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Elevii din Huedin au un nou atelier mecanic
EVENIMENT | 11 Octombrie 2010 - 13:58 | Numar vizualizari: 45

Grupul  Scolar  din  Huedin  are,  incepand  de  astazi,  un  nou  atelier  mecanic.
Atelierul existent a fost modernizat cu sprijinul Asociatiei Umanitare Hilf-Ro, care
a investit peste 570.000 de lei. Deschiderea si predarea noului atelier mecanic
are loc in cadrul Zilelor Scolii, manifestare care va dura trei zile. Intreaga dotare
a  fost  adusa  de  la  Liceul  “Gelu-Voievod”  din  Gilau,  unde  a  fost  realizata
investitia initiala de peste 700.000 de lei  pentru dotarea unui atelier mecanic
pentru 30 de elevi, plus renovarea integrala a unei cladiri pentru acest atelier.
Din  cauza  desfiintarii  specializarii  de  mecanica  din  cadrul  liceului  din  Gilau,
Hanspeter  Adank,  presedintele  Asociatiei  Hilf-Ro,  a  hotarat  mutarea  acestui
atelier la Huedin.
 
Grupul  Scolar  din  Huedin  a mai  primit  in  aceasta  toamna din  partea Hilf-Ro
mobilier  pentru  laboratorul  de  gastronomie,  scaune  si  dulapuri  pentru  sala
festiva, precum si cateva retroproiectoare. Presedintele Hanspeter Adank a avut
mai avut in Huedin mai multe activitati de sprijin a Liceului si Grupului Scolar din
Huedin  precum renovarea  toaletelor,  dotari  cu  materiale  didactice,  refacerea
podelei din sala de sport, dotare cu mobilier scolar si infiintarea laboratorului de
informatica.
 
Pentru intregul sprijin acordat de-a lungul anilor, Anuarul 2009-2010 al Grupului
Scolar  Huedin  ii  va  fi  dedicat  lui  Hanspeter  Adank,  presedintele  Asociatiei
Umanitare Hilf-Ro. De altfel, citynews.ro a relatat problemele pe care Adank le-a
avut cu autoritatile din Romania in realizarea proiectelor sale.
 

Marian Chinciusan
Foto: Hilf-Ro
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Stiri pe acelasi subiect

Elevii vor manca fructe de 13,4 milioane de euro la scoala
S-a  aprobat  finantarea  pentru  programul  “Fructe  in  scoli”  care  urmeaza  sa  fie  derulat  incepand  din
septembrie si pana in vara anului viitor. Membrii Executivului condus de Emil Boc au acceptat...

DIN ORAS | 26.08.2010 - 09:09

FOTO: Elevii de la “Blaga” si-au adus animalele la scoala
Elevii Liceului Teoretic “Lucian Blaga” si-au adus animalele de companie la scoala, pentru a participa la
parada animalelor, care a avut loc azi, cu ocazia Zilei Liceului. Printre animalele...

DIN LICEE | 10.05.2010 - 14:02

Elevii isi fabrica singuri scutirile si motivarile
Flasificarea de acte incepe inca de la varste fragede. Dovada pentru aceasta afirmatie stau zecile de
cereri postate pe site-urile de anunturi, in care elevi solicita cumpararea de scutiri medicale. Chiar...

DIN LICEE | 29.01.2010 - 15:08

INCREDIBIL! Textul din teza la romana a fost gresit!
Elevii de clasa a VIII-a care au dat astazi reza unica la limba romana au avut in fata un text gresit. Greseala
ministerului i-ar putea costa pe elevi 12 puncte. Copiii au avut de rezolvat varianta cu...

EVENIMENT | 07.05.2009 - 17:04

Peste 700 de elevi, in vizita la Scoala de agenti de politie
Peste 700 de elevi de la licee si grupuri scolare clujene au participat astazi la “Ziua portilor deschise",
manifestare organizata de Scoala de agenti de politie “Septimiu Muresan”.Potrivit...
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