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Nem csak tejet és kiflit 
kapnak az óvodások és 
általános iskolások az 

új tanévben, gyümölcs és zöld-
ség is kerül néha a padjukra. A 
zöldségek közül murkot, zellert, 
céklát, paprikát, uborkát kap-
hatnak a gyerekek. A napközis 
programmal működő óvodákat 
nem érinti a tej-kifli-gyümölcs 
adag, ugyanis ezekben reggelit, 
meleg ebédet és uzsonnát kap-
nak a gyerekek, amelyet a szü-
lő fizet. Ezek árai attól függően 
változnak, hogy az óvodának 
saját konyhája van-e, vagy vala-
mely vendéglő catering szolgál-
tatását veszi igénybe.

A kormányhatározat értelmé-
ben egy iskolás vagy óvodás na-
pi élelmiszeradagjának értéke 
nem haladhatja meg a 2,05 lejt, 
amiből 0,60 lejt tehet ki a gyü-
mölcs és zöldség, 0,88 lejt a tej 
és tejtermék, illetve 0,57 lejt a 
péktermék ára – számol be a 
kormány közleménye alapján 
az Agerpres. Egy hét alatt egy 
iskolás vagy óvodás két adag 
gyümölcsöt és/vagy zöldséget, 

továbbá hetente két adag tejet, 
egy adag tejterméket és öt adag 
pékterméket kaphat. A becslé-
sek szerint több mint kétmillió 
kedvezményezettje lesz a prog-
ramnak országszerte, amelyet 
az állami költségvetésből és 
vissza nem térítendő uniós ala-
pokból finanszíroznak. Az új 
tanévre 377,08 millió lejt külö-
nítettek el erre a célra az álla-
mi költségvetésből, az Európai 

Unió csaknem 17 millió eurót 
utalt az Európai Mezőgazdasá-
gi Garanciaalapból. Maros me-
gyében mintegy tízezer óvodás 
és ötvenezer általános isko-
lás részesül a programban, és 
a tanév 167 napján kerül tejter-
mék, pékáru vagy gyümölcs a 
padjukra. A tej esetében a szer-
ződést múlt pénteken írták alá 
a közbeszerzési eljárás nyer-
tesével, a Friesland Campina 

România Rt.-vel, amely egye-
düli jelentkező volt a liciten. A 
péktermékre azonban még pár 
napot várni kell. Megtörtént 
ugyan a beszállító kiválasztá-
sa, de a versenyben lévő cégek 
szeptember 15-éig megóvhatják 
a közbeszerzési eljárás ered-
ményét. A pékárura három cég 
tett ajánlatot.

A változatosság kedvéért a 
tej helyett szána, joghurt vagy 

kefir is adható néha a diákok-
nak, a kifli pedig sima perec-
cel vagy pedig édes keksszel 
helyettesíthető. A törvény ál-
tal előírt szabály szerint teljes 
kiörlésű lisztet használhatnak 
a pékségek, de azt is megszabja, 
mennyi lehet a zsír-, só-, illet-
ve cukortartalom a kifliben, és 
semmiféle adalékanyagot nem 
tartalmazhatnak.

 HAJNAL CSILLA

Félreeső, csendes és füst-
mentes helyre, a sportcsarnok 
és a játszótér mellé készül át-
költöztetni az elemi iskolát az 
ákosfalvi önkormányzat. Az új 
épületre a fejlesztési miniszté-
rium 5,3 millió lejt hagyott jóvá, 

amiből hármat már el is külö-
nített, ezzel hamarosan el le-
het kezdeni az építkezést. A 
Maros megyei nagyközség ön-
kormányzatának mindössze a 
területtel és az előtanulmány 
elkészítésével kellett hozzá-

járulnia a beruházáshoz. Az 
intézkedésre azért van szük-
ség, mert a több évtizedes ré-
gi épület már veszélyessé vált 
– nem állaga, hanem elhelye-
zése miatt. A gyerekeknek 
naponta többször is a megye 

legforgalmasabb és szűkösebb 
útkereszteződése mellett kel-
lett áthaladniuk, miközben a 
Marosvásárhelyt elkerülő ka-
mionok ezrei kanyarodtak a 
nyárádmenti útról ki vagy be.

A szállítási tárca évek óta 
odázza a beígért körforgalom 
kialakítását, ami nem csak a 
nehézforgalmat akadályozza, 
de az útkereszteződés környé-
két rendkívül veszélyes övezet-
té teszi. Komolyabb balesetet 
még nem jegyeztek Ákosfalva 
központjában, de Osváth Csaba 
polgármester szerint ezt nem 
is akarják megvárni, ezért dön-
töttek az iskola elköltözteté-
se mellett. A másik érv az volt, 
hogy a Maros megyei telepü-
lés községközpontjában a gye-
reklétszám is indokolttá teszi 
a terjeszkedést. Az állami költ-
ségvetésből épülő tanintézet 
nemcsak az elemi iskolát, ha-
nem az óvodát és a napközit is 
magába fogja foglalni. Ugyan-
akkor a helység egyik repre-
zentatív épülete lesz, állítják 
a községbeliek. „Falvainkban 
azért is csökken a gyereklét-
szám, mert a szülők nincs ki-
re hagyják csemetéiket. Nincs 

minden családban egy nagyma-
ma, akire rá lehetne bízni a ki-
csiket. Ákosfalván igyekszünk 
a probléma elébe menni: napkö-
zit létesítünk, hogy a kistérség-
ben élő anyukáknak ne kelljen 
otthon ülniük, nyugodtan vál-
lalhassanak ők is munkát. Így 
gyarapodik a családi kassza, és 
megteremtődik a második, har-
madik gyermek vállalásához is 
a feltétel” – érvelt lapunknak a 
polgármester.        

Az elemiseket az önkormány-
zati képviselők ideiglenesen egy 
másik iskolaépületbe, a felső ta-
gozat mellé költöztették, de re-
mélik, hogy a következő tanévet 
már új környezetben kezdhe-
tik. Az útelágazásban lévő régi 
iskolaépületnek nem keresnek 
új rendeltetést, inkább lebont-
ják. Ugyanerre a sorsra jutna a 
kultúrotthon is, amely szintén 
a veszélyes zónában található. 
„Inkább ezt az áldozatot hozzuk 
meg, minthogy emberáldozatra 
várjunk” – jelentette ki Osváth 
Csaba. A bontás után, illetve az 
útkereszteződés korszerűsíté-
sét követően a ledózerolt épüle-
tek helyét parkosítanák.

 SZUCHER ERVIN

Maros megyében mintegy tízezer óvodás és ötvenezer általános iskolás kap tízórait

A tej beszállítója már megvan

Azt is megszabja a törvény, mennyi lehet a zsír-, só-, illetve cukortartalom a kifliben, és semmiféle adalékanyagot nem tartalmazhatnak
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Pénteken írják alá a 

szerződést az óvodai 

és iskolai pékáru for-

galmazó nyertesével, a 

tejet beszállító céggel 

már megkötötték a 

megállapodást, hama-

rosan tehát a Maros 

megyei gyerekek pad-

jára kerül az állam által 

támogatott tízórai.

Autók elől menekíti az iskolát az ákosfalvi önkormányzat

Nem biztonságos az útkereszteződés, körforgalom kellene
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