Tízórai
Nagy kaland a szülôknek az iskolai, óvodai nyílt nap, hiszen egészen közelrôl kapják az ízelítôt a tanító, nevelô munkából, gyermekük „házon kívüli” életébôl. Jönnek az „aha” élmények, néhány hiányzó puzzle-darab a
helyére kerül egy-egy korábbi élménybeszámolóból, összefüggések fogalmazódnak meg, elengedünk néhány
— e naptól banálisnak tûnô — félelmet, s megdobban a szülôi szív: a gyermek jó csapatban, jó kezekben van.
A plusz mindehhez az az ellátás, melynek köszönhetôen tudjuk, hogy a hazatérésig nem fog „éhen halni" az
a gyerek, hiszen kap tízórait, ebédet (uzsonnát). Persze azért mi aggódunk így is, s minden reggel betesszük a
szendvicsesdobozt is a táskába, mert tudjuk, ha „olyan" a tízórai (gyermeki fogalmazásban értsd: túl egészséges, túl barna, túl magos, túl krémes, túl... túl...), akkor is jó lenne az ebédig eljutni nagyobb gyomorkorgások,
szédülések nélkül, ha lehet. A menzákon kínált ételek minôsége tudvalevô, hogy falvanként, városonként is
különbözô még mindig, noha az EMMI rendelet mindenhol mérce — de ettôl most tekintsünk el. Képzeljünk el
egy jó konyhát, jó étlappal, ahol prioritás a helyi alapanyag és az egészséges konyhatechnológiai eljárás. Így
például a tízórai is ennek megfelelôen készül. Noha a közétkeztetési rendelet nem tér ki rá, egyre több szakember veti fel az étkeztetés komplexitását hangsúlyozva, hogy nem mindegy, hogy milyen körülmények között és
mennyi idô alatt eszik meg a kitálalt ételt a gyerekek. Tényleg nem mindegy.
A kiselsôsök osztályába megérkezik a tízórai a szünetben, két magas, erôs fiúcska hozza tálcán a 20 pohár
tejet és a 20 dupla kalácsot. Az osztály zsibong, Petike hátsó padja tele van még ceruzákkal, faragásból visszamaradt szép, színes ceruzadarabokkal, néhány füzet és egy könyv társaságában. Petike gyorsan gyömöszöl
mindent odébb (táskába, padba, földre), hogy a szokásnak megfelelôen padja tálalóasztalként mûködjön. Az
osztály egy része a tesizsákon gyúródik és a napi tesire készül, öltözik. Egy másik kis csapat éppen a szekrény
elôtt hasal, elgurult legódarabok után kutatnak. Mások kicsit álmosan fetrengenek a padon, mosdóba mennek,
néhányan rendeltetésszerûen kezdik használni ezt a szünetet: elveszik a tízórait. Aztán ülve, állva, ide-oda ballagva elfogyasztják. A példa ragadós. Egyre több kalács talál gazdára, de ez nincs egyenes arányosságban a tejespoharak ürülésével. Vagy 12 pohárban löttyen a tej egyszerre a padot futás közben lökdösô gyerekek kezétôl, s
nagyjából ennyi pohár gazdátlan is marad a becsengetésre. A napi tesihez már sorakozni kellene, de János még
nem evett, Palkó pedig a tornazsákját nem találja. Kisebb káosz van itt, s nem tudni, hogy ki mennyire lakott jól,
mennyi erôvel fut neki a tornaórának. Jelentem, jól bírják, mindenki kipirulva, felszabadultan tér vissza az osztályba
a mozgás után, s gyors öltözködés után elôkerülnek a színes szendvicsesdobozok a táskákból. Most szinte egyszerre éheztek meg. Szendvicseket nem látni, csak oreót meg gyôriédest, nápolyit, balatont, babapiskótát, hosszúkígyós-gumicukrot, pogácsát, kakaós csigát, s van, akinél tiktak csörög. Eszik az osztály. Valami „hazait”.
E pillanatképek üzenete számomra az, hogy szülôként nagyon el tudjuk rontani ezt a dolgot, s el is rontjuk.
Ennek tükrében vajon van-e jogunk elvárni a pedagógustól, hogy a tízóraihoz mindig legyen egy külön tálalóasztal abrosszal (pedig jól nézne ki), szépen rendezett tálcákkal, s hogy kézmosás után, rendezett sorban terelje a
gyerekeket az asztalhoz, majd a szalvétákkal leterített padokhoz, s jó étvágyat kívánva megkövetelje, hogy a
közös(!) étkezésnek legyen megfelelô módja, kultúrája? Vajon ennek tényleg rendeletbe kell(ene) kerülnie? Nem
inkább egy sajátos belsô igényként kellene mûködnie? Talán, ha mindez belôlünk fakadna, s ezt adnánk tovább...
A színes dobozok az énekóra elejére kiürülnek. A sztárvárszosból egy nápolyi átkerül két gumicukor helyére
a hánámontánásba, mert a szomszéd „szendvicse” mindig vonzóbb — ugye emlékszünk? Igaz, anno mi nejlonzacskóból húztuk elô a parizeres zsemlét, s szalámis kiflire váltottuk. Más világ ez a mai. Mi (is) teremtettük.
Úgyhogy néha mondjunk köszönetet a konyhás néniknek, az intézményi étkeztetés szervezôinek azért, hogy
ôk nem az „egyszerû, gyors, derékbeadós” opciókkal kínálják a gyermekeinket! Köszönjük!
Nebehaj Tímea
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