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ÁtadtÁk a megújult apÁczai csere jÁnos pedagógusok HÁzÁt

Színvonalas 
regionális központtá válhat

Húsz év alatt sok változáson 
ment át az az épület, amely az 
apáczai csere jános pedagó-
gusok Házának ad otthont. a 
legnagyobb beruházás azonban 
az utóbbi négy évben történt. 
az új épületrészt pénteken ad-
ták át.

takács éva
takacs.eva@hargitanepe.ro

Beder Tibor főtanfelügye-
lő biztatására 1991-ben 
kezdtek hozzá az eredeti-

leg bennlakásnak készült épület 
átalakításának, hogy megfelelő le-
gyen a pedagógusok háza követel-
ményeinek. Az eltelt húsz év alatt 
többször bővítették, modernizál-
ták, ám ahhoz, hogy egy korszerű, 
regionális oktatási központ váljék 

belőle, még sok mindenre szükség 
volt. Burus Siklódi Botond, az 
Apáczai Csere János Pedagógu-
sok Háza igazgatója álmodta meg 
ezt a központot, és hozzá a megfe-
lelő épületet.

A nagy beruházást 2007-ben 
kezdték el, az akkori főtanfel-
ügyelő, Bondor István segítségé-
vel. Az elmúlt négy év alatt közel 
egymillió eurót költöttek az épü-
letre, amely két nagy előadóter-
met magába foglaló új szárnnyal 
és egy új szinttel bővült, az addig 
meglévő épületrészt pedig teljes 
egészében felújították, moderni-
zálták. Eközben folyamatos volt 
a pedagógusok háza tevékeny-
sége az épületnek abban a részé-
ben, ahol éppen nem dolgoztak 
az építők. 

A pénteki ünnepélyes átadá-
son Király András oktatási ál-
lamtitkár hangsúlyozta: egy ilyen 
intézmény elsősorban a jövőnek, 
a következő nemzedéknek szól, 
és azt kívánta, ne törjön meg az a 
„szent őrület”, amellyel válság ide-
jén is építettek. 

Ferencz Salamon Alpár fő-
tanfelügyelő azt mondta, büsz-
ke arra, hogy az elmúlt húsz 
évben Hargita megyében nem 
a tanfelügyelőségnek építettek 
székhelyet, hanem a beruházá-
sok elsősorban a diákoknak és 
a pedagógusoknak szóltak. A 
megújult épület pedig olyan in-
tézmény székhelye, amely nem-
csak a Hargita megyei pedagó-
gusokat szolgálja ki, hanem az 
egész régiót.

XV. erdélyi orVosnapok

Továbbképző és tapasztalatcsere

egy harmadik helyezést és 
négy különdíjat szerzett a tu-
dományos diákok erdélyi kon-
ferenciáján a csíkszeredai kós 
Károly Építőipari Szakközépis-
kola. 

Pál Bíborka
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A Tudományos Diákok 
Er délyi Konferenciáján 
több mint 20 gimnázi-

um 168 diákja vett részt, olyan 
középiskolások, akik különböző 
tudományos területeken végez-
tek kutatásokat. Csíkszeredából 
a Kós Károly Építőipari Szak-
középiskola és a Márton Áron 
Gimnázium tanulói nyújtottak 
kiemelkedő eredményt. 

A Kós Károly Építőipari 
Szakközépiskola már kilenc éve 
rendszeresen készül a tudomá-
nyos konferenciára. 

– Idén hat témában jelent-
keztünk a megmérettetésre, és 
négy díjat sikerült szereznünk, 
köztük a közgazdaság és szoci-
ológia szekció harmadik helye-
zését, amelyet György Renáta és 
Lakatos Adél munkája érdemelt 
ki – mondta el Lapohos Anna-
mária, az iskola aligazgatója. A 
két diákot Molnár Levente tör-
ténelemtanár készítette fel a ver-
senyre, dolgozatuk címe: Akik 
kimaradtak a népszámlálásból. 

Terhességmegszakítások megítélé-
se a Csíki-medencében.

 – 1989 után, miután eltöröl-
ték az abortusz elleni törvényt, 
megnőtt a Csíki-medencében 
a művi terhességmegszakítások 
száma.  Pontos adatokat gyűj-
töttünk a megyei kórháztól az 
utóbbi évek abortuszarányáról, 
valamint felmérést készítettünk 
arról, hogy a fiatal generáció 
mennyire van tisztában az abor-
tusz lelki és testi következmé-
nyeivel. Arra a következtetésre 
jutottunk, hogy a fiatal lányok 
egyáltalán nem, vagy csak alig 
tudnak erről a témáról – részle-
tezte György Renáta 12. B osztá-
lyos tanuló.

Különdíjban és dicséretben 
részesült a Kós Károly Építőipari 
Szakközépiskolából Incze Anna-
mária és Bartos Boglárka, illetve 
Korodi Melinda és Pinti Katalin is.

A Márton Áron Gimnázium 
ebben az évben csak egy munká-
val indult a diákkonferencián. 

– Későn értesültünk a rendez-
vényről, ezért csak Kenéz Áldor 
Etele tudott időben elkészülni 
dolgozatával. Ő a fizika szekci-
óba nevezett Szerkezeti elemek a 
természetben című dolgozatával. 
Felkészítő tanára Halász Gyön-
gyi volt – közölte Varga László, a 
Márton Áron Gimnázium igaz-
gatója.

a csíksomlyói jakab antal ta-
nulmányi Ház adott otthont az 
elmúlt hétvégén a XV. erdélyi 
orvosnapoknak. a szakmai 
fórumot több éve az erdélyi 
múzeum-egyesület orvosi és 
gyógyszerésztudományi szak-
osztályával közösen szervezi 
meg a Hargita megyei orvosi 
kollégium és a csíkszeredai 
Megyei Sürgősségi Kórház.

Forró-Erős Gyöngyi
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Van jövője ennek a ren-
dezvénynek, és ez nem 
kis dolog – adott hangot 

véleményének dr. Borsa István 
csíkszeredai bőrgyógyász fő-
orvos pénteken, a XV. Erdélyi 

Orvosnapok megnyitóján. A 
főorvos, aki a kezdetektől végig-
kísérte ezt az évente megtartott 
szakmai rendezvényt, elmondta, 
az első években többnyire kül-
földi előadókat hívtak, ám ez a 
szokás idővel átalakult, mert to-
vábbképző-jelleget kívántak adni 
a rendezvénynek. Ezért most már 
főleg marosvásárhelyi, illetve he-
lyi szakemberek tartják az elő-
adásokat, így a tapasztalatcsere is 
megvalósul. 

– Ez a rendezvény egyfaj-
ta kapcsolatteremtés a Hargita 
megyei orvosok, illetve az egye-
temi központok magasabb szin-
tű intézményei között. Bár ez a 
kapcsolat még mindig nem mű-
ködik tökéletesen, és a Hargita 

megyei kórházak is lendületes 
fejlődésbe kezdtek, mégis jó, ha 
tudjuk, hogy hová irányíthatjuk 
azokat a betegeinket, akiknek 
ellátásában mi már nem tudunk 
mit tenni. Fontos, hogy infor-
mációkat kapjunk arról, hogy 
mi történik azokban az egyete-
mi központokban, ahová mi a 
betegeinket küldjük – mondta 
dr. Borsa István. 

A megnyitón dr. Pázmán Eni-
kő, a megyei orvosi kollégium új 
elnöke is köszöntötte a jelenlé-
vőket, majd dr. Sipos Emese az 
Erdélyi Múzeum-Egyesület kép-
viseletében szólt arról, hogy ezzel 
a konferenciával is az anyanyelven 
való továbbképzést kívánják tá-
mogatni. 

A TUDEK résztvevői. Középiskolás kutatók

tudek

Négy díjat kapott a Kós 
Károly Szakközépiskola

Átadták a kibővített pedagógusközpontot. Pedagógusoknak és diákoknak szóló beruházás
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Feladatok, elvárások: 
n kapcsolattartás a cég ügyfeleivel;
n kapcsolódó határidős feladatok koordinálása;
n különböző engedélyeztetési eljárások lebonyolítása;
n egyéb jogi feladatok ellátása;
n precíz munkavégzés, megbízható személyiség, jó kommunikációs
 készség, problémamegoldó képesség, rugalmasság, 
 önálló munkavégzésre való hajlam;
n román, magyar nyelvtudás;
n számítógépes felhasználói ismeretek – MS Office alkalmazások.
Előny: n jogi végzettség n hajtási jogosítvány n hasonló munka-

körben szerzett tapasztalat n angol nyelvtudás.

Jelentkezési határidő: 2011. december 23.
Fényképes szakmai önéletrajzát, rövid motivációs levelét 

a következő e-mail címre várjuk: diz_hr@yahoo.com


