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A tanfelügyelőség, a Vidékfejlesz-
tési és Halászati Megyei Kifizetési 
Hivatal, a sport- és ifjúsági igaz-
gatóság, a területi munkaügyi fel-
ügyelőség, illetve a közpénzügyek 
vezérigazgatóságának vezetői 
tartottak tevékenységük egy-egy 
szeletéről beszámolót a Prefektusi 
Kollégium tegnapi ülésén. 

Forró-Erős Gyöngyi
forro-eros.gyongyi@hargitanepe.ro

Túl sok újdonság nem derült ki 
a tegnapi prefektusi kollégiu-
mi ülésen, a jelen lévő intéz-

ményvezetők sem voltak kíváncsisko-
dó hangulatukban, az elhangzott be-
számolókhoz ugyanis senkinek nem 
volt hozzáfűznivalója, sem kérdése, 
kommentárja.

Ferencz Salamon Alpár főtanfel-
ügyelő a nyolcadikosok záróvizsgájá-
nak, az érettségi nyári szessziójának, 
illetve a tanárok versenyvizsgájának 
eredményeiről szólt. A nyolcadikosok 
vizsgája, illetve az érettségi kapcsán azt 
mondta, hogy az országos viszonylat-
ban jónak számító Hargita megyei 
eredmények nem a megfigyelő kame-
rák hiányával magyarázhatók, hanem 
annak köszönhetők, hogy mindkét 
vizsgát, a többi megyével ellentétben 
igen alaposan előkészítették, komoly 

próbavizsgákat tartottak, melyek ered-
ményét diákokkal, szülőkkel együtt 
alaposan kiértékelték. 

Ioan Hîrb, a Vidékfejlesztési és 
Halászati Megyei Kifizetési Hivatal 
vezetője az intézmény tevékenységéről 
tartott beszámolója után szóvá tette, 
hogy igen kevés munkatárssal kény-
telenek végezni munkájukat, ráadásul 
megfelelő helyiségek sem állnak ren-
delkezésükre. Csíki András megyei 
sportigazgató beszélt arról, hogy ha-
marosan kezdődik a sportlétesítmé-
nyek ellenőrzése a szurkolók, illetve 
a sportrendezvények biztonságának 
szempontjából.

Dorin Male, a területi munka-
ügyi felügyelőség vezetője azokról 
az ellenőrző akciókról számolt be, 
melyek során a munkavédelmi, il-
letve munka-egészségtani előírások 
betartását vették górcső alá több 
ágazatban, mint például a fakiter-
melésben, építőtelepeken, bányaipa-
ri egységekben, egészségügyi intéz-
ményekben. Azt állította, hogy míg 
2010 első felében 29 munkabaleset 
volt a megyében, idén, az első hat 
hónapban 37, ám a halálos balesetek 
száma 8-ról 7-re csökkent. Jelentő-
sem megugrott viszont az ideiglenes 
munkaképtelenséget okozó balese-
tek száma, ez 18-ról 27-re nőtt. 
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Beszámolók kérdések nélkül

együttMűKödés A BudAPesti CorVinus egyeteMMel

Mesteri képzés a Sapientián
felBátorodott eMCse

Táborozásra készülnek 
a csillagászok A szociológia–vidékfejlesztés szak -

területen elsősorban az önkor-
mányzatok, kistérségi társulá-
sok, civil szervezetek keretében 
dolgozók számára indít mesteri 
képzést a Budapesti Corvinus 
egyetem a sapientia csíksze-
redai társadalomtudományi in-
té zetével közösen. A képzési 
programra a jövő hét végéig le-
het jelentkezni.

HN-információ

Mesteri képzést indít szep-
tembertől a Budapesti 
Corvinus Egyetem a 

Sapientia csíkszeredai Társadalom-
tudományi Intézetével együttmű-
ködésben. Az új mesteri képzés a 
szociológiai–vidékfejlesztés szak 
folytatásaként indul, azoknak kínál 
továbbtanulási lehetőséget, akik 
önkormányzatok, kistérségi társulá-
sok, civil szervezetek keretében ezen 

a szakterületen dolgoznak, vagy 
akik munkahelytől függetlenül is 
szeretnék továbbképezni magukat. 
A képzési program Csíkszeredá-
ban tömbösítve, hétvégeken zajlik, 

ezért azok is igénybe vehetik, akik 
teljes munkaidő mellett választják 
ezt a továbbtanulási formát. 

A képzésben a Budapesti 
Corvinus Egyetem és a Sapientia 
oktatói egyaránt részt vesznek. A 
képzésben részt vevők számára a 
Sapientia külön vidékfejlesztési 
szakmai információs-konzultációs 
szolgáltatást is kínál azzal a céllal, 
hogy a hallgatókat segítse munka-
helyi szakmai feladataik megoldá-
sában.

„Több okból is fontos ez a kép-
zés. Mindenekelőtt azért, mert 
erősíti a térségi felsőfokú szakem-
berképzést. De erősíti a Sapientia 
egyetemet is, amely egyelőre nem 
indíthat önállóan mesteri kép-
zést. Ez az együttműködési prog-
ram segít abban, hogy felkészül-
jünk az önálló képzésre – mondta 
lapunknak a képzés kapcsán Biró 
A. Zoltán, a Sapientia – EMTE 
Műszaki és Társadalomtudomá-
nyi Karának dékánja. Mint fo-
galmazott, fontos továbbá, hogy 
a fiatal szakemberek a térségben 
folytatott szakmai munka mellett 
tanulhatnak tovább, szerezhet-
nek mesteri fokozatot, a képzés 
a mindennapi fejlesztéspolitikai 
vagy éppen kutatói munkájukban 
is segíti őket. „Ezért ezt a mesteri 
képzést a térség érdekében végzett 
fejlesztéspolitikai programként is 
értelmezhetjük” – tette hozzá a 
dékán.

A képzési programra augusztus 7-ig lehet jelentkezni a Sapientia 
Társadalomtudományi Tanszékén, egy felvételi adatlap kitöltésével. A 
szociológus diplomával nem rendelkezőknek másolatot kell leadniuk 
meglévő oklevelükről. A felvételi vizsga anyagát minden jelentkező 
beiratkozáskor kézbe kapja.  A felvételire előreláthatólag augusztus 
22–23-án kerül sor Csíkszeredában. Az érdeklődők kérdéseikkel a 
Sapientia Társadalomtudományi Tanszékéhez (tarsadalomtudomany@
sapientia.siculorum.ro, telefon: 0744–519692) fordulhatnak, de infor-
mációk a kar weboldalán vagy a Társadalomtudományi Intézet blogján 
és Facebook-oldalán is szerezhetők. Jelentkezni 25 államilag finanszíro-
zott helyre és 25 költségtérítéses helyre lehet. 

A homoródfürdői sópárkúton ké-
szülnek táborozni idén a csilla-
gászok augusztus 2–7. között. A 
galilei ifjúsági Csillagászati észle-
lőtábor szervezői színes tematikus 
programkínálattal, színvonalas 
előadásokkal várják az asztrológi-
át kedvelőket, de nem csak: kirán-
dulásokat is terveztek a környék 
nevezetes helyszíneire, illetve a 
lovakkal, a lovaglással is ismer-
kedhetnek majd a résztvevők.

Hompoth Loránd
hompoth.lorand@hargitanepe.ro

A tavalyi gyimesi csillagászati 
tábor iránti érdeklődés fel-
bátorította az Erdélyi Ma-

gyar Csillagászok Egyesületének 
(EMCSE) tagjait, így immár biztos, 
hogy az idén lesz folytatás. Ezúttal 
a homoródfürdői Sópárkút panzió 
ad otthont augusztus első hetében, 
keddtől vasárnapig az asztrológiát 

kedvelő fiataloknak. A programkí-
nálat színes, a szakma nagyjainak 
előadásai mellett a résztvevők meg-
tapasztalhatják a közös észlelés él-
ményét, a szervezők játékos vetélke-
dőket is terveznek. Nem lesz hiány 
az asztrológiai témákhoz kapcsoló-
dó, tudományos témájú filmekben 
sem, az izgalmas alkotások vetítése is 
a napi program része – tudtuk meg 
Lőrincz Barnabástól, az EMCSE 
elnökétől. Lőrincz kiemelte, hogy a 
tábor sikeréhez Hargita Megye Ta-
nácsa is hozzájárult, hiszen a megyei 
önkormányzattól pályázati úton si-
került anyagi támogatást nyerni a 
tábor megrendezésére. „Jól jött a 
támogatás, így kissé nagyobb logisz-
tikával, eredményesebb rendezvény 
hozhatunk tető alá” – nyilatkozta az 
EMCSE elnöke.

A tematikus programkínálat 
mellett szép számban terveznek 
különböző szabadidős, az aktív 
pihenést, a kikapcsolódást, feltöl-
tődést szolgáló tevékenységeket 
is a szervezők. Lesznek kisebb 
kirándulások a környéken, illetve 
egy Szent Anna-tavi kiruccanást is 
fontolgatnak a szervezők. Bővebb 
információkat, a tábor részletes 
programját, illetve a jelentkezési 
lap formanyomtatványát a www.
emcse.ro honlapról tölthetik le az 
érdeklődők. 

 

Nem lesz hiány az aszt-
rológiai témákhoz kap-
csolódó, tudományos 
témájú filmekben sem, 
az izgalmas alkotások 
vetítése is a napi prog-
ram része. 


