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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.
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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.
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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.

Azi, 21:21

Iphone 3gs 16gb

Adauga anunt

CONCURS: Castiga un
iPhone4 la 3 ani de
Citynews.ro!
Hei, functionarule,
studentule, iubito,
amanto, politicianule,
profesorule, pe scurt draga clujeanule:Ai...
...citeste

PRIMA PAGINA
SCHIMBA JUDET

Marian Chinciusan
Foto: Hilf-Ro
Taguri: elevi, atelier, mecanica, huedin, scoala, hilf-ro
« inapoi la prima pagina

SHOPPING
Comentarii
Responsabilitatea pentru continutul comentariilor nu apartine redactiei citynews.ro, ci utilizatorilor care le
posteaza.
Nu exista comentarii

Adauga comentariu »
Blog Liviu Alexa

Marga – omul care nu
e presedinte, dar
aduce un cancelar la
Cluj
La cate critici a avut
parte Andrei Marga din
partea mea, greu sa mai
poti scrie o apreciere cu
gandul...
...citeste

Feeling Blue, o
toamna
„accesorizata” in
tendinte

Stiri pe acelasi subiect

In magazinele Meli
Melo, altadata colorate,
s-a asternut toamna.
Colectia de sezon,
inspirata de pe
podiumuril...
...citeste

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...
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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...
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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...
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INCREDIBIL! Textul din teza la romana a fost gresit!
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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...
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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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