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Nem váltotta be a hozzá fűzött 
reményeket a tej-kifl i program, 
ugyanis a termékek minőségé-
re, szavatosságára és szállí-
tására vonatkozóan sokan 
elégedetlenségüket fejezték 
ki Maros és Hargita megyei 
iskolákban.

 » SIMON VIRÁG

P enészes kifl iket, rothadt almá-
kat, ehetetlen kekszet kaptak 
a pénteken záruló tanévben a 

diákok. Maros és Hargita megyében 
is számos gondot és elégedetlensé-
get jeleztek a tej-kifl i program meg-
valósulásával kapcsolatban, a rossz 
hír pedig az, hogy a legtöbb helyen 
a jövő évben is ugyanezek a cégek, 
szolgáltatók biztosítják a terméke-
ket, így semmi garancia nincs arra, 
hogy a problémák megoldódnak.

Mint ismeretes, a tej- és kifl i-
program azzal a nemes céllal in-
dult, hogy azoknak az óvodás- 
és iskoláskorú gyermekeknek is 
jusson tízórai, akik nehéz körül-
mények között élnek. Segítséget 
jelentett volna minden szülőnek, 
hiszen ha ízletes a kifl i/keksz és 
tej/joghurt, akkor helyettesíthet-
te volna az otthonról hozott tízó-
rait. Az elmúlt években azonban 
kiderült: a program távolról sem 
váltotta be a hozzá fűzött remé-
nyeket.

Borboly Csaba, a Hargita Megyei 
Tanács elnöke a Székelyhon megke-
resésére elmondta, a 2018 júniusá-
ban megjelent törvénykezés alapján 
a gyerekeknek hetente ötször kell 
pékterméket, kétszer gyümölcsöt, 
kétszer tejet és egyszer tejterméket 
biztosítani. Az Európai Unió által 
fi nanszírozott program kedvezmé-
nyezettjei az óvodások és az 1–8. 
osztályos tanulók. A Hargita Megyei 
Tanács a péktermékeket és a tejet 
egy 2016-ban megkötött keretszerző-
dés alapján biztosítja 2020-ig. Ennek 

AZ ÓVODÁSOKAT ÉS ISKOLÁSOKAT ÉRINTŐ PROGRAMMAL KAPCSOLATBAN SZÁMOS NEGATÍV VISSZAJELZÉS ÉRKEZETT

A jóízű tej és kifl i helyett panaszok a terítéken

Programprobléma. A Hargita és Maros megyei iskolákban sokszor kaptak ehetetlen, száraz, ízetlen pékterméket a gyerekek

 » Maros me-
gyében Nyárád-
szereda az egye-
düli település, 
ahol az óvodá-
sok és iskolások 
egy helyi pékség 
termékeit kapják 
minden hétköz-
nap. Itt sokszor 
a diákok még 
langyos kiflit 
fogyaszthatnak 
tízóraira.

értelmében a diákok fehér lisztből ké-
szült kifl it és kekszet kapnak, míg a tej-
termékek esetében UHT tejet fogyaszt-
hattak mindennap az iskolában.

A tanácselnök kiemelte: a 2018–
2019-es tanévben rengeteg panaszt 
kaptak a péktermékek minőségére, 
szavatosságára és szállítására vo-
natkozóan, amelyet főként a Ko-
lozs megyei, tordai székhelyű Lo-
gistic Media Pop Art Kft . szállított. 
„A hivatalos vizsgálószervek (a 
fogyasztóvédelmi hatóság és az 
állategészségügyi igazgatóság) is 
alátámasztották az iskolák és a 
szülők által bejelentett minőségi és 
szavatossági problémákat. Ezek or-
voslásaképpen, azokon a területe-
ken, ahonnan a panaszok érkeztek, 
többszöri fi gyelmeztetés után felbon-
tottuk a szerződést az illető céggel. 
A szerződésbontásokat próbáltuk úgy 
ütemezni, hogy ne a gyerekek lássák 
ennek kárát. A licitet újra meghirdet-
tük a hivatalos közbeszerzési olda-

lon, helyi cégekkel kötöttünk szerző-
dést, így megoldódtak a fent említett 
gondok” – összegzett Borboly.

Maros megyében egy idén kötött 
szerződés értelmében egyebek mel-
lett teljes kiőrlésű lisztből készült 
kifl it és kekszet kapnak a gyermekek. 
A termékek kiosztását követő első 
napokban a szülők, diákok, taná-
rok jelezték, hogy mind a kifl i, mind 
a keksz ehetetlen, száraz, ízetlen. 
A Maros Megyei Tanácshoz is számos 
panasz érkezett, s ezeket továbbítot-
ták az élelmiszer-biztonsági igazgató-
sághoz és a fogyasztóvédőkhöz, illet-
ve a közegészségügyi igazgatósághoz. 
Mint Lukács Katalin, a megyei tanács 
sajtószóvivője kifejtette, volt két olyan 
iskola a megyében, ahol penészes 
kifl it adtak a gyerekeknek, ott ideig-
lenesen helyettesítették azt más cég 
termékével, majd a kivizsgálás után, 
mikor kiderült, hogy a kifl ik már 
megfelelő minőségűek, újra azokból 
osztottak.

Mivel a kekszet és kifl it gyártó cég 
Kolozs megyei, a Maros megyei élel-
miszer-biztonsági szakemberek nem 
tudják a gyártási körülményeket 
megvizsgálni, csak a címkén feltün-
tetett adatok alapján ellenőrzik a ter-
mékeket. Elismerték, hogy a feltün-
tetett alapanyagokból készült termék 
feltehetően nem felel meg a gyerme-
kek ízlésének, elvárásának, de va-
lószínűsítik, hogy a cég csak így fér 
bele a 0,57 banis egységárba (ennyit 
fi zetnek ugyanis egy kifl iért vagy egy 
csomag kekszért). Az alma minősé-
gére vonatkozó panaszok is voltak, 
a helyszíni ellenőrzések során nem 
osztották ki a diákoknak azokat az 
almákat, amelyek nem voltak épek, 
tiszták.

Maros megyében Nyárádszereda az 
egyedüli település, ahol az óvodások 
és iskolások egy helyi pékség termé-
keit kapják minden hétköznap. Itt 
sokszor a diákok még langyos kifl it 
fogyaszthatnak tízóraira.
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 » KRÓNIKA

Nem az egészségügyi minisztérium, 
hanem az Országos Egészségbizto-

sítási Pénztár (CNAS) kezeli a házior-
vosok által használt egységes informa-
tikai rendszert, amelyről az orvosok 
azt állították, hogy az összeomlás szé-
lén áll – jelentette ki Sorina Pintea 
egészségügyi miniszter. Hozzátette, 
az orvosok jelezte rendellenességek 
miatt indítványozta néhány hónapja 
a CNAS vezetőségének leváltását és az 
egész rendszer ellenőrzését. „Kemény 
pénzeket kaptak emberek azért, hogy  
működésben tartsák ezt a rendszert, 
de nem értenek hozzá” – jelentette ki 
a szaktárca vezetője. Felidézte, hogy 
a 2012-ben működésbe lépő rendszert 
több ízben módosították, de anélkül, 
hogy fi gyelembe vettek volna bizo-
nyos aspektusokat, például a felhasz-
nálók nagy számát. Pénzt pazaroltak 

a rendszer fenntartásával megbízott 
személyek felkészítésére, akik nem 
értenek hozzá, mert nem kaptak meg-
felelő képzést. Ezeket a dolgokat nem 
lehet egyik napról a másikra megolda-
ni – tette hozzá Pintea. A Háziorvosok 
Országos Szövetsége (SNMF) szerdán 
adott ki közleményt, amelyben arra 
hívja fel a fi gyelmet, hogy teljes ösz-
szeomlás szélén áll az általuk hasz-
nált egységes informatikai rendszer. 
A családorvosok közleményükben azt 
állítják, nap mint nap „egyre nagyobb 
kín” számukra eleget tenni orvosi kö-
telességüknek, hiszen folyamatosan 
problémák adódnak az informatikai 
rendszerrel, amely kapcsolatot teremt 
az egészségügyi szolgáltató, az egész-
ségbiztosító és a páciens között. Any-
nyi a rendellenesség a rendszerben, 
hogy közelebb áll az igazsághoz, ha 
azt mondjuk, hogy az nem működik” 
– fogalmaznak.

 » GERGELY IMRE

E ste koncerteket, napközben pe-
dig a magyarságot érintő politi-
kai, közéleti témákban elhangzó 

beszélgetéseket, vitákat sorakoztat fel 
idén is az Erdélyi Magyar Ifj ak (EMI) 
táborának programja. Az idei rendez-
vény, amelyet augusztus 7–11. között 
szerveznek meg Gyergyószentmikló-
son, hagyományőrző tevékenységeket 
és a magyar történelem mélyebb meg-
ismerését segítő előadásokat is kínál. 
Az EMI közleményéből kiderül, az idei 
programot is az elmúlt évek rendezvé-
nyeinek szellemében tervezték meg, 
cél, hogy a szórakozás mellett minden 
táborozó megtalálhassa a tematikus 
sátrakban a neki tetsző programot a 
város közelében, a 4-es kempingnél 
szervezendő ötnapos eseményen. „A 
fi atalok körében várhatóan az esti 
koncertek lesznek a legnépszerűbbek, 

de mindenképpen ösztönözzük őket, 
hogy a napközben elhangzó előa-
dásokon, tematikus programokon is 
részt vegyenek. Megpróbálunk ezzel is 
hozzájárulni, hogy kicsit felnyissuk a 
szemüket, fi gyeljenek oda, mi is zajlik 
körülöttük” – fogalmaz Sorbán Örs, az 
EMI vezetője. A borkóstolók, íjászat, 
hadtörténeti bemutatók, csapatjáté-
kok, kézműves foglalkozások, törté-
nelmi és kulturális előadások mellett 
előadók segítségével közelítik meg az 
erdélyi magyarságot érintő közéleti 
kérdéseket. A koncertek fellépőit, az 
előadók nevét még nem ismertették, 
de az biztos, hogy a témák közt terí-
téken lesz a székelyföldi terrorvád 
elítéltjeinek, Beke Istvánnak és Szőcs 
Zoltánnak az ügye, az Úz-völgyi teme-
tőfoglalás témája. A tábor programját 
folyamatosan töltik majd fel az Emi-
tábor.hu oldalra, illetve a rendezvény 
Facebook-oldalára.

Pintea hárítja a felelősségetAugusztusban EMI-tábor Gyergyóban

 » Cél, hogy 
a szórakozás 
mellett minden 
táborozó megta-
lálhassa a tema-
tikus sátrakban 
a neki tetsző 
programot a 
város közelében, 
a 4-es kemping-
nél szervezendő 
ötnapos esemé-
nyen. 




