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Távoktatásban nincs ingyen tízórai
Keresik a megoldást a tej és a kifli kézbesítésére
• Ingyenes tízórai 
nélkül maradtak a kis-
diákok, miután a koro-
navírus-világjárvány 
terjedésének megféke-
zése érdekében hozott 
óvintézkedések miatt 
az online térbe költö-
zött át az oktatás. A 
hatóságok keresik a 
megoldást a kézbesí-
tésre, de akad olyan 
is, aki úgy látja, hogy 
a kormánynak lehető-
vé kellene tennie az e 
célra kiutalt összegek 
átcsoportosítását más 
szociális területekre.

B Í R Ó  B L A N K A ,  S I M O N  V I R Á G

G yakorlatilag leállt az Euró-
pai Unió által fi nanszírozott 
tej-kifl i program, mert a jár-

ványhelyzet következtében életbe 
léptetett távoktatás miatt nem tud-
ják megoldani, hogy eljuttassák az 
ingyenes tízórait az otthon tanuló 
gyerekeknek. A mezőgazdasági és 
vidékfejlesztési minisztérium közben 
keresi a megoldásokat, egy, a szak-
tárca honlapján közvitára bocsátott 
törvénytervezet azt írná elő, hogy a 
tejet és a kifl it a hatóságok juttassák 
el a diákok otthonába, vagy a szülők, 
esetleg maguk az érintettek elvehes-
sék azokat – naponta vagy hetente 
– az oktatási intézmények székhelyé-
ről. Amíg azonban nem lép hatályba 
egy hasonló intézkedés, megoldatlan 
marad a helyzet. Vannak megyék, 
ahol szintén keresik a megoldásokat, 
máshol viszont lemondtak a diákét-
keztetési programról.

Segítséget jelentene

A Hargita Megyei Tanács például 
keresi a megoldásokat, egyrészt 
a kormányhoz fordultak, többek 
között a mezőgazdasági és az ok-
tatási minisztériumnak írt levél-
ben sürgették, hogy dolgozzanak 
ki belső módszertanokat erre a 
helyzetre, engedélyezzék a kifize-
téseket, másrészt konzultálnak a 
szülőkkel, a pedagógusokkal, a te-
lepülések polgármestereivel, hogy 
miként lehetne eljuttatni a tízórait 
a gyerekeknek. Borboly Csaba, a 
Hargita Megyei Tanács elnöke vi-
deóüzeneteiben több alkalommal 
is beszélt a témáról. Mint kifejtette, 
az országban sehol sem működik a 
program, ám sok családnak valós 
segítséget jelentett az ingyenes tíz-
órai, a részt vevő vállalkozóknak 
pedig pluszbevételt. „A törvény vi-
lágosan írja, hogy ha a gyerek egy 
nap legalább egy órán részt vesz, 
akkor jár neki a tej-kifli. A pénz 
megvan, az Unió finanszírozza, a 
román állam tökéletlensége, hogy 
nem dolgozza ki erre a helyzetre a 

belső módszertanokat” – mondta a 
megyeitanács-elnök. Borboly Csa-
ba szerint az lehetne a megoldás, 
hogy a terméket beviszik az iskolá-
ba, és a szülők elveszik onnan. Aki-
nek bizonyítottan nincs lehetősége 
bemenni, annak a tanintézet vagy 
a helyi önkormányzat alkalma-
zottai kiviszik. Erről egyeztetnek 
az érintettekkel, arra kérik a szü-
lőket, hogy azt is írják le, ha nem 
tartanak igényt a tej-kiflire. Múlt 
héten a kérdőív egy munkaváltoza-
ta került ki, amelyben helyesírási 
hibák voltak, szakmailag sem volt 
megfelelő, ugyanakkor sokan azt 
is nehezményezték, hogy papírvál-
tozatban kellett elvenniük és visz-
szajuttatniuk. Azóta ezeket a hibá-
kat korrigálták. Borboly Csaba arra 
kéri az érintetteket, gondoljanak 
azokra a gyerekekre, akiknek való-
ban fontos az ingyenes tízórai, ez-
zel párhuzamosan pedig azt kérik 
a kormánytól, hogy a megmaradt 
termékeket, amire a jogosultak 
nem tartottak igényt, adhassák át 
a gyermekvédelmi központoknak, 
szociális intézményeknek.

Kiürültek a raktárak

Maros megyében jelenleg nincs tej, 
joghurt és kifl i az iskolák raktárai-
ban – tudtuk meg a Maros Megyei 
Tanács sajtóirodájától. Azt is el-
mondták, hogy amikor november 
9-én a megyebeli tanintézmények 
áttértek az online oktatásra, csupán 
néhány kekszcsomag volt a leraka-
tokban, és ezeket majd akkor fogják 
kiosztani, ha újraindul az oktatás. 
A tej-kifl i programot felügyelő me-
gyei tanács szakosztályán ismerik a 
mezőgazdasági minisztérium azon 
határozattervezetét, amely szerint 
haza kellene vinni a tízórait a gyer-
mekeknek, de ennek életbe ültetésé-
ről még nem egyeztettek, hiszen erre 
vonatkozó végleges döntés még nem 
született. Mivel Nyárádszeredában 
helyi cégekkel kötött szerződést a 
polgármesteri hivatal a tízórai bizto-
sítására, megkérdeztük Tóth Sándor 
városvezetőt, hogy most mi a hely-
zet a tej-kifl i programmal. Kifejtette, 
hogy mivel mindig két-három nappal 

azelőtt adták le a rendelést, hogy 
hány tízórait kell biztosítsanak a cé-
gek, nem maradt raktáron termék. A 
kiadások szempontjából így jól jár-
tak, hiszen nem kellett kifi zessenek 
olyan termékeket, amelyek idővel 
megromolhatnak. De az online okta-
tás bevezetése a cégeket hátrányosan 
érintette, mert ők számítottak ezekre 
a rendelésekre. Ha változás történik, 
a nyárádszeredai polgármesteri hiva-
tal a továbbiakban is alkalmazkodni 
fog az országos rendelkezésekhez.

Nem látják megoldhatónak

Kovászna megyében négyéves ke-
retszerződés van érvényben, ami 
jövő esztendőben jár le, ám a távok-
tatás során nem tudják biztosítani a 
gyerekeknek az ingyenes tízórait, 
hiszen nem látják megoldhatónak 
a kiszállítást vagy a szétosztást. 
Henning László, a Kovászna me-
gyei közgyűlés alelnöke lapunk-
nak elmondta, a szerződésben az 
szerepel, hogy a tanintézetek jelen-
tik, hány gyerek van jelen, 
és a cégek annak alapján 
szállítják a kifl it, a tejet és 
az almát. A szerződésben 
nincsenek arra vonatkozó 
kitételek, hogy a cég ház-
hoz szállítja a terméket, erre 
nem is lehet kötelezni őket. 
Az sem megoldható, hogy a 
tanintézetből elvegyék a szü-
lők, a diákok, hiszen vannak olyan 
iskolák, ahol több mint ezer gyerek 
tanul, nem lehet a jelenlegi helyzet-
ben behívni őket tízóraiért. „Jelen-
leg erre nem látunk megoldást, a 
cégek is megértették, nem kaptunk 
erre vonatkozó panaszt. A szerző-
dések érvényben vannak, amint 
a gyerekek visszatérnek az isko-
lába, óvodába, másnaptól kapják 
az ingyenes tízórait” – húzta alá a 
megyei önkormányzat alelnöke. 
Felidézte, hogy amikor korábban 
hibrid rendszerben zajlott a tan-
intézetek egy részében az oktatás, 
azok a diákok kapták a kifl it, tejet 
és almát, akik személyesen jelen 
voltak az órákon.

Leállt a tej-kifli program. 
A jár vány helyzet miatt tízórai 
nélkül maradtak a diákok
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Érettségi oklevelek központosított nyomtatásban

• RÖVIDEN 

Az adatbázis és az országos nyomda összekapcsolása ré-
vén központosított rendszerben nyomtatnák ki az érettsé-
gi diplomákat, a szakmai képesítésekhez kapcsolódó ta-
nulmányi okleveleket, valamint a nyolcadikosok országos 
záróvizsgájához kapcsolódó dokumentumokat, beleértve 
a diákok fényképét is. Monica Anisie oktatási miniszter 
arról tájékoztatta a sajtót, hogy 2016-ban – amikor 
államtitkárként tevékenykedett a minisztériumban – már 

elvégzett egy elemzést a tanügyminisztérium adatbázisá-
nak összekapcsolásáról az országos nyomdával, amellyel 
az érettségi oklevelek nyomtatását tűzték ki célul. A 
kormányváltással ez a folyamat leállt, a tanulmányok 
dokumentációinak központi nyilvántartása nem élvezett 
előnyt a következő kormányprogramban, és felhagytak a 
kezdeményezéssel. Az érettségi oklevelek központosított 
nyomtatásának terve a pénzmosást megelőző és felügye-

lő hivatal vezetőjének, Laurențiu Barangának a hamisított 
érettségi oklevelével kapcsolatos botránnyal köthető 
össze. A hivatalvezető az elmúlt 12 évben egy hamisított 
érettségi oklevéllel két állami egyetemen is tanított 
– egy târgoviștei egyetem, illetve a bukaresti mezőgaz-
daságtudományi és állatorvosi egyetem tanára is volt, 
utóbbin doktori disszertációkat is vezetett. De rengeteg 
hamis diplomás hirdetést találhatunk a magyar nyelvű 
internetes oldalakon is, hiszen a csalók nyilvánosan, 
főként apróhirdetési oldalakon kínálják eladásra a hamis 
dokumentumokat. A 2009-es, többször is módosított és 
kiegészített Büntető törvénykönyv 320–328-as cikkelyei 
rendelkeznek az okirat-hamisításról. Az ilyen bűncselek-
ményekért, azaz hivatalos okiratok hamisításáért, illetve 
azok használatáért három évig terjedő börtönbüntetéssel 
sújthatók az elkövetők. (Hajnal Csilla)




