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INGATLAN

Sürgősen eladó mélyen ár alatt Magyarországon, 
Mezőhegyesen, exkluzív kivitelű, 67 m 2-es ma-
gánház. Két garázs, parkosított udvar, nagy kert. 
Ár: 15 000 euró.

KÜLÖNFÉLE

Eladók német, jó minőségű, bontott fa és 
műanyag termopan ablakok, egy- és kétnyílósok; 
új bejárati ajtók, teraszajtók többféle méretben, új 
fa- és műanyag ablakok – kedvező áron, Kápol-
náson. Szállítás megoldható. Árak: 200–2000 lej. 
www.szekelyhirdeto.info. Tel.: 0742-630838.

 » RÖVIDEN

Megbírságolták a férfi t, aki 
autójával ráment a rétyi tó jegére
Ezer lejre büntette meg a rendőr-
ség azt a 49 éves gépkocsiveze-
tőt, aki terepjárójával ráhajtott 
a befagyott rétyi tóra, és az autó 
alatt beszakadt a jég. A gépkocsi 
félig elmerült, vasárnap sikerte-
lenül próbálták kihúzni. Tegnap 
újrakezdték a kiemelést, de 
délutánig még nem jártak siker-
rel. Értesüléseink szerint a férfi  
vasárnap egy szánkót vontatva 
ment rá autójával a jégre, a szán-
kón több gyerek is ült. A parttól 
mintegy tíz méterre megállt a 
gépkocsivezető, mert úgy látta, 
az egyik gyerek leborult a szán-
kóról. A jég azonban nem bírta 
meg a terepjáró súlyát, besza-
kadt, és a jármű félig elmerült. 
A gépkocsivezető sértetlenül 
kijutott a gépkocsiból, a baleset-
ben nem sérült meg senki, ezért 
nem is értesítették a rendőrséget. 
A hatóságok azonban hivatal-
ból indítottak eljárást, és ezer 
lejre bírságolták meg a férfi t. 
Radu Stroe, a Kovászna Megyei 
Rendőr-főkapitányság szóvivője 
tájékoztatása szerint a gépkocsi-
vezetőt közrendháborításban és 
a tó mellett elhaladó országút 
forgalmának megzavarásában 
találták vétkesnek.

Kannabiszt vitt a futár 
egy sajómagyarósi férfi nek
Harmincnapos előzetes letar-
tóztatásba vettek egy Beszter-
ce-Naszód megyei férfit, akinek 
gépkocsijában hat kilogramm 
kannabiszt találtak – tájékozta-
tott tegnap a Szervezettbűnözés, 
és Terrorizmusellenes Ügyészség 
(DIICOT). A csomagot Spanyol-
országból hozta egy futárcég. A 
DIICOT-nak voltak információi 
a szállítmányról, és rajtaütöttek 
a 37 éves személyen, miután 
átvette a csomagot. Az ügyészek 
kábítószer-csempészet gyanújá-
val indítottak eljárást a sajóma-
gyarósi férfi ellen.

A HIÁNYZÁSOK CSÖKKENÉSÉT IS ELŐSEGÍTI A SZÁZ ISKOLÁRA KITERJESZTETT KÍSÉRLETI PROGRAM

Mérhető a meleg ebéd hozadéka

Enni való kezdeményezés. A meleg ebéd biztosítása visszaszoríthatja az iskolakerülést is

Folytatná a meleg ebédnek 
nevezett kísérleti programját a 
tanügyminisztérium az ország 
száz iskolájában. Bár a legtöbb 
esetben nem meleg ételt, hanem 
mindössze egy-egy szendvicset 
biztosítanak a diákoknak, mérhe-
tő társadalmi hozadékkal bír a 
kezdeményezés.

 » HAJNAL CSILLA

T ovábbra is csak kísérleti jelleg-
gel, országszerte száz iskolá-
ban működtetnék idén a meleg 

ebédnek nevezett programot. Az 
ételadagokat az intézmények lehető-
ségeikhez mérten leves és második, 
vagy pedig – konyha hiányában – 
zöldséges és húsos szendvics for-
májában biztosítanák a diákoknak. 
Anyagi háttértől függetlenül minden 
tanuló megkapná az eledelt a kivá-
lasztott iskolákban; a projekt a tej-
kifl i programmal párhuzamosan mű-

ködne. A 2016 óta bevezetett kísérleti 
étkeztetésben eddig ötven tanintézet 
vett részt, ám idén már száz iskola 
szerepel a programban. 

A vonatkozó sürgősségi kormány-
rendelet szerint például Maros me-
gyében a búzásbesenyői Dósa Dá-
niel Általános Iskola, a héjjasfalvi 
Petre N. Popescu Általános Iskola, 
illetve a Petelei Általános Iskola 
diákjainak biztosítják az ebédet. 
Hargita megyében eddig csak a szé-
kelyudvarhelyi Marin Preda Gimná-
zium szerepelt a programban, idén-
től azonban a gyergyószentmiklósi 
Kós Károly Általános Iskola tanulói 
is részesülnek napi szintű ételadag-
ban – derül ki az oktatási miniszté-
rium közleményéből.

Csökkentek a hiányzások
Kedei Előd, a búzásbesenyői iskola 
igazgatója a Székelyhon megkeresé-
sére elmondta, 2018-tól részesei a 
programnak. Községszinten 2019-ben 
összesen 603 óvodás és iskolás kapott 
ebédet. Az adatok azt mutatják, hogy 

főként a hiányzások csökkenésében 
mérhető a meleg ebéd hozadéka: 
mivel jelenléthez kötött a kiosztása, 
ezért csak az kapja meg az ételt, 
aki iskolában van aznap. „Főleg 
Kerelőszentpálon több a hátrányos 
helyzetű diák, sok gyerek számára 
pedig akár egész napra is elegen-
dő ételt jelent ez az adag, emellett 
még a tej és kifl i is jár. Csökkentek 
a hiányzások az elmúlt pár évben, 
hiszen pont ez a célja a projektnek. 
Iskolaelhagyásra is van két-há-
rom esetben példa a községben, 
főként roma lányok maradtak ki 
az oktatásból, de visszaszoruló-
ban van ez a jelenség” – fejtette 
ki Kedei Előd. Az igazgató kifej-
tette, a helyi önkormányzat kapja 
meg az erre előirányzott összeget, 
meghirdeti a közbeszerzést, és az 
iskola csupán a projekt haszon-
élvezője. Évente 8–9 ezer lej közötti 
költséget jelent ez a helyi önkor-
mányzat számára – magyarázta az 
iskola vezetője. Országos szinten 
egyébként mintegy 66 millió lejt irá-
nyoznának elő erre a célra.

Leghamarabb márciusban 
szolgálják fel
Tavaly naptári évre szavazták meg a 
projektet, ami azt jelenti, hogy 2019. 
december 31-éig kapták az ételt a ta-
nulók, januárban már nem. Mivel 
a kormányrendeletnek még meg 
kell jelennie a Hivatalos Közlöny-
ben, és a közbeszerzési folyamat is 
hátravan, valószínű, hogy legha-
marabb csak márciusban kapnak 
ismét ételt a gyerekek az iskolában. 
Addig marad a napi szinten kiosz-
tott tej és kifl i, esetenként joghurt 
és keksz vagy alma, amelyet alanyi 
jogon minden hazai diák és óvodás 
megkap. Ugyanakkor mindez csak 
részben fedezi a gyerekek napi táp-
anyagszükségletét.

 » Az adatok 
azt mutatják, 
hogy főként 
a hiányzások 
csökkenésében 
mérhető a meleg 
ebéd hozadéka: 
mivel jelenléthez 
kötött a kiosz-
tása, ezért csak 
az kapja meg az 
ételt, aki iskolá-
ban van aznap.
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 » KRÓNIKA

Ú jraválasztották Soós Anna rek-
torhelyettest a kolozsvári Babeş–

Bolyai Tudományegyetem magyar 
tagozatának élére. A jelenleg zajló 
általános egyetemi választások kere-
tében a felsőoktatási intézmény ma-
gyar tagozatának oktatói és hallgatói 

közössége január 23-án, csütörtökön 9 
és 17 óra között adhatta le voksát a ma-
gyar tagozatos rektorhelyettes-jelöl-
tekre. Három oktató jelöltette magát: 
Markó Bálint, Molnár-Kovács Zsolt és 
Soós Anna. A magyar tagozta tegnapi 
tájékoztatása szerint 379 szavazásra 
jogosult személyből 284-en éltek sza-
vazati jogukkal. A leadott voksok alap-

ján Soós Anna jelenlegi tagozatvezető 
rektorhelyettes 194 szavazatot kapott, 
így továbbra is ő marad a BBTE magyar 
tagozatának vezetője. Ugyanakkor a 
választások eredményeként 219 sza-
vazattal Soós Anna és Markó Bálint 
rektorhelyettesek lesznek a magyar 
tagozat jelöltjei a következő egyetemi 
vezetőségbe.

BBTE: Soós Anna marad a magyar tagozat vezetője
 »  Soós Anna 

jelenlegi tagozat-
vezető rektorhe-
lyettes 194 sza-
vazatot kapott, 
így továbbra is ő 
marad a BBTE ma-
gyar tagozatának 
vezetője.




