Ellenôriznek...
Az utóbbi idôben megszaporodtak a szerkesztôségünkbe érkezô telefonok. Élelmezésvezetôk, közétkeztetési vállalkozók hívnak bennünket, akik arról számolnak be, hogy milyen tapasztalataik vannak a konyhájukon történt ellenôrzések kapcsán. Ôszintén szólva akad köztük egy-két igazán elkeseredett hang is. Sokan hosszú
évek óta szívvel-lélekkel végzik munkájukat az önkormányzat által fenntartott konyhán, név szerint ismernek minden gyereket, aki megfordul az átadó pult elôtt, annyira ismerik ôket, hogy azt is tudják, melyiknek mi a kedvence, s mi az, amit évek óta nem hajlandó megkóstolni; olyannyira ismerik, hogy tudják, melyik gyereket kell pénteken két napra megetetni, s hétfôn jóllakottá tenni annyira, hogy el tudja kezdeni a hetet. És természetesen
ismerik a rendelet által elôírt követelményeket is, aminek nem könnyû megfelelni. Az egyik kirívó probléma például, hogy még mindig vannak olyan konyhák, ahol nem áll rendelkezésre az a szoftverprogram, mely a napi
munkához elengedhetetlen. Aki ilyen programmal dolgozik, az joggal kérdezheti most: akkor enélkül hogyan tud
dolgozni valaki? Nehezen. S most szembesülnie kell azzal, hogy a továbbiakban gyakorlatilag: sehogyan. Nem
könnyû helyzet, hiszen sokan vannak, akik úgy vélik, hogy anyagilag nem engedhetik meg maguknak azt a beruházást, amit egy ilyen szoftver megvásárlása jelent. De még ha meg is vásárolják, akkor is kétségeik vannak
afelôl, hogy meg tudják-e tanulni annak kezelését. Vannak olyan helyek, ahol az önkormányzat maximálisan odaáll az élelmezésvezetô mögé, s biztosítja arról, hogy együtt megoldják ezt a helyzetet. De olyan emberrel is
beszéltünk, aki teljes bizonytalanságban tengôdik, s komolyan fontolóra vette, hogy felmond, mert ezt a terhet
és felelôsséget nem tudja elviselni. Van olyan szakember is, aki a saját, egyszemélyes harcaként tekint erre a
dologra, mert ô érti és tudja, hogy mik a követelmények, melyeknek akkor tud megfelelni, ha a fenntartó is nyitott
a problémára és segít — de sokszor ehhez nincs meg a kellô rugalmasság és hozzáállás. Azt pedig néhányan
csak félve jegyzik meg, hogy mi lesz akkor, ha az állam valóban átveszi a közétkeztetést…
De vannak pozitív példák is, olyanok, akik nagy örömmel mondják el, hogy elég jó minôsítést kaptak, érdemes volt hosszú évek munkájával felépíteni valamit, ami mostanra szépen bejáratódott és mûködik — úgy tûnik,
jól. A hangsúly talán a hosszú éveken van...
Ugyanakkor azt is fontosnak tartjuk hangsúlyozni, hogy bármilyen lemondó és kétségbeesett hangnemmel
is találkoztunk, abban mindenki maradéktalanul egyetértett, hogy az ellenôrzést végzô ÁNTSZ-es és NÉBIH-es
szakemberek mindegyike rendkívül kedves és emberi módon végezte munkáját a konyhákon, tele jóindulattal,
segítô szándékkal...
A fentiek tükrében arra buzdítjuk Olvasóinkat, hogy a továbbiakban is keressenek meg minket és osszák meg
velünk tapasztalataikat az ellenôrzésekkel kapcsolatban. Leveleiket ezután is a pentasys@t-online.hu e-mail
címre várjuk.
Nebehaj Tímea
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