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Lehetne jobb a tej-kifli program?
Ehetetlen árut szállít az iskolai kormánytízórai programban részt vevő cégek egy része
• Penészes kifliket,
rothadt almákat,
ehetetlen kekszet
kaptak a ma záruló
iskolai évben a diá-
kok. Maros és Hargita
megyében is számos
gondot, elégedet-
lenséget jeleztek
idén a tej-kifli prog-
ram lebonyolításá-
val kapcsolatban. A
rossz hír az, hogy a
legtöbb helyen még
a következő tanév-
ben is ugyanazok a
cégek, szolgáltatók
fogják biztosítani a
termékeket, amelyek
most szállítanak, így
semmi garancia nincs
arra, hogy a problé-
mák megoldódnak.

SIMON VIRÁG

A tej-kifl i program azzal a 
nemes céllal indult, hogy 
azoknak az óvodás- és isko-

láskorú gyermekeknek is jusson tíz-
órai, akik nehéz körülmények között 
élnek. Segítséget jelenthetett volna 
ez minden szülőnek, hiszen ha íz-
letes a kifl i vagy a keksz és a tej, il-
letve joghurt, akkor helyettesíthette 
volna az otthonról hozott tízórait. Az 
elmúlt években azonban kiderült: a 
program messze nem váltotta be a 
hozzá fűzött reményeket.

Fehér lisztből készül, 
de nem szeretik

Mint a Székelyhon kérdésére Borboly 
Csaba, a Hargita Megyei Tanács elnö-
ke elmondta, a programra vonatkozó, 
2018 júniusában megjelent törvény 
alapján a gyerekeknek hetente ötször 
kell péktermékeket, kétszer gyümöl-
csöt, kétszer tejet és egyszer tejter-
méket biztosítani. Az Európai Unió 
által fi nanszírozott program kedvez-
ményezettjei az óvodások és az 1–8. 
osztályos tanulók. Hargita Megye Ta-
nácsa a péktermékeket és a tejet egy 
2016-os, közbeszerzési eljárás nyo-

mán megkötött szerződés alapján biz-
tosíttatja 2020-ig. Ennek értelmében 
a diákok fehér lisztből készült kifl it 
és kekszet kapnak, míg a tejtermékek 
esetében UHT tejet fogyaszthattak 
minden nap az iskolában. A megyei 
tanácselnök kiemelte: a 2018–2019-es 
tanévben rengeteg panaszt kaptak a 
péktermékek minőségére, szavatos-
ságára és szállítására vonatkozóan. 
Ezek többnyire a Kolozs megyei, tordai 
székhelyű Logistic Media Pop Art Kft . 
termékei voltak. „A hivatalos vizsgáló 
szervek (a fogyasztóvédelmi hatóság 
és az élelmiszerbiztonsági igazgató-
ság) is alátámasztották az iskolák és 

a szülők által bejelentett minőségi és 
szavatossági problémákat. Ezek orvos-
lása érdekében azokon a területeken, 
ahonnan a panaszok érkeztek, több-
szöri fi gyelmeztetés után felbontottuk 
a szerződést az illető céggel. A szerző-
désbontásokat próbáltuk úgy ütemez-
ni, hogy ne a gyerekek lássák ennek 
a kárát. A licitet újra meghirdettük a 
hivatalos közbeszerzési oldalon, ami 
által helyi cégekkel kötöttünk szerző-
dést, így megoldódtak a fent említett 
panaszok” – összegzett Borboly.

Penészes kifli az iskolákban
Maros megyében egy idén kötött 
szerződés értelmében egyebek mel-
lett teljes kiőrlésű lisztből készült 
kifl it és kekszet kaptak a gyermekek. 
A termékek kiosztását követő első 
napokban a szülők, diákok, tanárok 
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 igazga-
tósághoz és a fogyasztóvédőkhöz, 
illetve a népegészségügyi igazgató-
sághoz. Lukács Katalin, a megyei ta-
nács sajtószóvivője érdeklődésünk-
re elmondta, volt két olyan iskola a 
megyében, ahol penészes kifl it ad-
tak a gyerekeknek, ott ideiglenesen 
helyettesítették azt más cég termé-
kével, majd a kivizsgálás után, ami-
kor már újra megfelelő minőségűek 
voltak a kifl ik, ismét azokból kaptak 
a gyerekek. Mivel a kekszet és kifl it 
gyártó cég Kolozs megyei, a Maros 
megyei élelmiszer-biztonsági szak-
emberek nem tudják megvizsgálni 
a gyártási körülményeket, csak a 
címkén feltüntetett adatok alapján 
ellenőrzik a termékeket. Elismerték, 
elképzelhető, hogy a feltüntetett 
alapanyagokból készült termék nem 
felel meg a gyermekek ízlésének, el-
várásának, de valószínűsítik, hogy 
a cég csak így fér bele a 0,57 banis 
egységárba – ennyit fi zetnek ugyan-
is egy kifl iért vagy egy csomag kek-
szért. Az alma minőségére vonat-
kozóan is kaptak reklamációkat, és 
helyszíni ellenőrzéseken vizsgálták 
meg a szállítmányokat. Ennek nyo-
mán nem osztották ki a diákoknak 
azokat az almákat, amelyek nem 
voltak épek, tiszták.

Maros megyében Nyárádszereda 
az egyedüli település, ahol az óvo-
dások és iskolások egy helyi pékség 
termékeit kapták minden hétköz-
napon. Itt az idei tanévben sokszor 
még langyos kifl it fogyaszthattak 
tízóraira a diákok.

Barna és ehetetlen. Sokszor a 
szemétben végzi az iskolai kifli
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Jelentkezőket várnak a Siculus fesztiválra
A Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont 2019-ben is meghir-
deti a tavaly újraindított Siculus fesztivál versenyfelhívását az erdélyi 
magyar zenekaroknak. A Székelyudvarhely múltjához szorosan kötő-
dő zenei fesztivált idén szeptember 6–8. között tartják. A versenybe 
rock, pop-rock, folk-rock, metal stb. zenei stílusok valamelyikét játszó 
zenekarok vagy szólóénekesek két saját szerzeménnyel nevezhetnek be 
interneten. Jelentkezni július 20-án délután négy óráig a siculusfestival.
hargitamegye.ro oldalon lehet. A benevezők felvételeit szakmai zsűri 
bírálja el, a nyerteseket pedig meghívják a Székelyudvarhelyen tartandó 
döntőre. A döntőbe került zenekaroktól három zenekari vagy szólóéne-
kesi produkciót kérnek, önmaguk bemutatásával. Minden zenekarnak 15 
perc és maximum 3 dal műsoridő áll rendelkezésére. A produkciók után a 
zsűri röviden értékeli a versenyzők teljesítményét. A legjobbakat 1000 eu-
ró értékű fesztiváldíjjal, további értékes nyereményekkel, valamint más 
fesztiválokon való bemutatkozási lehetőségekkel jutalmazzák. Bővebb 
információk a Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont székely-
udvarhelyi székhelyén (1918. december 1. utca 9. szám, 2. emelet), az 
office@hagyomany.ro e-mail-címen vagy a 0266-214440-es telefonszá-
mon kérhetők. Lapunk az esemény médiapartnere.

• RÖVIDEN

P ünkösd nyolcadában, az évközi
idő első, a húsvét utáni nyolca-

dik vasárnapon ünnepli a keresztény 
világ a teremtő, megváltó és meg-
szentelő Istent, a Szentháromságot, 
környékünkön használatos nevén 
„kicsi pünkösd” napját.

A Szentírásban többször is megjele-
nik a Szentháromság vagy az arra való 
utalás. Jézus maga is többször beszél 
az Atyáról és a Szentlélekről. Az ünnep 
felvirágzása a barokk korra esik, és a 
pestisjárványokkal hozható összefüg-
gésbe. „A ragályos dögvésztől való 
megmenekülés emlékére kegyes foga-
dalomból” emlékoszlopokat emeltet-
tek, és számos templomot ajánlottak 
a Szentháromság védelmébe. A foga-
dalmi oszlopok a Szentháromság ün-
nepe köztéri ájtatosságainak központi 

helyei: szabadtéri szentmisét, körme-
netet tartanak, megkoszorúzzák vagy 
virágokkal díszítik fel. A Szenthárom-
ság ünneplését népszerűségének kö-
szönhetően több protestáns egyház is 
átvette. A katolikus liturgiában színe a 
fehér. A Szentháromság szimbóluma a 
sugárzó nappal vagy „istenszemmel” 
kitöltött háromszög, amely a templo-
mok belső festése mellett a 18. és 19. 
századi házak homlokzatán, kapukon, 
emlékoszlopokon is látható.

Templombúcsúk

Homoródkarácsonyfalva leányegy-
házközségének, Homoródalmásnak 
a római katolikus templomában va-
sárnap déli tizenkét órakor kezdődik 
a búcsús szentmise. A nap egyben az 

anyaegyház többi fi liájának zarán-
dokünnepe, és a lövétei hívek is 
keresztaljával érkeznek. A szentbe-
szédet Jánossi Imre zetelaki segéd-
lelkész mondja. Gyergyóalfaluban a 
búcsús szentmise vasárnap déli 12 
órakor kezdődik. Szintén 12 órakor 
kezdődik a szovátai plébániatemp-
lom búcsúja. A homíliát Keresztes 
Zoltán, a gyergyószentmiklósi Szent 
István Egyházközség plébánosa 
mondja. A fenyédi plébániatemp-
lomban vasárnap délután fél egy-
től tartják a búcsús szentmisét. Az 
ünnepi szónok Csibi Sándor plébá-
nos, augsburgi magyar lelkész lesz. 
A csíkszépvízi örmény katolikus 
templom, valamint a csíkzsögödi 
templom búcsúja vasárnap fél egytől 
lesz. (Molnár Melinda)

Szentháromság vasárnapja




