Levél az Olvasóhoz
Az utóbbi idôben egyre több olyan emberrel találkozom, aki mostanában kezd(ett) el valamilyen
rendszeres mozgásformát gyakorolni. Van, aki úszni jár, van, aki teniszezni tanul, más fut, megint más
babakocsival(!) fut és olyan is akad, aki a gyalogtúrák elkötelezettje lett (utóbbit preferálom magam is).
Az indok minden esetben egyszerû: mert sportolni kell, jó. A rendszeresen megmozgatott test hálával
fordul gazdája felé, egészségesebben mûködik, több energiát ad, s ennek köszönhetôen az élet minden területén sikeresebben, hatékonyabban mûködik az ember. Az ember, akinek egyébként családja
van, a nô, aki egyébként gyereke(ke)t nevel, dolgozik, háztartást vezet. Nem tudom, hogy ez mennyit
javít azon a statisztikán, amely szerint a magyarok alig több mint egyharmada végez legalább heti egyszer valamilyen testmozgást. Azt viszont látom, hogy a (jó) példa ragadós és amikor a kételkedôbizonytalankodó utcabeli túl van már minden kifogásán („nekem nincs idôm”, „én ezt nem bírnám”,
„húsz éve volt rajtam utoljára melegítô”, „na, persze, mert rajtad nincs annyi plusz”… stb.), akkor küld
egy sms-t, és megtudakolja, hogy legközelebb mikor, merre megyünk, mert ô is jön! És két hét után
már a szíve sem akar kiugrani egy-egy kaptatón felfelé. Két hónap után pedig azt kérdezi magától,
hogy miért nem kezdte már el sokkal elôbb és egyáltalán, hogyan tudott enélkül élni. Ilyen ez. S ez a
hozzáállás talán majd javít valamennyit azon a statisztikán is, amely szerint az európai országok közt
nálunk van a legtöbb elhízott ember — minden harmadik magyar elhízott. A WHO elôrejelzése szerint
2030-ra Európa lakosságának 80%-a (!) válik túlsúlyossá. Nem csoda hát, hogy az Európai Bizottság
által kezdeményezett programnak köszönhetôen a szeptembert sporthónappá nyilvánították Magyarországon…
Ugyancsak ez az a hónap, amelytôl kezdve minden magyar konyhán ellenôrizni kezdik az új közétkeztetési rendelet betartását, melynek megalkotására — mint tudjuk — azért volt szükség, hogy hosszú
távon javuljanak a magyarok (gyermekek) egészségügyi állapotára vonatkozó mutatók. Ez nem egy
váratlan esemény, hiszen a rendelet hatálybalépése óta hosszú idô telt el, minden közétkeztetési szakember tisztában van vele, hogy az EMMI által leírtak szerint kell végeznie a munkáját. 1,2 millió gyerek
(bölcsôdéstôl a középiskolásig) étkeztetéséért felelôs a mai magyar közétkeztetés. Szigorú,
helyenként megvalósíthatatlannak tûnô követelményeknek kell most megfelelnie — s ezen elvárásokat
maradéktalanul nem lesz képes teljesíteni. De törekedni fog rá, igyekszik a lehetôségeihez mérten mindent megtenni azért, hogy minôségi, az eddiginél egészségesebb menüsor kerüljön a gyerekek tányérjára. (Ezzel kapcsolatos írásunkat e lap 6—8. oldalán olvashatják.)
Hogy ezzel párhuzamosan a családok otthonainak konyháján is történik-e valamiféle elmozdulás az
egészségesebb étkezés irányában, azt senki sem ellenôrzi — szeptember 1-jétôl sem…
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