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Fennakadások nélkül kez-
dődött el idén a tej-kifli 
program Hargita megyé-

ben. Az előző évek rossz ta-
pasztalatai és a késések miatt 
tavaly óta négy évre kapnak 
megbízást a programba be-
került cégek a tej- és pékter-
mékek biztosítására. Így idén 
már nem kellett megszervez-
ni a közbeszerzési eljárást, 
ennek viszont az az ára, hogy 
ugyanazok a vállalkozások 
szállítják a tanintézetekbe a 
kormánytízórait, amelyek ta-
valy is. „Valószínűleg azon ke-
vés megyék közé tartozunk, 
ahol hétfőn már elindult a szol-
gáltatás. A gyerekeknek meg 
kellett kapniuk a tejet és a kiflit. 
Megkérdeztem a kollégáimat, 
egyelőre nem érkezett panasz 
a termékekre” – közölte teg-
nap megkeresésünkre Borboly 

Csaba. A Hargita megyei ön-
kormányzat elnöke elmondta, 
a tejet biztosító cégek többsége 
Hargita megyei, és a péktermé-
kek beszállítóinak is több mint 
fele helyi vállalkozás. Ezt úgy 
tudták elérni, hogy a megyei ta-
nács két-három községenként 
hirdette meg a közbeszerzési 
eljárást – tette hozzá.

A péktermékeket a legtöbb te-
lepülésen idén is a tordai szék-
helyű Logistic Media Pop Art 
biztosítja. Ez a vállalkozás az el-
múlt években számtalan pénz-
bírságot kapott a nem megfelelő 
minőségű kiflik miatt, panaszok 
is jócskán voltak termékeire. 
„Az elsődleges felelősség az is-
koláké. Reggel ne vegyék át, ha 
rossz vagy hibás a termék” – 
nyomatékosított Borboly. 

Tejbeszállítók

A tejtermékeket a Dorna 
Lactate, a Simultan Kft., a Lactis 
Kft. és a Gordon Kft. biztosítja 
a Hargita megyei tanintézetek-
ben. A Gordon Kft. a következő 
települések tanintézeteibe szál-
lít tejet: Gyergyószentmiklós, 
Balánbánya, Csíkszentdomokos, 
Csíkkarcfalva, Csíkdánfalva, 
Csíkmadaras, Csíkszenttamás, 
Csíkszentmihály, Csíkpálfalva, 
Csíkszépvíz, Gyimesközép-
lok, Gyimesfelsőlok, Hidegség, 
Csíkcsicsó, Csíkrákos, Madéfal-
va, Csíkszereda, Csíkszentkirály, 
Csíkszent simon, Csíkszentimre, 
Tus nád fürdő, Csík szent márton, 
Tusnád, Csík kozmás, Ká szon, 
Csík bánk falva, Csík szent-
györgy, Csík mind szent, Bögöz, 

Nagygalambfalva, Siménfalva, 
Farkaslaka, Székelykeresztúr, 
Korond, Parajd. 

A legtöbb megbízás a tordai cégé

A péktermékeket három vállal-
kozás szállítja a tanintézetekbe. A 
Harmopan Rt. tizenkét településre 
– Ba lán bánya, Csíkszentdomokos, 
Csíkkarcfalva, Csíkdánfalva, 
Csíkmadaras, Csíkszenttamás, 
Madéfalva, Csíkcsicsó, Csíkrákos, 
Csíkszentgyörgy, Csíkbánkfalva, 
Csíkmindszent –, a Pan Abacs Kft. 
négyre – Homoródszentmárton, 
Felsőboldogfalva,  Kányád, 
Székelyderzs –, a többi telepü-
lés tanintézeteit pedig a tordai 
cég látja el.

SZÉCHELY ISTVÁN

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

Tordai kiflit aprítanak a hargitai tejbe

Minden a régi. A program egyetlen újdonsága, hogy ezúttal nem késett az indulása

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 leg-

több helyre idén is az 

elmúlt években szám-

talanszor megbírsá-

golt tordai cég szállít 

péktermékeket.

Eltakarították a szemetet az Iris tömbházból
Felhalmozódott szemét lepte el 

és ürülékbűz terjengett egy ideig 
a csíkszeredai Kossuth Lajos ut-
cában félbehagyott Iris tömbház 
hátsó felében, a tömbház föld-
szintjére ugyanis hajléktalanok 
költöztek, mindenféle limlomot 
gyűjtve maguk köré. A szemetet 
a minap eltakarították.

Az ottani állapotokra egy kö-
zelben lakó hívta fel a Csíki Hír-
lap figyelmét, mint fogalmazott, 
a gyermekeit sem merte leen-
gedni játszani a lépcsőház elé, 
olyan „fertő volt ott”, ráadásul 
kóbor kutyák is szoktak ott ta-
nyázni, azoktól is tartott. Az 
ügyben kerestük a befejezetlen 
tömbház tulajdonosát, az Iris 
Service Rt.-t, és bár nem tudtuk 
elérni annak vezetőjét, megtud-
tuk, hogy jelzésünket követő-
en, tegnapelőtt kitakarították a 
szemetet, a hajléktalanok is el-
költöztek onnan.

Lebontanák a kerítést

A cég egyik munkatársa el-
mondta, azt tervezik, hogy le-
bontják a kerítést a tömbház 

körül, főleg az éjjel-nappali üz-
let felőli részen, ugyanis azt 
tapasztalták, hogy sokan az on-
nan vásárolt italos dobozokat, 
egyéb hulladékot a tömbházhoz 
dobják be, sőt a közelben lakók 
közül is akadtak olyanok, akik a 
szemetüket a kerítés mögé bo-
rították. Az épület építésének 
befejezésén is dolgoznak. Ar-
ról már korábban írtunk, hogy 
a Kossuth Lajos utcai tömbhá-

zat 1994-ben kezdte építeni az 
Iris Service Rt., azonban a szer-
kezet elkészültével az építkezés 
több évre leállt. 2005-ben újra 
hozzáfogtak, 2006-ra pedig el-
készült a külső falazás és a hő-
szigetelés. 2007-ben szerették 
volna értékesíteni a lakásokat és 
a kereskedelmi felületeket, de ez 
mindmáig nem történt meg.

BARABÁS HAJNAL

Szemetet halmoztak fel a hajléktalanok az Iris tömbháznál

Visszatért a zsúfoltság a Csík-
szeredán áthaladó Regio besoro-
lású vonatokra – a tanévkezdéssel 
megnőtt az utaslétszám, a vago-
nok száma viszont kevéssel nőtt. 
A Regio vonatok többsége alig két 
személykocsival közlekedik, de 
az ingázó alkalmazottak és di-
ákok nagy száma miatt a kora 
reggeli és délutáni órákban a me-
gyeszékhelyre érkező és onnan 
induló szerelvények zsúfoltak, 
sokan hiába is keresnének ülő-
helyet, noha bérletet vásároltak. 
Ilyen a 4501-es számú, Brassó-
tól Gyergyószentmiklósig köz-
lekedő vonat, amely reggel 6.27 
órakor érkezik Csíkszeredába, 
illetve a 4509-es, utóbbi 14.27 óra-
kor fut be a menetrend szerint 
a csíkszeredai vasútállomásra, 
majd indul tovább Gyergyószent-
miklós irányába.

Az ingázóknak kedveznek

A vasúttársaság személyszál-
lítási részlege (CFR Călători) 
sajtóosztályától érdeklődtünk, 
van-e lehetőség az említett sze-
relvények bővítésére még leg-

alább egy-egy személyvagon 
hozzájuk csatolásával. A válasz 
értelmében a vasúttársaság az 
ingázóknak igyekszik segíteni 
plusz-személykocsikkal, ezért 
szeptember 13-ától bővül a 4509-
es számú Regio vonat kapacitása 
– így az egy 60 és egy 120 sze-
mélyes emeletes vagonból áll. 
Ugyancsak bővítik két 60 szemé-
lyes vagonnal a 4513-as, Brassó 
és Maroshévíz között közlekedő 
Regio vonatot, amely 18.32 óra-
kor érkezik Csíkszeredába. A 
kora reggeli, 4501-es számú sze-
relvény kiegészítéséről viszont a 
sajtóosztály semmit sem közölt.

KOVÁCS ATTILA

Részben bővített szerelvények

Abszurd előírások

Mint arról tavaly már ír-
tunk, 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 távolság-
ra bejegyzett vállalkozás. A 
tej- és péktermékeket gyártó 
Hargita megyei cégeknél ér-
deklődve egy egészen bizarr 
kép állt össze a tej-kifli prog-
ramra vonatkozó törvény 
visszásságairól. A jogszabály 
ugyanis a nem helyi vállal-
kozások számára lehetősé-
get ad a ritkábban történő 
szállításra. Minél távolabbi 
egy cég, annál ritkábban kell 
szállítania, ötven kilométer-
nél messzebbről már csak 
hetente. Így viszont annyira 
lefaraghatja a szállítási költ-
ségeket, hogy a távolság elle-
nére is csak nehezen tudnak 
versenyre kelni ajánlatával 
a helyi vállalkozások. Noha 
rövid szavatossági idejük 
miatt kifliket csak két napra 
lehet szállítani, ezt is ki lehet 
játszani többletfuvarok beik-
tatása nélkül: a heti adagban 
két napra elegendő kiflit szál-
lít a cég, a maradék napokra 
pedig kekszet. Ha még a ter-
mékek súlyával is trükközik 
– amire volt példa az elmúlt 
években – és a felhasznált 
alapanyagok minőségére 
sincs tekintettel, akkor a tá-
volság dacára voltaképpen 
verhetetlen árral jelentkezhet 
a közbeszerzési eljárásra. Így 
a vonatkozó törvény miatt 
hátrányos helyzetbe kerülnek 
a helyi cégek, holott a cél 
éppen az lenne, hogy friss és 
minőségi termékeket kapja-
nak a gyerekek.
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