
Fennakadások nélkül kezdő-
dött el idén a tej-kifli prog-
ram Hargita megyében. Az 

előző évek rossz tapasztalatai 
és a késések miatt tavaly óta 
négy évre kapnak megbízást a 
programba bekerült cégek a tej- 
és péktermékek biztosítására. 
Így idén már nem kellett meg-
szervezni a közbeszerzési el-
járást, ennek viszont az az ára, 
hogy ugyanazok a vállalkozá-
sok szállítják a tanintézetekbe 
a kormánytízórait, amelyek ta-
valy is. 

„Valószínűleg azon kevés me-
gyék közé tartozunk, ahol hét-
főn már elindult a szolgáltatás. 
A gyerekeknek meg kellett kap-
niuk a tejet és a kiflit. Megkér-
deztem a kollégáimat, egyelőre 
nem érkezett panasz a termé-
kekre” – közölte tegnap meg-
keresésünkre Borboly Csaba. 
A Hargita megyei önkormány-
zat elnöke elmondta, a tejet biz-
tosító cégek többsége Hargita 
megyei, és a péktermékek be-
szállítóinak is több mint fele 
helyi vállalkozás. Ezt úgy tud-
ták elérni, hogy a megyei tanács 
két-három községenként hir-
dette meg a közbeszerzési eljá-
rást – tette hozzá.

„Ne vegyék át, ha rossz”

A péktermékeket a legtöbb 
településen idén is a tordai 
székhelyű Logistic Media Pop 

Art biztosítja. Ez a vállalko-
zás az elmúlt években számta-
lan pénzbírságot kapott a nem 
megfelelő minőségű kiflik mi-
att, panaszok is jócskán voltak 
termékeire. „Az elsődleges fe-
lelősség az iskoláké. Reggel ne 
vegyék át, ha rossz vagy hibás 
a termék” – nyomatékolta Bor-
boly. Elmondta, előfordult olyan 
is, hogy szerdán vitte a hét-
fői, keddi péktermékeket a cég. 
Visszamenőleg ne vegyék át 
ezeket az iskolákban, mert ha 
a tanintézet képviselője aláírja 
az átvételi elismervényt, a me-
gyei tanács már semmit sem 
tehet – hangsúlyozta. Ugyanak-
kor kéri a szülőket, forduljanak 
a megyei fogyasztóvédelmi felü-
gyelőséghez, ha az iskolákban 
mégis átveszik a nem megfele-
lő termékeket, mert a megyei 
tanács csak így tudja szorgal-
mazni a szankciókat. A tordai 
cég a múlt évben kapott pénz-
bírságok miatt elveszítette be-
vételének tekintélyes részét, és 
a szerződést is felbontotta vol-
na a megyei tanács, ám a tan-
intézetek nem vállalták az új 
közbeszerzési eljárás lebonyo-
lításával járó több hónapos ki-
esést – közölte Borboly.

Amikor nincs más

Az általunk felkeresett tan-
intézetekben egyelőre nincs 

panasz a tej-kifli program 
termékeire. Csáki Péter, a 
siménfalvi Marosi Gergely Ál-
talános Iskola igazgatója el-
mondta, idén is a tordai cégtől 
kapják a péktermékeket, de a 
gyerekektől hétfő óta nem ka-
pott semmilyen negatív visz-
szajelzést, és ez tavaly sem 
volt jellemző. „Néztem azt 
is, mennyi került a szeme-
tesbe, mert azzal is le lehet 
mérni, hogy mennyire ehető 
a kifli, de nem igazán dobják 
el” – fogalmazott az igazga-
tó. Megjegyezte azonban, hogy 
az iskolába járó diákok több-
sége nem tehetős családból 
származik, sokuk tízóraiként 
nem ehet mást, csak a tej-kif-
li programban kapott terméke-
ket. „Nálunk elfogy a kifli is, a 
tej is. Lehet, hogy a kifli mi-
nősége kifogásolható, de olyat 
nem láttam, hogy a gyerekek 
tömegesen eldobnák a pék-
termékeket” – mondta Csáki 
Péter. A siménfalvi általános 
iskola egyébként hétfőn három 
napi péktermékadagot kapott, 
két napra kiflit, a harmadik 
napra pedig kekszet.

Jobb volt a régi

A fenyédi óvodába az egész 
heti péktermékadagot leszállí-
totta hétfőn a tordai cég – tud-
tuk meg Pál Zsuzsánnától, az 

intézmény pedagógusától. Két 
napra kiflit kaptak a gyerekek, 
a maradék három napra pedig 
kekszet. A péktermékek minő-
ségéről senki nem mond véle-
ményt, a gyerekek hazaviszik, 
de nem tudni, hogy elfogyaszt-
ják-e, vagy az állatoknak adják 
– tudtuk meg a pedagógustól. 
Szerinte nem megfelelő a tor-
dai cég termékeinek minősé-
ge, sokkal finomabb volt az, 
amit korábban egy Hargita 
megyei vállalkozás szállított 
az óvodába. A tejtermékek mi-
nőségével viszont elégedettek.

Tejbeszállítók

A tejtermékeket a Dorna 
Lactate, a Simultan Kft., a 
Lactis Kft. és a Gordon Kft. 
biztosítja a Hargita megyei 
tanintézetekben. A Gordon 
Kft.  a következő települé-
sek tanintézeteibe szállít te-
jet Ud var  hely széken: Bögöz, 
Nagy ga lamb falva, Siménfalva, 
Far kas la ka, Székelykeresztúr, 
Ko rond, Parajd. A Lactis Kft. 
nyolc település – többek között 
Szé kely udvarhely, Szentegy-
háza, Kápolnásfalu, Má réfalva, 
Fe nyéd, Székelyvar ság, Ze-
te laka,  Oroszhegy – kis-
isko lása inak  b iz tos í t ja  a  
tejtermékeket. A Dor na Lactate 
tíz településen, a Si mul tan 
Kft. pedig tizenöt település-
re – Udvarhelyszéken Lövéte, 
Ho mo ród almás, Oklánd, Ho-
mo ród szentmárton,  Felső-
bol dog falva, Székelyderzs, 
Kányád, Etéd, Szentábrahám, 
Székelyandrásfalva, Újszékely 
– szállítja a tejet.

A legtöbb megbízás a tordai cégé

A péktermékeket három vál-
lalkozás szállítja a tanintéze-
tekbe. A Harmopan Rt. tizenkét 
településre, a Pan Abacs Kft. 
négyre – Homoródszentmárton, 
Felsőboldogfalva, Kányád, 
Székelyderzs –, a többi telepü-
lés tanintézeteit pedig a tordai 
cég látja el.
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Minden a régi. A program egyetlen újdonsága, hogy ezúttal nem késett az indulás

Időben kezdődött a tej-kifli program, a beszállítók is ugyanazok, mint tavaly

Tordai kiflit aprítanak a tejbe
Hosszú évek óta az 

idei volt az első olyan 

tanévkezdés, ami-

kor a Hargita megyei 

gyerekek már az első 

oktatási napon kap-

tak tízórait a tej-kifli 

programban. A jó hír 

mellett azonban van 

aggasztó is: a legtöbb 

helyre idén is az elmúlt 

években számtalan-

szor megbírságolt 

tordai cég szállít pék-

termékeket.

Erdélyi Napló-
lapszemle

Erdélyi Napló, 36. szám. Első 
alkalommal szervezték meg 
szeptember 8–10. között Bu-
dapesten a Transylvanikum 
Fesztivált a festői környezetet 
biztosító Nehru partnak ne-
vezett Duna-parton. A Tiltott 
Csíki Sör és a magyar főváros 
polgármesteri hivatala által 
támogatott háromnapos 
rendezvény a hagyomány, a 
turizmus és a gasztronómia 
jegyében várta az érdeklődő-
ket. A nagy népszerűségnek 
örvendő fesztivál nemcsak az 
erdélyiek és magyarországi-
ak, hanem a külföldi turis-
ták körében is nagy sikert 
aratott. A hetilap kétoldalas, 
színes riportjának a címe: 
Transylvanicum: Budapesten 
Erdély. A magyar kosárlabda-
válogatott nemcsak, hogy 48 
év után mérkőzést nyert az 
Európa-bajnokságon, hanem 
Hanga Ádám kiváló játéká-
nak is köszönhetően a csehek 
és románok legyőzésével 
továbbjutott a kolozsvári 
csoportból. Az idén nyáron a 
Barcelonához igazoló ma-
gyar sztárjátékossal készí-
tett interjút az Erdélyi Napló 
munkatársa Kolozsváron. Az 
iskolakezdés sem gyereknek, 
sem szülőnek, sem a pedagó-
gusnak nem könnyű történet. 
Háromhónapnyi kihagyás 
után iskolakezdéskor kis- és 
nagydiáknak egyaránt nehéz 
visszaszokni a koránkeléshez, 
a szigorúbb időbeosztáshoz, 
a feladatokhoz és határidők-
höz. A hetilap szakemberek 
megszólaltatásával próbál 
fogódzót adni ahhoz, miként 
teheti a felnőtt minél gördülé-
kenyebbé az iskolakezdést. A 
lap Kultúrtér rovata a Bánsági 
Vándorszínházat mutatja be. 
A régi idők hagyományaira 
alapozó, hivatásos és amatőr 
színészekből álló társulat 
törekvése, hogy segítsen élet-
ben tartani a Bánságban élő 
maroknyi szórványmagyarság 
kultúráját.

Nem lesz víz

Az Aqua Nova Hargita Kft. fel-
hívja a fogyasztók figyelmét, 
hogy karbantartási munká-
latok miatt ma 9 és 13 óra 
között szünetel a hidegvíz-
szolgáltatás a Tamási Áron 
utca Állomás és Lejtő utca 
közötti szakaszán. Továbbá 
9 és 14 óra között nem lesz 
víz a Függetlenség sugárút 
Gábor Áron és Győzelem utca 
közötti szakaszán, a Zöld utca 
Gábor Áron, Függetlenség és 
Móricz Zsigmond utca közötti 
szakaszán, a Tihadar bejárat 
1-es, 3-as és 5-ös, illetve az If-
júság bejárat 2-es, 4-es, 6-os 
és 8-as szám alatt, valamint 
a Remete bejáratban és a Lo-
rántffy Zsuzsanna utcában.

Új nyitásrend 
a könyvtárban

Hétfőtől új nyitásrend szerint 
működik a székelyudvarhe-
lyi városi könyvtár, hétköz-
napokon reggel fél nyolctól 
este hét óráig tart nyitva, míg 
szombaton reggel kilenctől 
délután egyig lehet majd a 
tékába menni.

Abszurd előírások

Mint arról tavaly már írtunk, az elmúlt évek 
tej-kifli programjainak nagy rejtélye volt, hogy 
miként nyerhet a közbeszerzési eljárásokon a 
helyi cégekkel szemben egy Hargita megyétől 
több mint kétszáz kilométer távolságra bejegy-
zett vállalkozás. A tej- és péktermékeket gyártó 
Hargita megyei cégeknél érdeklődve egy egé-
szen bizarr kép állt össze a tej-kifli programra 
vonatkozó törvény visszásságairól. A jogszabály 
ugyanis a nem helyi vállalkozások számára lehe-
tőséget ad a ritkábban történő szállításra. Minél 
távolabbi egy cég, annál ritkábban kell szállíta-
nia, ötven kilométernél messzebbről már csak 
hetente. Így viszont annyira lefaraghatja a szállí-
tási költségeket, hogy a távolság ellenére is csak 

nehezen tudnak versenyre kelni ajánlatával a 
helyi vállalkozások. Noha rövid szavatossági ide-
jük miatt kifliket csak két napra lehet szállítani, 
ezt is ki lehet játszani többletfuvarok beiktatása 
nélkül: a heti adagban két napra elegendő kiflit 
szállít a cég, a maradék napokra pedig kekszet. 
Ha még a termékek súlyával is trükközik – amire 
volt példa az elmúlt években – és a felhasznált 
alapanyagok minőségére sincs tekintettel, ak-
kor a távolság dacára voltaképpen verhetetlen 
árral jelentkezhet a közbeszerzési eljárásra. Így 
a vonatkozó törvény miatt hátrányos helyzetbe 
kerülnek a helyi cégek, holott a cél éppen az len-
ne, hogy friss és minőségi termékeket kapjanak 
a gyerekek.
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