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Cseberből vederbe
A beletörődés miatt csökkent az iskolakifl ivel kapcsolatos panaszok száma?
• Az iskolákban már
nem látják értelmét
bejelenteni az illeté-
kes intézményeknél,
hogy rossz a kifli,
ezért kevesebb idén
a tej-kifli programmal
kapcsolatos pana-
szok száma Hargita
megyében – állítja az
etédi általános iskola
igazgatója. A tanin-
tézet vezetője szerint
ott lecserélték a kifli
gyártóját, de olyan,
mintha ugyanazt a
terméket kapnák, csak
más csomagolásban.

S Z É C H E L Y  I S T V Á N

Tiboldi Sándor, az etédi Jósi-
ka Miklós Általános Iskola 
igazgatója szerint náluk, de 

több más tanintézetben sem látják 
már értelmét a panaszkodásnak, 
mert úgy vélik, úgysem változik 

semmi. Nekik az előző tan-
évben a sorozatos kihágá-
sairól hírhedt té vált tordai 
cég szállította a kifl it, több 
más tanintézet vezetőségé-
hez hasonlóan ők is tettek 
panaszt a péktermékekre. A 

szeptemberben kezdődött új 
tanévtől már egy másik gyártótól, 
egy kovásznaitól kezdték kapni a 
kifl it, de örömük csak addig tartott, 

amíg megérkezett az első szállít-
mány. „Ugyanaz a termék, csak a 
csomagoláson változott a cég ne-
ve. Ugyanaz a kifl i. Én nem vagyok 
szakértő, de mindenben ugyanaz” 
– fogalmazott Tiboldi Sándor.

Egységes szabályozás

Panaszával felhívta a tej-kifl i prog-
ramot lebonyolító megyei tanácsot 
is, ahol azt mondták neki, hogy 
nem is különbözhet az idei kifl i a 
tavalyitól, mert a péktermékre egy-
séges európai uniós normatívák 
vonatkoznak, amelyekben ponto-
san le van írva, hogy milyen lehet 
a kifl i és annak csomagolása is. „De 
engem idegesített a dolog, ezért el-
mentem Siménfalvára, és megnéz-
tem a másik kifl it. Hát az biztosan 
nem ugyanaz. A harmopanos fehér, 

a miénk pedig barna. A kovásznai 
kifl i rossz, kesernyés az íze, ég és 
föld a különbség a két kifl i között” 
– mondta el az összehasonlítás
alapján az iskolaigazgató, megje-
gyezve, hogy a gyerekek egy rész e
eldobja a kovásznai kifl it, annyir a
ehetetlen számukra. Ők tavaly le is
mérték az iskolakifl it, és mivel nem
volt meg az előírt 80 grammos súlya, 
a megyei tanács illetékesének taná-
csára fogyasztóvédelmi bejelentés t
tettek. A fogyasztóvédők három hét
múlva érkeztek meg a tanintézet-
be, igaz, akkor is találtak 80 gram-
mosnál kisebb kifl iket. „Aláírtu k a
jegyzőkönyvet, mondták, hogy meg
fogják büntetni a céget, és gondol-
tuk, elindultak a dolgok a jó irány-
ba. Eljött szeptember, és kiderült ,
hogy ugyanaz a kifl i, csak más a
cég. Mondták is – ahogy falun szok-

ták –, hogy ha a kovásznai cég fog 
szállítani, akkor cseberből vederbe 
kerülünk” – panaszolta az igazga-
tó. Tiboldi Sándor azt sajnálja, hogy 
miközben más iskolákban panasz 
nélkül is a Hargita megyei pékipari 
vállalat termékeire cserélték a tordai 
kifl it, addig szerencsétlenségükre 
ők – illetve a szentárbrahámi és a 
székelyandrásfalvi iskolák is – való-
színűleg egy olyan közbeszerzési té-
telbe kerültek, illetve olyan útvona-
lon vannak, ahol a Hargita megyei 
péktermékgyártó nem szállít. 

Megunt probléma

„Mindennap előjön ez a probléma. 
Meguntuk, tényleg” – panaszolta 
az igazgató, hozzáfűzve, hogy rá-
adásul a kovásznai gyártó csak he-
tente kétszer szállít kifl it, továbbá 

hoz kekszet is, azt viszont két hétre 
előre leszállítja, miközben a helyi 
gyártó naponta szállítja a fi nom, 
friss kifl it a szerencsésebb iskolák-
ba. A megyei tanácsnál tavaly azt 
mondták nekik, hogy csak akkor 
indulhat eljárás a gyenge minőségű 
kifl i gyártója ellen, ha ugyanazon 
szállítási útvonalról egy másik is-
kolától is kapnak panaszt, az etédi 
iskola vezetősége viszont nem talált 
ilyen „társat”, ezért végül beletörőd-
tek a kifl iproblémába. Az igazgató 
szerint a parajdi iskolában is ha-
sonló a helyzet. Az ottani igazgatót 
ugyan pénteken nem értük el, de 
mint azt Tiboldi Sándor elmondta, a 
parajdi tanintézet vezetője végigvit-
te az ügyet, így ott tavaly már tanév 
közben lecserélték a tordai gyártót. 
Azóta a Kovászna megyei cég szállít 
oda is kifl it és kekszet.

A tavalyi problémás kifli. Az igazgató szerint a gyártó változott, 
de a rossz minőség maradt
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Mint korábban beszámoltunk róla,
a  marosvásárhelyi szociális szol-

gáltatók – a Gyulafehérvári Caritas, 
a Diakónia, az Alpha Transilvana, a 
Rheum Care és a HIFA – japán sztrájk-
ba léptek. Közös cselekvési csoportot 
alapítottak, és bejelentették: amíg a 
marosvásárhelyi városháza nem utalja 
át az év elején megszabott összegeket, 
addig fehér karszalaggal dolgoznak. A 

hivatal az áprilisi és májusi támogatá-
sokat szeptemberben utalta át, utána 
pedig semmit. Mivel a szociális szol-
gáltatók biztosítják Marosvásárhelyen 
a szükséges ellátások 67 százalékát, 
a városházi támogatás késése több 
száz nehéz sorban lévő, beteg embert 
érint. A szociális szolgáltatók képvise-
lői, több mint egy tucatnyian részt vet-
tek a marosvásárhelyi önkormányzati 
képviselő-testület októberi soros ülé-
sén is, ahol jelenlétükkel is megerősí-
tették kéréseiket, amelyeket Ábrám 
Noémi mondott el. A Diakónia helyi 

vezetője azt hangsúlyozta: azt szeret-
nék, ha időben megkapnák a megítélt 
támogatásokat, hogy megfelelően 
tudják támogatni a nehéz sorban lé-
vőket. Azt is kérte a tanácsosoktól és 
a városháza vezetőitől, hogy hívják 
meg a szociális szolgáltatók képviselő-
it a szakbizottsági ülésekre és vegyék 
fi gyelembe javaslataikat, kéréseiket 
a város éves szociális stratégiájának 
kidolgozásakor. „Mi jól ismerjük a ma-
rosvásárhelyi nehéz sorban élő, beteg 
emberek életkörülményeit, nehézsé-
geit, szeretnénk, ha az éves stratégia 
kidolgozásakor a mi véleményüket is 
meghallgatnák, fi gyelembe vennék.”

Eredményes összefogás

Ábrám Noémi azt is elmondta, hogy 
a japán sztrájk és a sajtóvisszhang 
nyomán a városháza elkezdte utal-
ni az elmaradt támogatásokat, már 

megkapták a júniusit, júliusit és az au-
gusztusit. Csodálkozva mondta, hogy 
a tanácsosok költségvetéssel kapcso-
latos döntése nélkül is lett pénzt az év 
elején megszavazott támogatásokra. 
Holott korábban a városvezetés a költ-
ségvetés-kiegészítés hiányát hozta fel 
indoknak, hogy miért nem utalja a tá-
mogatásokat. Majd arra biztatta a civil 
szervezeteket, hogy összefogva lépje-
nek fel jogaik érvényesítése érdekében, 
hiszen bebizonyosodott, hogy a szoci-
ális szolgáltatók összefogása is ered-
ményes volt. Az ülésen felszólalt Kedei 
Dalma háromgyerekes mozgássérült 
édesanya, a HIFA részéről. Elmondta, 
hogy október közepén kellett volna 
megkapniuk a gondozói fi zetéseket, de 
azok több mi két hete késnek. Azt is a 
tanácsosok fi gyelmébe ajánlotta, hogy 
nem ez az első alkalom, hogy a pénzek 
késnek. Sok érintettnek ez az egyetlen 
jövedelme, így ezek a késések nehéz 

helyzetbe sodorják őket. „Nem min-
denkinek van lehetősége kölcsönkérni 
addig, amíg a polgármesteri hivatal át-
utalja a fi zetéseket. Azt kérjük, 
hogy ahogyan a közalkalma-
zottak megkapják időben a 
fi zetéseket, úgy a gondozói 
fi zetéseket is utalják időben.” 
Kedei Dalma hozzátette, 
hogy a polgármesteri hivatal  
könyvelőségétől kapott értesítés szerint 
november első hetében kapják meg az 
elmaradt gondozói fi zetéseket.

Csíki Zsolt, az RMDSZ-frakció ve-
zetője úgy fogalmazott, érthetetlen 
számára, hogy miért nem utalták át a 
szociális szolgáltatóknak megítélt tá-
mogatásokat és a gondozói fi zetéseket, 
hiszen az áprilisban elfogadott éves 
költségvetésben benne kellett lenniük 
ezeknek az összegeknek, vagyis nem 
függnek az esetleges költségvetés-ki-
egészítésektől.

Tiltakoztak, így megkapták a támogatásokat
• Eredményesnek bizonyult a marosvásárhelyi szoci-
ális szolgáltatók tiltakozása, mert hétvégéig átutalta a
városháza az elmaradt támogatások egy részét. Ábrám
Noémi, a szolgáltatók képviselője arra biztatja az egye-
sületeket, alapítványokat, hogy fogjanak össze, mert
csak így tudnak hatással lenni a városvezetésre.




