
2019.  DECEMBER 12. ,  CSÜTÖRTÖK A K T U Á L I S 7#fogyasztóvédelem  #minőség  #gyermekvállalás
el

le
nő

rz
és

M
arosszék

Veszélyes játékokat is találtak
Átgondolt vásárlást javasolnak a fogyasztóvédők
• Bár a Mikulás már
jócskán megdézsmálta
a játéküzletek polcait,
azért elengedő kisau-
tó, baba, repülőgép és
varázslókészlet ma-
radt az angyalnak is. A
játéküzletekben jártak
a fogyasztóvédők is,
akik a termékek minő-
ségét és biztonságát
ellenőrizték. Hargita
megyében nem voltak
különösebb gondok,
Maros megyében an-
nál inkább.

SIMON VIRÁG

O rszágszerte a játékokat és a 
gyermekeknek szánt termé-
keket ellenőrizték a fogyasz-

tóvédelmi felügyelők. Jó tudni, hogy 
amennyiben veszélyes termé-

ket találnak, azt azonnal je-
lentik, és a termék felkerül az 
európai riasztási rendszerbe, 
a RAPEX-be. Így vásárlás 
előtt rákereshetünk a RAPEX 

honlapjára, és megnézhetjük, 
hogy melyek azok a termékek, ame-
lyek nem biztonságosak.

Hiányzó címkék

A Hargita megyei fogyasztóvé-
delmi hivatal vezetője, Laurențiu 
Moldovan kérdésünkre elmondta, 

a megyében négy esetben találtak 
olyan játékokat, amelyek nem fe-
leltek meg az előírásoknak. Három 
esetben hiányzott a gyermekeknek 
szánt termékekről a címke, holott 
ezeken vannak a létfontosságú in-
formációk: hol gyártották, milyen 
az összetétele, milyen korosztály-
nak ajánlják. Moldovan szerint 
nagyon fontos, hogy vásárláskor 
ellenőrizzük, fel van-e tüntetve a 
címkén, hogy a játék megfelel az 
uniós biztonsági követelmények-
nek – ezt a CE (Conformité Euro-
péenne) jelölés jelzi. Hargita me-

gyében egy esetben büntettek 
azért is, mert a Kínából származó 
játékokhoz mellékelt tájékoztató 
szöveg nem volt lefordítva román 
nyelvre. A négy büntetés összértéke 
12 000 lej volt. A mostani ellenőrzé-
sen nem azonosítottak gyermekek 
életére veszélyt jelentő játékot.

Veszélyesnek ítélték

Maros megyében kilenc játékot ki-
vontak a forgalomból és jelentettek 
a RAPEX rendszernek is – tudtuk 
meg Liviu Todorantól, a megyei 

hivatal vezetőjétől. Ezek között 
voltak plüssjátékok, de olyan ba-
bák is, amelyeknek egy egyszerű 
húzás után csomókban jött ki a 
hajuk, és fulladásveszélyesek le-
hettek volna. A veszélyes játékokat 
egy áruházlánc marosvásárhelyi 
üzletében találták. Több olyan ter-
méket is azonosítottak, amelyeket 
gyerekeknek szántak, de nem volt 
rajtuk címke. Az ellenőrzések so-

rán 86 000 lej értékű pénzbírságot 
róttak ki. Todoran arra hívta fel 
a szülők figyelmét, hogy játékok 
vásárlásakor is őrizzék meg a fi-
zetéskor kapott nyugtát, hiszen az 
eseteleges panaszemelés során az-
zal tudják bizonyítani, hogy mikor 
és hol szerezték be a terméket. A 
szakértő szerint az is fontos, hogy 
a szülők már vásárlás előtt alapo-
san gondolják át, kinek szánják a 
játékot, és azt is vegyék figyelem-
be, hogy ha a játék kis darabokra 
bontható, akkor veszélyt jelenthet 
a három évnél kisebb gyermekek-
re. Szintén fontos, hogy ha egy já-
tékra rá van írva, hogy csak felnőtt 
felügyelete mellett lehet használ-
ni, mint például a különböző löve-
dékeket tartalmazó puskákat, ak-
kor ezt a figyelmeztetést komolyan 
kell venni, mert egy szivacsból ké-
szült lövedék is okozhat sérülést és 
fulladást. De azt is tanácsos szem 
előtt tartani, hogy a legapróbbak 
befalhatják a különböző játékok-
ból kieső elemeket, és ezek szintén 
veszélyesek lehetnek rájuk nézve.

Veszélyes termékek

Megnéztük a RAPEX rendszerben 
feltüntetett, veszélyesnek ítélt és 
forgalomból kivont termékek jegy-
zékét. Bár nem Romániából jelezték, 
de szerepelt a rendszerben az oly 
sok gyerek által kedvelt, gyurmához 
hasonlító slime. Az Unió területén 
találtak az üzletek polcain olyan sli-
me-ot is, amelynek összetételében 
egészségre káros baktérium volt, de 
a folyadékkal töltött stresszlabdák-
ban is a megengedettnél nagyobb 
számú baktériumot fedeztek fel. Jó 
tudni, hogy a gyerekeknek szánt 
körömlakkok sem mindig biztonsá-
gosak, van olyan, amelyik bekerült 
a veszélyes termékek jegyzékébe.

A fogyasztóvédők szerint a 
játékok vásárlásakor ajánlott 
figyelni a tájékoztatókra
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V asárnap délután a marosvásár-
helyi Kistemplom gyülekezeti 

házába húsz–huszonöt házaspárt 
várnak gyerekekkel. A szervezők 
sok meglepetéssel készülnek, le-
hetőség nyílik az ismerkedésre, a 
bölcsővel kapcsolatos információk 
megosztására, illetve a kicsik szü-
leikkel együtt énekelhetnek, mon-
dókázhatnak. A kezdeményezők 
azt szeretnék, hogy a Vándorbölcső 
mozgalomba bekapcsolódott csalá-
dokat közösséggé kovácsolják.

A legszebb ellenállás

A projekt egyik mottója: a legna-
gyobb és legszebb magyar ellenállás 
a bőséges gyermekáldás. Célja, hogy 
minél több faluban, gyülekezetben, 
városi közösségben ringassanak 
magyar gyermeket a bölcsőben. A 
2009-ben Kopp Mária pszichológus 
által alapított Három királyfi , három 
királylány mozgalom gyermekvál-
lalásra buzdító felhívását olvasva 
Czotter András magyarországi asz-
talosmesternek eszébe jutott saját 
bölcsője, amelyet édesapja készített 
vörösfenyőből. A Gyálban élő és dol-
gozó asztalosmester megtervezte, 

majd erős tölgyfából elkészítette a 
fekhelyet, amelyet felajánlott a moz-
galomhoz kötődő családoknak, hogy 
a kiságy vándoroljon, hirdesse az 
új élet tiszteletét. Azóta több bölcső 
településről településre kerül a moz-
galom keretében, amelyet 2015-ben a 
Kárpát-medence területére is kiter-
jesztettek: így érkezett az első bölcső 
Marosvásárhelyre. A bölcső hasz-
nálatát a szakorvosok is ajánlják, 
hiszen a ringatás segíti a kisgyer-
mek idegrendszerének fejlődését, az 
egyensúlyérzék kialakulását, és a 
ringató mozgás a születés előtti idő-
szakot idézi fel a csecsemőben, ettől 
könnyebben megnyugszik.

Közösségeket köt össze

Szövérffi   Melinda, a Vándorbölcső 
mozgalom Maros megyei koordináto-
ra elmondta, Sepsiszéki-Nagy Balázs 

barátjuk hívta fel a fi gyelmet a kezde-
ményezésre, így kapcsolódtak be ők 
is, vásárolva egy bölcsőt, majd útjára 
indítva. Azóta Maros megyében hu-
szonhat bölcső vándorol, egy részü-
ket adományozó családok vásárolták 
meg, más részüket Magyarországról 
kapták. Egy család fél évig 
használja a bölcsőt, majd to-
vábbadja, addig egyébként a 
kisgyermek is annyira meg-
nő, hogy kezd szűkös lenni 
számára. A bölcsőre felkerül 
az adományozó neve, vala-
mint a benne ringatott kicsik neve, 
illetve születési időpontja. Így köti 
össze a bölcső a közösségeket, baráti 
társaságokat, így lesz összekötő ka-
pocs a gyermekeket vállaló családok 
között. A mozgalomnak van közössé-
gi oldala is, ahol igényelhető a bölcső, 
és az érdeklődők bekapcsolódhatnak 
a tevékenységekbe.

A bölcső kapocs a gyermekvállaló családok között
• Közösséggé szeretnék kovácsolni a Vándorbölcső
mozgalomba bekapcsolódott családokat, többek között
ezzel a céllal szerveznek vasárnap első alkalommal
tematikus találkozót Marosvásárhelyen.

Bolyai János-
emlékünnepség
 A Schola Particula 1557–Bo-
lyai 2000 Egyesület december 
13-án, pénteken 13 órakor 
szervezi meg Marosvásárhe-
lyen, a Bolyai Farkas Elméleti 
Líceum – Református Kollégi-
um dísztermében a Bolyai Já-
nos-emlékünnepséget. Ünnepi
méltatást mond dr. Oláh-Gál 
Róbert egyetemi adjunktus, 
Bolyai-kutató.

Ludas Matyi-előadás 
December 14-én, szombaton 
Csíkszentdomokoson vendég-
szerepel a Hargita Nemzeti 
Székely Népi Együttes. Ludas 
Matyi című előadásukat 18 órai 
kezdettel mutatják be a helyi 
kultúrotthonban.
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