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Szeptember 12-re minden nyol-
cadikos és tizenkettedikes tanu-
ló padján ott lesz a történelem és 
földrajz tankönyv, biztosított Haj-
dú Áron, a csíkszeredai Alutus 
Nyomda igazgatója.

darvas Beáta
darvas.beata@hargitanepe.ro

Az Országos Tankönyvkiadó 
rendelésének eleget téve 
Csíkszeredában, az Alutus 

Nyomdában készülnek az új törté-
nelem és földrajz tankönyvek, ame-
lyeket a román eredeti példányok 

alapján magyar nyelvre fordítottak 
a tizenkettedikes és nyolcadikos di-
ákok számára.

„Nagy erőfeszítés volt két hó-
nap alatt, az új tanügyi törvény 
érvénybe lépése után lefordíttatni 
Románia történelmét és földrajzát, 
amely tankönyveket mi nyomtat-
tunk ki. A tizenkettedikeseknek 
szóló könyveket már leszállítottuk, 
hamarosan megérkeznek a tanfel-
ügyelőségekhez, a jövő hét végére 
a nyolcadikosoké is ott lesz” – nyi-
latkozta lapunknak Hajdú Áron, az 
Alutus Nyomda igazgatója.  

Mint megtudtuk, a tizenkette-
dikesek számára nyolcezer, a nyolca-
dikosoknak tizenegyezer példányt 
nyomtattak. Hajdú Áron büszkén új-
ságolta, hogy az általa vezetett nyom-
da, amelynek országos piaca van, elég 
kemény versenyben nyerte meg most 
az Országos Tankönyvkiadónál a ti-
zenkettedikes, illetve a nyolcadikos 
földrajz és történelem tankönyvek 
nyomtatási jogát. Vállalásuknak 
eleget is tettek, és a jó minőségben, 
színes illusztrációkkal ellátott nyom-
tatványok szeptember 12-én már a 
tanulók padjain lesznek.

A HARGITA NÉPE 
LAPKIADÓ

ELŐFIZETÉS- 
SZERVEZŐKET  

ÉS LAPKIHORDÓKAT 
KERES  

A FELCSÍKI FALVAKBA!

Telefon: 0733–110166 
8–16 óra között.

ŐRZÖTT UDVARON
BÉRBE ADÓ:

– fedett, zárt
– szabadtéri

RAKTÁROZÁSI FELÜLET
(rakodógép van).

Telefon:  
0744–184385.

ÁLLÁSAJÁNLAT
Két csíkszeredai vállalkozás új munkatársakat keres 

az alábbi munkakörökbe, szeptember–októberi kezdéssel:

■ ÉPÍTÉSFELÜGYELŐ 
■ TANÁCSADÓ (2 pozíció) 
■ ASSZISZTENS

Általános elvárások:
– C2 vagy C1 szintű nyelvismeret: román ÉS magyar;
– B kategóriás jogosítvány;
– tökéletes számítógép-kezelői ismeret;
– egyetemi végzettség.
Speciális elvárások:
Építésfelügyelő (diriginte de şantier, cod 2): legalább 5 év tapasztalat és ér-

vényes ISC-engedély.
Tanácsadó 1.: gazdasági egyetemi diploma, EU-s pályázati tapasztalat, 

mendzsment továbbképzés vagy mesteri fokozat, 3 év tapasztalat és mezőgaz-
dasági ismeretek előnyt jelentenek.

Tanácsadó 2.: gazdasági, pénzügyi, műszaki vagy jogi egyetemi diploma, 
építésmenedzsmentben szerzett tapasztalat előnyt jelent.

Asszisztens: legalább C1 szintű német nyelvismeret, kitűnő kommuniká-
ciós képesség.

Amit kínálunk:
– dinamikus és innovatív csapat;
– továbbképzési lehetőségek;
– motiváló bérezés;
– kiemelten jó munkakörülmények.
Jelentkezés: a pv.aug11@gmail.com címre küldött e-maillel, a megpályá-

zott munkakör(ök) megjelölésével, melyhez csatolni kell pdf-formátumban egy 
Europass típusú magyar ÉS egy román nyelvű, fényképes CV-t. Egyéb dokumen-
tumokat az előválogatás után kérünk. Jelentkezési határidő: szeptember 5.

CSÍKSZEREDÁbAN NYOmTATjÁK A TÖRTÉNELEm ÉS FÖLDRAjZ TANKÖNYVEKET

Nyomdában az új tankönyvek

Székely termék és Energia Sátor
a Félszigeten

Székely hagyományos és helyi 
termékeket mutat be és kínál 
kóstolásra Hargita Megye Ta-

nácsa a Félsziget Festival Parkban 
(Civil falu) augusztus 27-én, szom-
baton. Lekvárokkal, szörpökkel, 
méztermékekkel, kolbásszal, házi-
kenyérrel, tepertyűvel és pálinkával 
várják a székely termelők a fesztivál 
látogatóit. Tegnapra már megépült 
az Energia Sátor is a Félsziget Fesz-
tiválon. A Hargita Megye Tanácsa 

Energiatakarékossági Közszolgálata 
által, a Wide the See By Succ Mod 
projekt keretében működtetett sá-
tor vár minden olyan Félsziget-la-
kót, akinek lemerült a telefonja, és 
napenergia segítségével szeretné új-
ratölteni. Minden érdeklődő meg-
ismerheti a fotovoltaikus rendsze-
rek működését és meg is győződhet 
azok hatékonyságáról, amikor újra 
használhatja feltöltött telefonját. 
A Festival Parkban található sátor 

Hargita Megye Tanácsának székely-
földi termékeket bemutató sátra 
mellett található, így amíg a telefon 
töltődik, tulajdonosa a szomszéd-
ban megkóstolhatja a legízletesebb 
székelyföldi kolbászokat és pálin-
kákat. A komolyabb érdeklődők 
holnap már előadást is hallgathat-
nak sátrukban az energiaipari ki-
hívásokról. A legfigyelmesebbek az 
előadást követő rövid kvízjátékkal 
értékes nyereményekhez juthatnak.


