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Patthelyzetben a tej-kifl i program
Elosztóközpont, élelmiszerre költhe-
tő értékjegy nyújthatna megoldást a 
tej-kifl i program járványhelyzetben 
is zökkenőmentes működéséhez – 
vélik a lapunk által megszólaltatott 
önkormányzati vezetők, akik szerint 
így az online tanulók is hozzájuthat-
nának az ingyentízóraihoz.
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A járványhelyzet miatt fejtörést okoz 
az önkormányzatok számára, mi-
ként bonyolítják le a tej-kifl i kor-

mányprogramot, hiszen a diákok egy része 
még mindig távoktatásban vesz részt, és 
azt sem lehet előre kiszámolni, hogy a kö-
vetkező nap hányan hiányoznak majd. Az 
önkormányzati vezetők és a beszállítók 
is úgy vélik, kormánystratégiára lenne 
szükség az új helyzetben. A termelők azt 
javasolják, hogy hozzanak létre elosztó-
központokat, ahonnan az online tanulók 
átvehetik az ingyentízórait. Pataki Csaba, 
a Szatmár Megyei Tanács elnöke lapunk-
nak úgy vélekedett, kizárólag élelmiszer-
re költhető értékjegyekkel lehetne zökke-
nőmentesen áthidalni az akadályokat. Az 
önkormányzati vezetők különben attól is 
tartanak, ha a napi egyeztetés eredmé-
nyeként ki is szállítják a kifl it és a tejet a 
tanintézetekben, utólag a számvevőszéki 
ellenőrzés során kérik majd tőlük számon, 
hogy mi történt azokkal az adagokkal, me-
lyeket nem kaptak meg a betegség miatt 
hiányzó diákok.

Miként jut el az otthon tanulókhoz?
A 2019–2020-as tanévben 2,8 millió iskolás 
és óvodás korú gyerek vett részt a program-
ban, hetente 5 millió adag tejet szállítottak 
ki a tanintézetekbe. A program alapján 
szétosztott tejet és joghurtot 200 millilite-
res kiszerelésben speciális csomagolásban 
kapták meg a gyerekek. Ez jelentette a tej-
feldolgozók évi termelésének 6 százalékát, 
ezért ők is aggódva fi gyelik, mi lesz a prog-
ram sorsa. A szükségállapot idején, amíg 
minden gyerek otthon tanult, a programot 
felfüggesztették. Mivel ezt a terméket más 
úton nem lehet értékesíteni, a raktáron 
maradt adagok jelentős részét kénytelenek 
voltak megsemmisíteni. A termelők adatai 
szerint négymillió adag jutott erre a sors-
ra, egymillió porciót adták át a vöröske-
resztnek. A termelők ezúttal is aggódnak, 
hiszen megkezdődött ugyan a tanév, de a 
diákok egy része továbbra is online tanul, 
és nem tudják, miként jut el hozzájuk az 
ingyentízórai.

Az értékjegy kiválthatná
Szatmár megyében néhány hetet késik a 
program, abban bíznak addig letisztul a 
helyzet, és a kormány központi stratégiát 
dolgoz ki. Pataki Csaba elmondta, kény-
telenek újra kiírni a versenytárgyalást, 
mert korábban néhány önkormányzat 
vállalta, hogy helyi szinten lebonyolítják 
a programot, majd utolsó pillanatban je-
lezték, mégsem tudják megoldani. Addig 
is gyűjtik az információkat, hogyan lehet 
majd szétosztani a kifl it és a tejet. A tan-
felügyelőségtől azt az információt kapták, 
hogy nem tudják egyik napról a másikra 

pontosan megmondani, hány adagra lesz 
szükség. „A napi szállítást belefoglaltuk a 
kiírásba, ám ezt a cégek nem vállalják. De 
ha meg is tennék, az iskolaigazgatók sem 
tudják, hogy a következő nap hány diák 
lesz az iskolában, miként alakul a fertő-
zöttek, a hiányzók száma. Vis maior hely-
zetek alakulhatnak ki, hiszen kiszállítják 
az ingyentízórait, majd kiderül, hogy a 
gyerekek egy része megbetegedett, nekik 
viszont nem jár” – részletezte a tanácsel-
nök. Jelenleg patthelyzet van, mondta 
Pataki Csaba, aki abban bízik, hogy né-
hány hét múlva már „okosabbak lesznek”. 
Felidézte, tavasszal is hatalmas fejtörést 
okozott a raktáron maradt tej, a terme-
lő követelte a szükségállapotban ki nem 
osztott, de leszerződött termék ellenérté-
két is. Végül odaadták az idős-, és gyerek-
otthonok lakóinak, abban bíznak, hogy 
a számvevőszék ezt majd rendben találja 
az utólagos ellenőrzés során. „A döntést 
a helyi önkormányzatok nyakába varrták, 
de erre egységes megoldást kellene talál-
ni. Egyszerűbb lenne, ha a gyerekek ki-
zárólag élelmiszerre költhető értékjegyet 
kapnának, azt a kiépített rendszereken 
gyorsan át tudnánk adni az iskolába levő 
diákoknak, és a távoktatásban részt vevő 
gyerekek is egyszerűen hozzájutnának” – 
vetette fel Pataki Csaba.

Utólag számonkérik
Összevisszaságról számol be Pásztor Sán-
dor, a Bihar Megyei Tanács elnöke is. 
Lapunknak elmondta, a megyei önkor-
mányzat felkészült, leszerződtek a be-
szállítókkal, ám tegnap még nem küldtek 

ki ingyentízórait a tanintézetekbe. Bihar 
megyében zöld és sárga forgatókönyv 
szerint kezdik a tanévet a tanintézetek, 
a diákok egy része online tanul. A tervek 
szerint naponta egyeztetnek az iskolák-
kal, hogy hány adagot szállítsanak ki. 
„Folyamatosan tartjuk majd a kapcsolatot 
a tanintézetekkel, a beszállítókkal, ám így 
sem küszöbölhető ki, hogy a számok nem 
találnak, hiszen egyik napról a másikra 
módosul a hiányzók száma” – fogalmazott 
a tanácselnök. Pásztor Sándor felidézte, 
három évvel ezelőtt is gondok voltak, mert 
a számvevőszék visszamenőleg kiszámol-
tatta a tanintézetekkel a hiányzó diákokat, 
arra hivatkozva, hogy nekik nem jár a kor-
mánytízórai. Jelenleg is csak azok kaphat-
nak, akik bejárnak, vagy online tanulnak, 
hangsúlyozta a közgyűlés elnöke.

Meleg ebéd helyett ételcsomag
Háromszéken is arra készülnek, hogy 
naponta kell korrigálni a kiszállított ada-
gok számát. Henning László, a Kovászna 
Megyei Tanács alelnöke arra hívta fel a 
fi gyelmet, hogy három település iskolá-
ja vesz részt a kormány kísérleti mele-
gebéd-programjában. Viszont ez esetben 
nehézségekkel szembesülnek. A málnási, 
a mikóújfalusi, a berecki iskolák diákjai 
kapnak ebédet a tízórai helyett. „Azt java-
soljuk, hogy a jelenlegi helyzetben ezek a 
gyerekek ételcsomagot kapjanak a meleg 
ebéd ellenértékére, különben nem tudják 
megszervezni, hogy mindenki, az óvintéz-
kedéseket betartva megkapja” – szögezte le 
Henning László. A javaslatot a prefektúrá-
nak is továbbították.

Hálát adtak az új tordai 
óvodáért

Hálaadó ünnepséget tartottak a 
tanév kezdetén a tordai óvoda és 
bölcsőde felépüléséért. Az ótordai 
parókia telkén felépült új óvodában 
20 gyermek kezdte meg a tanévet 
tegnap, hamarosan a bölcsőde is 
beindul. A hálaadó ünnepségen 
Nagy Albert ótordai lelkipásztor hir-
dette az igét, majd Józan Erzsébet, a 
tordai Jósika Miklós Elméleti Líceum 
igazgatója mondott rövid köszöntőt. 
Az óvoda és bölcsőde felépítését 
a magyar kormány támogatta a 
Kárpát-medencei óvodafejlesztési 
program keretében, az Erdélyi Refor-
mátus Egyházkerületen keresztül.
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Megrongálódott 
a holokauszt-emlékmű

Megrongálódott Marosvásárhelyen a 
holokauszt-emlékmű, Izsák Márton 

szoborcsoportja. A zsidó hitközség úgy 
nyilatkozott, vasárnap fedezték fel, hogy 
a talapzat egyik oldalán a márványlapok a 
földre estek és eltörtek. Dub László hitköz-
ségi elnök szerint nem vandalizmus történt, 
hanem a hőtágulás miatt megrepedeztek 
a lapok és leestek. Ezzel együtt Dub László 
jelezte a történteket a nyomozó hatóságok-
nak. A rendőrök kiszálltak, jegyzőkönyvbe 
vették a látottakat, hogy elkezdhessék a 
nyomozást. A Maros megyei rendőrség 
bűnügyi osztályának sajtószóvivője a Szé-
kelyhon érdeklődésére elmondta, kiszálltak 
a helyszínre, megkezdték a nyomozást az 
ügyben, és úgy tűnik, hogy valóban a hőing-
adozás miatt repedezett meg és hullott le a 
márványlap a talapzatról. (Antal Erika)




