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• Idén harmincéves a 
szovátai Teleki Ok-
tatási Központ, ezért 
minden rendezvényt 
ennek jegyében szer-
veznek. Burus Siklódi 
Botond, a Romániai 
Magyar Pedagógus 
Szövetség elnöke és 
Bíró Zsolt, a TOK új 
igazgatója a várható 
programokról tájékoz-
tatta a sajtót.

A N T A L  E R I K A

J únius 1-jétől Bíró Zsoltot kérte 
fel a Romániai Magyar Pedagó-
gus Szövetség, hogy vállalja el 

a szovátai Teleki Oktatási Központ 
igazgatói tisztségét – számolt be 
Burus Siklódi Botond, az RMPSZ 
elnöke csütörtökön Marosvásárhe-
lyen. Ezelőtt 25 évvel azzal a céllal 
jött létre a központ, hogy hozzájá-

ruljon az RMPSZ program-
jaihoz – hangsúlyozta az 
elnök, aki ismertette a TOK 
mai szerepét, amely a kép-
zések, konferenciák helyszí-
ne, ugyanakkor szálláslehe-
tőség is a turisták számára, 

gyermektáboroknak ad helyet 
a Teleki-kertként ismert kemping-
je, és őszre a wellnessközpontját 
is megnyitja, amennyiben a tervek 
szerint halad a jelenlegi építkezés. 
A Teleki-kertben is bővítést tervez-

nek, egy épületet szeretnének, hogy 
zárt térben is tarthassanak rendez-
vényeket.

Újraindítani a programokat

Az utóbbi másfél évben a világjár-
vány miatt eléggé megbicsaklott az 
élet a TOK-ban – mondta Bíró Zsolt, 
akinek a tervei között a programok 
újraindítása szerepel, ugyanakkor 
a kulturális központ jellegét is sze-
retné visszaadni, amely éveken át 
jellemezte az intézményt. Ahogy 
mondta, kiállítások, alkotótáborok 
helyszíne volt, jó lenne most ezt új-
ból visszahozni a Sóvidék számára. 

A jelenleg épülő wellnessközpont-
ban egy tanuszoda is várja majd a 
környék gyerekeit, akik ott meg-
tanulhatnak úszni. „A rendelteté-
sünkre álló turisztikai potenciállal 
ötvözve folytatnánk a programokat, 
valamint kibővítenénk azokat to-
vábbiakkal” – hangsúlyozta Bíró 
Zsolt, aki a felsőoktatási intézmé-
nyekkel való kapcsolatépítést is 
fontosnak látja, a Teleki-kertben 
az egyetemisták számára akár „mi-
ni-Tusványos” táborok szervezését 
is elképzelhetőnek tartja. A terve 
az, hogy maximális kihasználtsá-
got biztosítson a TOK-nak, ne csak 
a legkedveltebb, nyári időszakban 

vagy télen a síszezonban, de a ke-
vésbé népszerű tavaszi és őszi peri-
ódusban is.

Hosszabb idő áll 
a pályázók rendelkezésére

A Miniszterelnökség Nemzetpoli-
tikai Államtitkársága egy hete hir-
dette meg Szülőföldön magyarul 
programját, amelyre június 10-étől 
szeptember 30-áig lehet pályázni 
– ismertette a 2020–2021-es tanév-
re szóló programot Burus Siklódi 
Botond, hangsúlyozva, hogy az 
eddigiektől eltérően hosszabb idő-
szak áll a pályázók rendelkezésére, 

hogy elküldjék az iratcsomóikat. 
„Eljuttatjuk az iskolákba, óvodák-
ba a nyomtatványokat, illetve a 
honlapról is le lehet tölteni azokat” 
– mondta, hozzátéve, hogy idén az 
egyetemisták is 22 400 forintnak 
megfelelő lejt (310 lejt) kapnak, 
akárcsak az iskolások és óvodások. 
Ami a szovátai Teleki Oktatási Köz-
pontban tervezett táborokat illeti, 
július 5-én nyílik az első, július 12-
én pedig a Bolyai Nyári Akadémia 
tartja országos megnyitóját.

A szovátai Teleki Oktatási Központ 
idei nyári programjairól beszélt 
Burus Siklódi Botond és Bíró Zsolt
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B A R A B Á S  O R S O L Y A

Mobil lélegeztetőgéppel bővült 
a gyergyószentmiklósi kór-

ház felszereltsége, erre az eszközre 
nemcsak vírushelyzetben, 

hanem bármikor szükség 
lehet. Ezért is tartotta fon-
tosnak a nemzetközi Ro-
tary Klub idén megalakult 
gyergyói szervezete, hogy 
adományokat gyűjtsön a 
készülék megvásárlására. 

„Megtudtuk, hogy a kórház 
nagyon elavult mobil lélegeztetőgép-
pel rendelkezik, és fontosnak tartot-

tuk, hogy erre a célra adományokat 
gyűjtsünk, hiszen ezt a készüléket 
használni tudják az érintett betegek 
különböző osztályokra való szállí-
tásakor” – ismertette Melles Előd, 
a gyergyószentmiklósi Rotary Klub 
elnöke, aki elmondta, a Rotary Klub 
egy olyan világszervezet, amelyben 
különböző foglalkozású emberek 
készek vállalni a humanitárius szol-
gálatot. Céljuk az egészségügy, az 
oktatás, a rászorulók támogatása, 
a társadalmi és szociális különb-
ségek csökkentése. A Rotary Klub 
gyergyószentmiklósi szervezete a 
helyi egészségügyi és oktatási in-
tézmények támogatásán és szociá-
lis projekteken keresztül szeretné a 

gyergyói közösséget segíteni. Ezért 
szerveztek gyűjtést Ferenczy Ist-
ván, a korábbi kórházmenedzser, a 
klub titkára javaslatára. A készü-
lék megvásárlásához nagyobb ösz-
szeggel járult hozzá többek között 
a gyergyóalfalvi közbirtokosság, a 
Poli-Med-Anna Kft ., a Székelyföldi 
Erdőgazdálkodók és Erdőtulajdono-
sok Szövetsége.

Megtiszteltetésnek tartják

Fülöp Enikő kórházmenedzser el-
mondta, megtiszteltetés, hogy a 
nemrég alakult helyi Rotary Klub 
első projektje a mobil lélegezte-
tőgép megvásárlása volt a gyergyó-
szentmiklósi kórház számára, és 

ez felelősséget jelent nekik, hogy 
hálájukat a betegellátás javítása ál-
tal fejezzék ki. Csergő Tibor András 
gyergyószentmiklósi polgármester 
elmondta, hogy Gyergyószentmik-
lóson jelenleg nincs igazolt korona-
vírus-fertőzött személy, de az ilyen 

készülékek nagyon fontosak a bete-
gellátásban, ezért megköszönte az 
adományozók segítségét. A mobil 
lélegeztetőgép 15 ezer euróba került, 
és csütörtökön üzembe is helyezték, 
tehát szükség esetén bármikor hasz-
nálni tudják.

Mobil lélegeztetőgépet kapott a gyergyószentmiklósi kórház
• Átadták csütörtökön a gyergyószentmiklósi kór-
háznak azt a mobil lélegeztetőgépet, amelyet az idén 
megalakult gyergyói Rotary Klub által gyűjtött adomá-
nyokból vásároltak. Az eszközt be is üzemelték, szük-
ség esetén használni tudják a betegek ellátása során.

A szállító cég képviselője mutatta be 
a mobil lélegeztetőgépet
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Újragondolt oktatási központ
Új vezetővel vág neki a nyárnak a szovátai Teleki Oktatási Központ




