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Mire jó egy testvérmegye ?
Emberek és intézmények között fonódó szálak
• Huszonöt éves 
lesz jövőre a test-
vérmegyei együtt-
működés Hargita 
és a magyarországi 
Bács–Kiskun megye 
között. Gyarapodnak 
a gazdasági kapcso-
latok – elsősorban 
a mezőgazdaság és 
az élelmiszeripar 
területén –, de lega-
lább ilyen fontosak a 
személyes barátsá-
gok is – vallja Rideg 
László, a Bács-Kiskun 
Megyei Közgyűlés 
elnöke.

GERGELY IMRE

A kapcsolatok a protokolláris 
találkozókon túl a gyakor-
latban is megnyilvánulnak. 

Immár 11 éve járnak minden ta-
vasszal Hargita megyébe a kecske-
méti megyei kórház szakorvosai, 
és végeznek egy-egy településen 
vizsgálatokat az adott közösség kö-
rében, akár 1000-nél is többet egy 
ilyen látogatás alkalmával. A régió 
mindig változik, azaz háromévente 
térnek vissza Csík-, Udvarhely vagy 
Gyergyószékre. A kezdeményezés 
négy évre Háromszékre is kiterjedt, 
oda ősszel mennek a kecskeméti or-
vosok.  Szinte mindig ugyanazok a 
szakemberek – meséli Rideg László 
–, hiszen olyan szívesen vesznek 
részt minden alkalommal, hogy alig 
lehet változtatni az orvoscsapaton.

Gazdálkodók tudáscseréje
A két megye gazdasági szempont-
ból is igyekszik együttműködni, 
uniós és egyéb közös pályázatokon 
vesznek részt. Rendszeresen hívnak 
Hargita megyei gazdákat a magyar-
országi rendezvényekre, és azon 
dolgoznak, hogy a székely termék 
védjeggyel ellátott termékeket ott 
is meghonosítsák. Ezen túlmenően 
egy jóval nagyobb volumenű beru-
házás lehetőségéről is tárgyaltak 
az utóbbi időben a két megye ve-
zetői. A cél, hogy a Székelyföldön 

nevelt szarvasmarha ne lábon le-
gyen értékesítve, hanem teljesen 
feldolgozott módon jusson a hús a 
piacra, nyilván nagyobb jövedelmet 
hozva a régióban. Ennek mintáját 
tanulmányozzák Bács-Kiskun me-
gyében, ahol a magyarországi ba-
romfi hús-feldolgozás kétharmada 
működik, és most épül egy újabb, 
minden eddiginél nagyobb vágó-
híd, ahol napi 50 ezer szárnyast fog-
nak feldolgozni. Persze erre egész 
hálózat kell ráépüljön, hiszen az 
alapanyagot, a baromfi t elő kell ál-

lítani, a keltetéstől kezdve. Hasonló 
az elgondolás a körvonalazódó 
szarvasmarhahús-feldolgozó épí-
tése kapcsán is. Hogy mit kapnak 
a segítségnyújtásért cserébe? Min-
tát és példát a kitartáshoz – szöge-
zi le Rideg László.

Rideg László 40 éve jár rendszeresen 
Székelyföldre, tanárként már 
a rend szerváltozás előtt 
szervezte lakóhelye, Kiskőrös 
középiskolásainak erdélyi útjait

▴   F O T Ó :  G E R G E L Y  I M R E

A legtöbb Hargita megyei települé-
sen idén is az a tordai székhelyű 

Logistic Media Pop Art biztosította 
a péktermékeket az iskolai tej-kifl i 
programban, amely az elmúlt évek-
ben számtalan pénzbírságot kapott 
a nem megfelelő minőségű kifl ik mi-
att. Most azonban tovább romlott a 
helyzet, hiszen a gyerekek több alka-
lommal penészes, az előírtnál kisebb 
kifl it vagy szavatossági határidő nél-

küli péktermékeket kaptak Ditróban, 
Gyergyószárhegyen, Csíkszeredában 
és Székelyudvarhelyen is – számolt 
be közleményében Hargita Megye 
Tanácsának sajtószolgálata. Mint 
írták, az említett településekről szá-
mos panasz érkezett a péktermékek 
kapcsán a szülőktől és a tanintéze-
tek vezetőitől egyaránt. A folyamatos 
panaszok és a szerződésben vállalt 
feltételek megszegése miatt korábban 

a megyei tanács felszólította a céget, 
hogy lépjen vissza azokról a kistér-
ségekről, ahonnan többször jelezték 
a termékek gyenge minőségét, hogy 
minél előbb újra kiírhassák a közbe-
szerzést. A 27 kistérségből 21-be pék-
termékeket szállító cég ezt nem tette 
meg, így a három leginkább érintett 
kistérségben Hargita Megye Tanácsa 
úgy döntött, hogy felbontja szerző-
dését a céggel. Ezáltal a ditrói, gyer-
gyószárhegyi, csíkszeredai, valamint 
székely udvarhelyi tanintézetek szá-
mára a versenyben maradt Pan Abacs 
Kft . és a Harmopan Rt. tehetnek le új 
árajánlatot a péktermékek szállítá-

sára. Az időzítésnek köszönhetően a 
tanintézetek gyerekei nem maradnak 
kifl i nélkül, hiszen az eljárás a vaká-
ció ideje alatt zajlik majd. December 
21-ig még a tordai cég szállítja termé-

keit, az azt követő napokban pedig 
sorra kerül az új közbeszerzési eljá-
rásra, így várhatóan a téli vakációt 
követően már az új beszállítók jobb 
minőségű termékeit kapják a diákok.

Szerződésbontás az olykor penészes kiflik miatt
• Penészes, az előírtnál kisebb kiflit vagy szavatossági 
határidő nélküli péktermékeket kaptak több alkalommal 
Gyergyóditróban, Gyergyószárhegyen, Csíkszeredában 
és Székelyudvarhelyen az iskolások. Mivel a 21 kistér-
ségbe péktermékeket szállító tordai cég termékeivel kap-
csolatban számos panaszt tettek, Hargita Megye Tanácsa 
három kistérségben felbontja szerződését a céggel.

Földre került péktermék. Új céget választanak
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Jelentős összegek 
óvodafejlesztésre
A magyar kormány 9,048 
milliárd forintot (közel 
130 millió lejt) fordít a 
Kárpát-medencei óvodafej-
lesztési program harmadik 
ütemére – közölte a Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg megye 
és Kárpátalja együttműkö-
désének fejlesztéséért és 
a Kárpát-medencei óvoda-
fejlesztési program koordi-
nálásáért felelős miniszteri 
biztos tegnap Budapesten. 
Grezsa István az MTI szerint 
elmondta, a 2016 novembere 
óta zajló program harmadik 
üteme 2021 decemberében 
zárul, a fejlesztési program 
összköltsége meghaladja a 
47 milliárd forintot.
A miniszteri biztos reményét 
fejezte ki, hogy ez a grandió-
zus külhoni óvodafejlesztési 
program mélyreható változáso-
kat hoz a Kárpát-medence azon 
intézményeiben, ahova magyar 
gyerekek járnak.
A miniszteri biztos beszámolt 
az eddig elért eredmények-
ről is. Közölte, az első két 
ütemben 150 új intézmény 
épül és 450-et újítottak fel; 
12 esetben az alapkőletétel 
is megtörtént. Ezen kívül 
mind az 1664 intézménybe 
fejlesztőcsomagot is eljuttat-
tak – tette hozzá. A miniszteri 
biztos szerint két irányba 
érdemes továbbgondolkodni, 
ezzel kapcsolatban a bölcső-
dei és a kisiskolás programot 
említette. Mint mondta, a 
Magyarországon magától 
értetődő bölcsődei rendszer a 
környező országokban nehe-
zen elérhető, illetve cél lenne, 
hogy a magyar gyerekek az 
óvodából kikerülve magyar 
iskolában tanuljanak. 
Grezsa István úgy fogal-
mazott, a Kárpát-medencei 
óvodafejlesztési program a 
legnagyobb rendszerszintű 
nemzetpolitikai program a 
trianoni békediktátum óta. 
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