
EgyElőrE iskolaünnEpélyEkEn, majd mindEn rEggEl kEllEnE énEkElni 

Himnusszal „ébresztett” diákok?
A román himnusznak a tanévnyitón és más iskolai ünnepségeken való éneklését rendelte 
el vasárnap a román oktatásügyi miniszter, az államfő emellett azt is szeretné, ha a diákok 
minden reggel, a tanórák előtt elénekelnék az „Ébredj, román!”-t. A rendelet viszont túl ké-
sőn érkezett ahhoz, hogy fel lehessen készülni. A lapunk által megkérdezett pedagógusok 

pedig nem is nagyon bánják. >  3. oldal

Első osztályos diákok a gyimesfelsőloki Domokos Pál Péter Általános Iskola tanévnyitóján. A megkésett rendelet miatt sehol nem hangzott el a román himnusz fotó: mihály lászló

Iskolakezdés
a hátsó sorból

Ezért drukkolok, hogy ez 
a reform, ami tegnap, amikor 
az én egyik gyermekem kicsi 
elsősként, a másik ötödi-
kesként beült az iskola-
padba, immár megkez-
dődött, következetesen kivitele-
zett, ám utolsó legyen.
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Forró-Erős gyöngyi

Bogáti tErEpszEmlE 
FElcsíkon

Megvan a helye 
hatmillió eurónak
Jól halad a munka a Bogát kistér-

ség falvaiban. Madéfalván több 
helyszínen dolgoznak a munkagé-
pek, kerülnek felszín alá a víz- és 
csatornahálózat csőrendszerei, 
ja vulnak fel a községi út-
szakaszok, az átereszekkel, 
hidakkal együtt, de nagy-
jából elkészült a szennyvíztisztító 
állomás is.

schmitt pál 
az ünnEpség FővédnökE

Hálaadás 
a húsz évért

A címben megfogalmazott 
mot tóval várja vissza min-

den volt diákját és munkatársát 
a szé kely udvarhelyi Református 
Diák otthon Alapítvány, amely 
ezen a hétvégén ünnepli fennál-
lásának 20. évfordulóját. A ren-
dezvény fővédnökségét Schmitt 
Pál, Magyarország köztársasági 
elnöke vállalta el. Az ün-
nepségről és az alapítvány-
ról Dobai László reformá-
tus tiszteletessel, a diákotthon 
vezetőjével beszélgettünk.

csElEkvési tErvEt 
kérnEk a Fiatalok

Karrier-
lehetőségek 

a Székelyföldön
Gazdasági lehetőségek a Szé-

kelyföldön, valamint Gya-
kornokság az Európai Parla-
mentben – ezzel a két előadással 
zárult vasárnap a IV. Székelyföl-
di Konferencia szakmai prog-
ramja. A háromnapos 
rendezvény témája a kar-
rier és ifjúság, valamint 
karrierlehetőségek Székelyföl-
dön voltak.

Ásványvizet, andezitet
értékesítene a község 854Gyergyói 

örménységerősítés
Benépesedett 
a Mária Valéria
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 hargitanépe 
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 fotó: darvas beáta

domokos Erika rozália

„Hivatásomnak 
tartom 

itthon játszani”
Új tagokkal bővül a Csíki Játék-

szín arcképcsarnoka. A tíz új 
színész fele szerződött tagja lesz a 
társulatnak. A színházked-
velőknek őket mutatjuk be 
egy-egy interjúban. Domo-
kos Erika Rozália színésznőt eddigi 
pályájáról, terveiről kérdeztük.

valutaárfolyam
1 euró  EUR 4,2805ì
1 amerikai dollár USD 3,1396ì
100 magyar forint HUF 1,5190î
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