
elektronikus beléptető rendszert javasolnak az iskoláknak

Kártyaolvasóval csökkentenék 
az igazolatlan hiányzások számát

Kártyás beléptető rendszert javasolt az oktatási minisztérium a tanintézményeknek az iskolai 
hiányzások csökkentése érdekében. Bár az ötlet első hallásra ellenkezést vált ki, Csíkszeredában, 

az Octavian Goga Gimnáziumban már eredményesen működik a diákok szoftveres ellenőrzése – 
a rendszert az iskola saját informatikusa fejlesztette ki. > 2. oldal

Fényképes azonosító kártyával lépik át az iskola kapuját az Octavian Goga Gimnázium diákjai. Az elektronikus pedellus az osztályfőnökök kedvence lett fotó: domján levente

Hellén ballada, 
államcsődre

Ismételten muszáj kisegíteni 
a vásott kölköt, aki mindig nagy-
ságrendekkel többet költ, mint 
amennyit keres. Nem cso-
da, ha a fegyelmezett Hans 
Brémában prüszköl, hogy a 
tékozló görög tizennegyedik nyug-
díját neki kell fizetnie. 
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 Hompoth Loránd

balánbánya

Hideg lecke
A fűtés hiánya miatt kedden 

felfüggesztették a ta
nítást a balánbányai Liviu 
Rebreanu Szakközépisko
lában, a diákokat hazaküldték a 
jéghideg osztálytermekből.

változik a parkolási 
rendszer

 Gyergyóban 
a City Parking

Magáncégre bízta a parkolási 
gondok megoldását Gyer gyó

szent miklós önkormányzata: 
a szol gáltatás működtetésére 
kiírt versenytárgyalást a csík
szeredai City Parking Kft. nyerte. 

Arányos képviselet 
a magyarságnak 1153A hideg elől 

menekülnek
Infópulton tálalt 
ajánlatok
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2
hirdetés

kézilabda

Norvég ellenfelet 
kapott az SZKC

Tegnap délben Bécsben ki
sorsolták az EHFkupa har

madik körének párosításait. A 
Székelyudvarhelyi KC norvég 
ellenfelet kapott a Haslum HK 
személyében. Az első 
mér kőzést hazai környe
zetben játssza majd az 
udvarhelyi csapat, egy hét múlva 
pedig a visszavágót.

valutaárfolyam
1 euró  EUR 4,3529ì
1 amerikai dollár USD 3,1818ì
100 magyar forint HUF 1,4605î 

Kezdődik 
a népszámlálás

Holnaptól keresik fel a la
kosságot a népszámlálási 

kérdezőbiztosok. Népszámlálási 
mel  lék letünkben megtalálják a leg
hasznosabb tudnivalókat. Ábrákkal 
illusztráljuk, hogy a legfontosabb 
kérdőíveket hogyan kell kitölteni, 
mit és hová kell beírni, illet
ve megtudhatják, hogy mit 
követelhet önöktől a kérde
zőbiztos, illetve milyen feltételeknek 
kell ő maga megfeleljen.  
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 hargitanépe 
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szülőföldön magyarul

Érkezik 
a támogatás

A Bethlen Gábor Alap mellett 
működő bizottság tagjainak 

a napokban kell aláírniuk a Ro
mániai Magyar Pedagógusok Szö
vetsége (RMPSZ) által tett 
javaslatokat a Szülőföldön 
magyarul oktatásinevelé
si támogatásról szóló pályázatok 
ügyében. 
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