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Kevesebb panasz
Egy bejelentést kapott a fogyasztóvédelem

S Z É C H E L Y  I S T V Á N

A z iskolakezdés óta eltelt 
másfél hónapban egyetlen 
esetben kellett intézkedjen 

a Hargita Megyei Fogyasztóvédelmi 
Felügyelőség a diákok iskolai tízó-
raiját biztosító tej-kifl i program pék-

termékének a minősége miatt. 
Hivatalosan, írásban egy pa-
nasz érkezett be a hatósághoz 
az említett időszakban, azt 
a csíkszentmihályi iskolába 
járó gyerekek szülei küldték 
el a fogyasztóvédelemnek 

és a tej-kifl i program pékter-
mékének a minőségét kifogásolták 
– tájékoztatott Laurențiu Moldovan.

A fogyasztóvédelmi főfelügyelő-he-
lyettes elmondta, a közelmúltban ka-
pott panasz kivizsgálásakor elvégzett 
helyszíni ellenőrzésen a kifl i minő-
sége nem volt megfelelő, az előírtnál 
kisebb volt a súlya is, és a szállítási 
időt sem tartotta be a péktermék for-
galmazója, egy Kovászna megyei vál-
lalkozás. A tapasztalt hiányosságok 
miatt a fogyasztóvédelem 5000 lejre 
megbírságolta a céget. Ezen kívül 
más panaszt nem kapott a hatóság a 
tej-kifl i program termékeire vonatko-
zóan. Laurențiu Moldovan elmondta, 
folyamatosan végeznek ellenőrzé-
seket az iskolákban és ez a tej-kifl i 
program termékeire is kiterjed, de 
mostanáig kevés iskolát tudtak felke-
resni, mert a napközikben végeztek 
ellenőrzéseket. Mindazonáltal jobb-

nak értékeli az idei tanévet, mint az 
előzőt a kormány tízórai programmal 
kapcsolatos szabálytalanságok te-
kintetében, ez pedig szerinte annak 
köszönhető, hogy idén többségében 
már helyi, azaz Hargita megyei vál-
lalkozások szállítják a tej- és pékter-
mékeket a tanintézetekbe. 

Tavaly több volt a panasz

Tavaly számtalan panaszt kapott a 
hatóság, amelyek leggyakrabban 
az elkövetett szabálytalanságokról 
hírhedté vált tordai kifl igyártó cég 
termékeire vonatkoztak. A sorozatos 
kihágások miatt – számtalan alka-
lommal penészes, az előírtnál kisebb 
kifl it vagy szavatossági határidő 
nélküli péktermékeket biztosított a 
szállítás gyakoriságára vonatkozó 
előírást is megszegve – több kistérség 
esetében is szerződést bontott a prog-
ramot lebonyolító Hargita megyei ta-
nács a tordai céggel tavaly.
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• Javult a helyzet a tej-kifli program péktermékeire
vonatkozó panaszokat illetően Hargita megyében az
elmúlt év azonos időszakához képest. A szeptemberi
tanévkezdés óta mindössze egy bejelentést kapott a
megyei fogyasztóvédelmi felügyelőség a kifli minősé-
gére vonatkozóan.

Nem panaszkodnak a termékekre 
a tanintézetekben. Többnyire helyi 
gyártók szállítják a tejet, kiflit

▴ KORÁBBI FELVÉTEL: KRISTÓ RÓBERT

P Á V A  A D O R J Á N

A z első fokon eljáró Marosvásár-
helyi Táblabíróságnak tegnap 

kellett volna kihirdetnie az ítéletet 
az iskolaperben, de az MTI szerint 
az intézmény honlapján az a bejegy-
zés jelent meg, hogy a bíróság újra 
napirendre tűzi az ügy tárgyalását, 
hogy szabályszerűen idézhessék be 
a perbe az oktatási minisztert a bi-
zonyítási eljárás és a tárgyalás teljes 
idejében. A per következő tárgyalá-
sát november 28-ra tűzték ki.

A magyarellenes megnyilvánu-
lásairól ismert Népi Mozgalom Párt 
(PMP), a Méltóságért Európában Pol-
gári Egyesület (ADEC), valamint a 
marosvásárhelyi Unirea Főgimnázi-
um és a főgimnázium szülői munka-
közössége áprilisban közösen perelte 
be az oktatásügyi minisztériumot és 
a gimnáziumot a tanintézet törvény-
telennek vélt tavalyi létrehozása miatt. 
A per elindítói azt kifogásolták, hogy a 
tárca négy olyan közigazgatási határo-
zatot hozott, amelyek kimondottan a 

marosvásárhelyi iskola létrehozására 
vonatkoztak. Marius Pașcan maros-
vásárhelyi parlamenti képviselő, a 
PMP ügyvezető elnöke korábban ki-
jelentette: nem fogadhatják el, hogy 
a 2011/1-es sz. tanügyi törvény csak 
a románokra vonatkozzék, és „egy 
kisebbség számára fakultatívvá, sőt 
áthághatóvá váljék minisztériumi 
rendeletek és sürgősségi kormányren-
deletek által”. A képviselő úgy vélte, 
hogy a gimnáziumot a kor-
mánykoalíció pártjainak „al-
jas politikai cinkosságával”, 
Budapest megrendelésére 
és nyomására hozták létre. 
A marosvásárhelyi Római 
Katolikus Gimnázium 2018-
ban megszűnt önálló intézményként 
működni. Az iskola újraalapításáról 
2018 februárjában törvényt fogadott el 
a román parlament, ezt azonban az Al-
kotmánybíróság egy hónappal később 
alkotmányellenesnek minősítette. Az 
iskola végül az oktatási tárca tavaly 
augusztus 9-én elfogadott rendelete 
alapján nyithatta meg ismét kapuját 
immár II. Rákóczi Ferenc Római Kato-
likus Gimnázium néven.

Újratárgyalják az iskola ügyét
• Minden bizonnyal elölről kezdődik a bizonyítási eljárás
abban a perben, amelyet román nacionalista szervezetek
indítottak a marosvásárhelyi II. Rákóczi Ferenc Római
Katolikus Gimnázium újbóli létrehozását elrendelő tanügy-
minisztériumi rendelet érvénytelenítése céljával.

Áramszünet két gyergyószentmiklósi utcában
Az Electrica csoporthoz tartozó Dél-erdélyi Villamosenergia-elosztó 
társaság Hargita megyei kirendeltségének tájékoztatása szerint ma 9 
és 14 óra között, javítási munkálatok miatt áramszünet lesz a Gyergyó-

szentmiklóson a Tölgymező, illetve a Tatár utcában. 

Varázskert – könyvbemutató Székelyudvarhelyen
Bálint Piroska A Várzskert című kötetét mutatják be ma délután 6 órától 
Székelyudvarhelyen, a Tamási Áron Gimnázium bentlakásának díszter-
mében (a Márton Áron tér 2. szám alatt). A könyv főként pedagógusoknak 
szól: szorongásoldásról, képzeletfejlesztésről 5-12 éves kor közötti gye-
rekekkel foglalkozóknak nyújt fogódzkodót. Sok ún. Varázskert-gyakorlat 
van benne, másfél évtized gyűjteménye, több száz gyerek, pedagógus és 
szülő referenciája. Az esemény moderátora dr. Barabási Tünde.

Deliága Éva gyermekpszichológus előadása
Deliága Éva, népszerű magyarországi gyermekpszichológus Erdélybe 
látogat. Gyergyószentmiklóson először tart majd előadást október 
31-én, csütörtökön 18 órától, a Salamon Ernő Gimnázium dísztermé-
ben, a Piros-Produkció meghívására, a Fészek, Gyergyói Édesanyák 
Egyesületének közreműködésével. Miért viselkedik így a gyerekem? 
című előadásában szakzsargon-mentesen, érthető módon fogalmazza 
meg szakszerű, tudományosan is alátámasztott pszichológiai tapasz-
talatait, hogy azok a gyakorlatba ültetve megkönnyítsék a szülők 
gyermekkel való foglalkozását. A jelenlévők többek között arra is 
választ kaphatnak, hogy mi állhat a gyermekek esetében tapasztalható 
agresszió vagy szorongás hátterében. 

Mága Zoltán erdélyi turnéja
Mága Zoltán hegedűművész Erdély 11 városában tart jótékonysági kon-
certet október 29. és november 7. között. Minden településen a beérke-
zett adományokat, felajánlásokat a rászorulók megsegítésére fordítják. 
Ma Aradon koncertezik a belvárosi római katolikus templomban 18 órá-
tól, november 3-án pedig a szászrégeni római katolikus templomban 16 
órától, illetve Marosvásárhelyen a Gecse utcai református templomban 
19.30-tól. Az ezt követő napokon Kovásznán, Gyergyószentmiklóson, 
Kézdivásárhelyen, Csíkszeredában, Brassóban, Székelyudvarhelyen és 
Segesváron is fellép. A helyszínekról és időpontokról a www.romkat.ro 
oldalon lehet tájékozódni.
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