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Akik segítették  munkánkat
Hargita megyei postai kézbesítőket díjaztuk
• Kisebb ünnepséget
tartott a Hargita Me-
gyei Postahivatal ve-
zetősége az intézmény
csíkszeredai központi
székhelyén tegnap.
Az eseményre a Szé-
kelyhon napilapot is
meghívták, így lehető-
ségünk adódott olyan
postásokkal találkozni
–és egy jelképes aján-
dékcsomaggal néhá-
nyukat díjazni –, akik
az elmúlt időszakban
a legtöbb előfizetést
kötötték lapunkra.

É rződött az intézmény gyű-
léstermi hangulatán, hogy 
nemcsak a postai alkalma-

zottak számára, hanem a megyei 
hivatal vezetőjének is ünnepi a ta-
lálkozó, hiszen rég nem fordult elő, 
hogy a postai szolgáltatást igénylő 

egyik ügyfél úgy döntsön, megkö-
szöni a kézbesítők munkáját.

Előtérben a postások

 Bodó Istvánnak, a Hargita Megyei 
Postahivatal vezetőjének értelme-
zése szerint a világ első – a történe-

lemkönyvek lapjain is fennmaradt – 
postása az a maratoni hírvivő (i.e 
490-ben a győzelem hírét Athénb a
vivő katona) volt, akinek halhatat-
lan emléke előtt többek között úgy
adóznak a görögök, hogy képmását
rányomtatták a két eurós pénzérme
hátoldalára. Az igazgató öt kollégája 

nevét is megemlítette, olyan szemé-
lyekét, akik az elmúlt esztendőben 
a legtöbb előfi zetést kötötték a Szé-
kelyhon napilapra. 

Az eseményen lapcsaládunk részé-
ről Balogh Kinga terjesztési igazgató 
és Kozán István főszerkesztő volt je-
len. Kollégáink röviden felvázolták 
az elmúlt esztendő fejleményeit (a 
térségi lapok összevonásából létre-
jött Székelyhon napilap szerkesztési, 
nyomdai és terjesztési folya-
matát), majd olyan kérdésekre 
is kitértek, amelyek a postai 
kézbesítés terén felmerültek. 
Mint elhangzott, örök érvé-
nyű megállapítás, hogy az új-
ságíró, a nyomdász és a lapkézbesítő 
munkájának csak abban az esetben 
van értelme, ha mindhárom fél ma-
radéktalanul elvégzi a feladatát. „Ha 
bármely szereplő hátradől, az kihat a 
többiek munkájára, ezért szükségünk 
van egymásra” – hangzott el. Az ese-
mény végén öt postai kézbesítőnek 
egy-egy ajándékcsomagot adtunk át.

BARABÁS HAJNAL

Nagyon népszerűnek bizonyult
a gyermekek körében a legó-ro-

botika képzés, amelyet nemrég a 
csíkszeredai FusionIT vállalkozás 
indított a megyeszékhelyen. Simon 
Norbert, a mikrovállalkozás vezető-
je elmondta, profiljuknak megfele-
lően további képzéseket indítanak 
a számítástechnika és a fotózás te-
rén, egyelőre iskolásoknak, de a ké-
sőbbiekben a felnőtt korosztálynak 
is terveznek tanfolyamokat.

Két képzés indul

A cég csíkszeredai Petőfi  Sándor 
utca 37. szám alatti székhelyén 
két képzés indítására készülnek, 
amelyre már várják a jelentkező-
ket. A SCRATCH programozási kép-
zésre 7-15 éves iskolásokat várnak. 
Mint Simon Norbert fogalmazott, 

jó ha a gyermekek minél korábban 
elsajátítják a számítástechnikai 
kompetenciákat, amelyeket játékos, 
interaktív formában oktatnak. „Ját-
szanak és közben észre sem veszik 
mennyire hasznos tudással, prog-
ramozási nyelvvel gazdagodnak a 
gyermekek” – jegyezte meg András 
Alpár oktató. Ezen kívül fotóképzés-
re is várnak résztvevőket a közép-
iskolás korosztályból, amennyiben 
nem rendelkeznek saját fotógéppel, 
akkor akár okostelefont is használ-
hatnak. A képzések fél éven át tar-
tanak, heti egy alkalommal 90 per-
cet tart az oktatás. Az érdeklődők a 
0746 294788-as telefonszámon, vagy 
a fusionit.education@gmail.com 
e-mail-címen kérhetnek részletes tá-
jékoztatót, de akár a vállalkozás Fa-
cebook oldalán is érdeklődhetnek.

A cégről

A vállalkozást a fiatal mikrovállal-
kozásokat segítő kormányprogram 

támogatásából indították tavaly 
novemberben, azzal a céllal, hogy 
számítástechnikai kompetenciá-
kat oktassanak gyermekeknek és 
felnőtteknek egyaránt. Képzéseket 
szeretnének indítani 3D szobrászat, 
3D modellezés, webes applikáció-
fejlesztés, fotó, lego-robotika, prog-
ramozás területeken. A vállalkozás 

mindezekhez korszerű felszerelés-
sel, többek között 3D nyomtatóval, 
VR szemüvegekkel, számítógépek-
kel, legó modellező eszközökkel 
rendelkezik. A képzéseket pedig 
három felkészült helyi oktató, il-
letve magyarországi szakembe-
rek, vendégelőadók tartják majd. 
Ugyanakkor nemcsak tanfolyamo-

kat, hanem közösségi programokat 
is szerveznének, ahol kötetlen for-
mában gyakorolhatják a tanultakat 
a résztvevők. (x)

A Hargita Megyei Postahivatal 
központi épületében. 
Elismertük munkájukat

▴ F O T Ó :  G Á B O S  A L B I N

Korszerű felszereléssel, 
játékos módon oktatják a 
számítástechnikát a FusionIT-nél

▴ F O T Ó :  G Á B O S  A L B I N

Játékosan fejlődni: IT-képzések gyerekeknek és felnőtteknek
F I Z E T E T T  T A R T A L O M

• Fotó, illetve programozási képzést indít a csíkszere-
dai FusionIT fiatal vállalkozás, amelyekre iskolások je-
lentkezését várják. A fél éven át tartó képzést felkészült
oktatók tartják, korszerű eszközök segítségével. Fő
irányelvük, hogy játékosan is lehet tanulni és fejlődni,
miközben az életben hasznos kompetenciákat sajátít-
hatnak el a résztvevők.

A díjazott postai
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Sipos Róbert Sebestyén, Tusnád-
fürdő; Butunoi Irén, Oklánd; 
Péter Imre, Bánkfalva; Veress 
István, Csíkszereda; Bartalis 
Emil, Gyergyószentmiklós




