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Több megyében is gondot okoz, 
hogy amikor a koronavírus-jár-
vány miatt kihirdetett szükség-
állapotban bezárták az oktatási 
intézményeket, leállt az iskolatej-
program is. Akad, ahol hatalmas 
mennyiség maradt készleten az 
iskolákban és óvodákban, más-
hol viszont sikerült helyi szinten 
rendezni a kérdést.

 » BÍRÓ BLANKA

Ó riási mennyiségű tej maradt 
készleten, miután a koronaví-
rus-járvány begyűrűzése nyo-

mán foganatosított óvintézkedések 
miatt bezártak a tanintézetek, és ezál-
tal leállt az iskolatejprogram. A hely-
zetre Călin Dobra, a Temes megyei 
önkormányzat elnöke hívta fel a fi -
gyelmet egy Facebook-bejegyzésben, 
amelyben jelezte a bánsági megyében 
például több mint 600 tonna, vagyis 
mintegy 3 millió doboznyi tejet tárol-
nak egy lerakatban. A szociáldemok-
rata párti (PSD) közgyűléselnök azt 
mondja, számtalanszor kérte a kor-
mányt, találjon megoldást a kialakult 
helyzetben a helyi termelők támoga-
tására, ám válaszra sem méltatták.

„A raktárokban felhalmozott isko-
latej szavatossága előbb-utóbb lejár, 
a termelő kénytelen lesz azt meg-
semmisíteni, ami többletkiadások-
kal jár” – mutatott rá Călin Dobra.  

Azt, hogy a kormány mégsem tesz 
semmit, nem érti, ugyanis az állítja, 
biztos forrásból tudja, hogy a fi nan-
szírozó Európai Bizottság jóváhagy-
ta, hogy a készleten levő termékeket 
kioszthassák másoknak, például 
idősotthonoknak, gyerekotthonok-
nak, gyerekkórházaknak vagy éppen 
a vírus elleni harc frontvonalában 
levő közkórházaknak.

„A kormány három hónapja nem 
találja a megoldást, holott ha a for-
rást biztosító Európai Bizottság ezt 
támogatja, a raktáron levő tejet szét 
kellene osztani a rászorulók között” 
– szögezte le a Facebook-bejegy-
zésben a Temes megyei közgyűlés 
elnöke. Hangsúlyozta: a különböző 
állami szociális intézményeket, kór-
házakat fenntartó önkormányzatok 
pénzért vásárolják a szükséges élel-
miszert, többek között a tejet, miköz-
ben több száz tonna hever a leraka-
tokban.

Kolozs megyében is 
vannak gondok
Kolozs megyében eközben a már ki-
szállított tejjel gyűlt meg a baja a 
megyei önkormányzatnak, ugyan-
akkor a már kifizetett, de a kény-
szerszünet miatt ki nem szállított 
termékek árát sem kapták még visz-
sza – mondta el csütörtökön a Kró-
nika megkeresésére Vákár István, 
a Kolozs Megyei Tanács alelnöke. 
Mint részletezte, a kiflivel nem volt 
gond, azt a termelő összeszedte a 
tanintézetekből, ám a kényszerszü-

net előtt kiszállított tej még mindig 
az iskolákban, óvodákban van.

„A beszállítócég már hónapok óta 
ígéri, hogy elszállítja, de ez még nem 
történt meg. Ugyanakkor az önkor-
mányzat még azt a pénzt sem kapta 
vissza, amit elutalt, de a tejet már 
nem kellett kiszállítania a termelő-
nek, mert a gyerekek nem mentek is-
kolába, óvodába. Egyelőre várakozó 
állásponton vagyunk, közben készít-
jük elő a versenytárgyalást, hogy ha 
szeptembertől rendes keretek között 
indul a tanév, biztosítani tudjuk a 
gyerekeknek az ingyentízórait” – fej-
tette ki Vákár István.

Kovászna megyében 
megoldódott
Kovászna megyében ugyanakkor ez 
a kérdés megoldódott. A tanintéze-
tekbe a lezárás előtt nem került ki 
nagy mennyiségű tej, azt pedig a he-
lyi bizottság döntése értelmében át-
adták a gyerekvédelmi igazgatóság-
nak, amely kiosztotta az alárendelt 
egységek között, így az állami gon-
dozásban levő gyerekeknek jutott 
– számolt be kérdésünkre Henning 
László, a Kovászna megyei közgyű-
lés alelnöke. Közölte egyúttal, hogy 
amint bezártak a tanintézetek,  fel-
függesztették a szerződéseket, a pénz 
az államkasszában maradt. Henning 
László emlékeztetett arra is, hogy 
mivel Kovászna megyében többéves 
keretszerződést kötöttek a beszállí-
tókkal, szeptembertől akadálytala-
nul újraindulhat a tej-kifl i program.

 » KRÓNIKA

Ú jabb alkalmazott fertőződött meg 
a koronavírussal a kolozsvári pol-

gármesteri hivatalban – tájékoztat az 
intézmény csütörtöki közleménye. 
A hivatalnok – akinek beosztására 
nem térnek ki – szerdán jelentkezett 
vizsgálatra, miután rosszul érezte 
magát, koronavírustesztje pozitív 

lett. A Közegészségügyi Igazgatóság 
(DSP) az eset kapcsán járványügyi 
ankétot kezdeményezett. A pol-
gármesteri hivatal vezetősége azt 
ajánlja, hogy minden alkalmazott 
jelentkezzen koronavírustesztre, és 
elrendelte a hivatal valamennyi iro-
dájának fertőtlenítését.

Nem ő ugyanakkor a kolozsvári vá-
rosháza első olyan hivatalnoka, aki-

nél koronavírust diagnosztizáltak, 
július 14-én a polgármesteri hivatal 
egy másik alkalmazottja is megfer-
tőződött a SARS-CoV-2 vírussal. A 
városháza akkor azt közölte, hogy az 
érintett egy ideje egyedül dolgozott 
az irodájában, és akkor diagnoszti-
zálták nála a vírust, amikor külföld-
re készült nyaralni, és teszteltette 
magát.
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Elszalasztott 
feszültségoldás

Kiváló alkalmat szalasztott el a bukaresti alkotmány-
bíróság arra, hogy megpróbálja csökkenteni az el-
múlt hónapokban ismét egyre fokozódó magyar–ro-
mán feszültséget, amikor elutasította Klaus Iohannis 
államfő alkotmányossági kifogását a trianoni diktá-
tum aláírásának évfordulóját román ünnepé nyilvání-
tó törvény ellen.

Mint ismert, a jogszabályt Titus Corlățean volt szociálde-
mokrata külügyminiszter és Şerban Nicolae szenátor dol-
gozta ki, reakcióként arra, hogy a magyar Országgyűlés a 
nemzeti összetartozás évévé nyilvánította a diktátum alá-
írásának centenáriumát, 2020-at. A jogszabály értel-
mében ezentúl Romániában június 4-én a történelmi 
esemény jelentőségét népszerűsítő rendezvényeket tar-
tanak, és országszerte kitűzik a nemzeti lobogót. A tör-
vény ellen Klaus Iohannis államfő arra hivatkozva emelt 
alkotmányossági kifogást, hogy az sérti a hatalmi ágak 
szétválasztásának alkotmányos elvét, valamint a diszkri-
mináció tilalmát és a polgárok jogegyenlőségét garantá-
ló előírást, és inkább politikai nyilatkozat, mintsem egy 
jogokat és kötelezettségeket meghatározó jogszabály. A 
jogszabály alkotmánybírósági megtámadása csupán né-
mileg csökkenti Iohannis felelősségét annak elfogadásá-
ban, hiszen ahhoz közvetve maga is hozzájárult az Erdély 
magyaroknak való eladásáról szóló hírhedt, április végi 
nyilatkozatával. Ugyanis azzal olyan magyarellenes hullá-
mot gerjesztett a román politikumban, hogy az kedvezett 
a jogszabály leporolásának és mihamarabbi megszava-
zásának. A gesztussal egyrészt a nyugati partnereknek 
sugallhatta azt, hogy a magyarellenes uszítás „véletlen”, 
egyszeri „kisiklás” volt. Másrészt viszont amolyan „mo-
som kezeimet” jellegű lépés is, hiszen az alkotmánybíró-
ság döntése után már nem igazán találhat okot a törvény 
kihirdetésének elutasítására, elvégre azt a taláros testület 
– még ha csak minimális szavazattöbbséggel is – az alap-
törvénnyel összhangban levőnek találta.

Ami rendkívül sajnálatos, hiszen olyan jogszabályról 
van szó, amely egyértelműen az ország több mint 1,2 
millió állampolgára ellen irányul. Semmilyen egyéb célja 
nincs, mint hogy a magyarok még a jelenleginél is rosz-
szabbul érezzék magukat a szülőföldjük fölött az uralmat 
száz évvel ezelőtt átvett Romániában. Amely nemhogy 
nem képes baráti gesztusokat tenni irányukba, elismer-
ve, hogy ami a románoknak nyereség, az a magyarok 
számára súlyos veszteség, de egyenesen olyan kisstílű, 
hamisítatlanul balkáni megoldáshoz folyamodik, hogy 
nyilvános hejehuját ül a magyar közösség számára 
gyászos emlékű napon. Ez a jogszabály a kirekesztés 
jelképe, amely egyértelműen igazolja, hogy a hivatalos 
Románia másodrendűként kezeli azon adófi zető polgá-
rait, akik történetesen magyar nemzetiségűek. A törvény 
persze nem csupán az erdélyi, partiumi és bánsági ma-
gyar közösség számára sértő, hanem Magyarországgal 
szemben is. Célja egyértelműen a provokáció, hiszen 
a románok valójában még szimbolikusan sem nyernek 
vele semmit. Olyan, minősíthetetlen gesztus, amely ki-
zárólag arra alkalmas, hogy tovább mélyítse az amúgy 
sem sekély ellentéteket a magyarok és a románok kö-
zött. Hogy a Corlățean-félék is felfogják: azzal egyenér-
tékű, mintha a magyar Országgyűlés megszavazná, hogy 
mostantól hivatalos ünnepnapként üljük meg a dél-erdé-
lyi magyar és szász közösség kiirtásában elévülhetetlen 
érdemeket szerző, a mai fogalmak szerint emberiesség 
elleni bűncselekményeket elkövető, de a románok által 
nemrég törvényben is „a nemzet hősévé és vértanújává” 
nyilvánított lázadóvezérek, Horea, Cloșca és Crișan ki-
végzésének évfordulóját.

Magyar részről természetesen még az általuk elkö-
vetett magyarellenes atrocitások ellenére sem merülne 
föl józanul gondolkodó ember fejében ilyesmi. Elvégre 
a magyar fél által a románok irányába is megfogalma-
zott üzenet szerint a másik fél történelmi eseményekkel 
kapcsolatos álláspontját tiszteletben tartva, de ugyan-
ezt a magunk olvasatával szemben is megkövetelve, a 
szándékos provokáción és a sérelempolitikán túllépve 
a valódi, érdemi párbeszéd és az együttműködés lehet 
a térség népei megmaradásának és jólétének az útja.

A Trianon-törvény viszont ezt a legkevésbé sem moz-
dítja elő.

De ha másra nem is jó, ez a jogszabály is újabb bizo-
nyíték arra: a közeledés elsősorban nem rajtunk, ma-
gyarokon múlik.
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Romlásra ítélt iskolatej

Nem volt kinek odaadni. A tanítás leállítása után hatalmas mennyiségű iskolatej maradt készleten

FO
TÓ

: 
VE

RE
SS

 N
ÁN

DO
R

Újabb fertőzött a kolozsvári városházán




