Kicsengettek…
Miközben folyamatosan napirendre kerülô kérdésként szakemberek és politikusok vitatkoznak arról,
hogy létezik-e és ha igen, akkor milyen mértékben létezik a gyermekéhezés Magyarországon, családok
ezreiben okoz problémát e pillanatban is az, hogy az iskolai táblák elôtt feloszlott a krétaporos köd, s
balról jobbra, jobbról balra, lentrôl fel és fentrôl le is ugyanaz a felszabadító szó olvasható: vakáció.
A nyári szünetre történô kicsengetés már tényleg ráfért mindenkire, a táska a sarokba vágyik, a tanszerek a fiók mélyére, a gyerekek pedig (még több) szabadságra. Egy ideális világban ez így rendben
is van, a pihenés jól megérdemelt idôszakában jut idô (és pénz) kirándulásra, táborozásra, családi nyaralásra, fagyizásra, sok-sok játékra, s magától értetôdô a mindennap gondosan megterített asztal, a
reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna, vacsora. De nem mindegyik gyereket várja ez a világ a kertkapun belül.
Kesereghetnénk azon is, hogy milyen sokan vannak, akik ezen a nyáron sem jutnak majd el a Balatonhoz, akiknek most sem lesz lehetôségük táborba menni, vonatra ülni, kerékpározni vagy lovagolni. Vagy
azon, hogy sokan ezen a nyáron sem tudják majd összekenni magukat vízfestékkel, zsírkrétával, fagyival vagy eperlekvárral. De ezek nem olyan nagy drámák. Mert a szabadidô vidám és lélekemelô módon
történô eltöltése, a játék lehetôsége mindenkié. A szünidô hasznos vagy haszontalan programokkal
való el-/kitöltése nem pénz kérdése. Focizni, futni, túrázni, fára mászni, gyerektársasággal együtt lenni,
nagyokat beszélgetni, énekelni, növényeket gyûjteni... stb. semmibe sem kerül.
A tragédia ott kezdôdik, amikor az órán a kis- és nagymutató is a tizenkettesre ér, s számtalan
magyar családban elképzelésük sincs a szülôknek arról, hogy mi kerüljön az asztalra, pedig a gyerekek
gyomra reggel óta korog… A szünidô rengeteg család számára egyet jelent a krízis idôszakával, azzal
a két és fél hónappal, amiben az egyébként is állandósult nélkülözésnek egy magasabb fokát szenvedik el: nincs mit enni, nincs mibôl — sokszor nincs min, miben és hol — fôzni. Erre az égbekiáltóan borzalmas helyzetre jelent némi gyógyírt a nyári gyermekétkeztetés „intézménye”, amely az elmúlt 14
évben több változáson is keresztülment, melyek mentén igyekszik minél célirányosabban, minél hatékonyabban megtalálni és kiszolgálni azokat a családokat, akik a leginkább rászorulnak a szünidei napi
egyszeri meleg ebédre. Ez azonban egyáltalán nem könnyû.
Az emberi tényezô itt is, mint minden esetben, nagyon sokat ferdít a dolgon. Nehéz megérteni azt a
polgármestert, aki az elmúlt években azért nem pályázott, mert úgy vélte, hogy a gyerekek étkeztetése
a szülôk felelôssége, s ha ezt nyáron is megoldják helyettük, akkor sosem lépnek az öngondoskodás
útjára. A szándék nem ördögtôl való, de a gyerekek ettôl még éhesek maradnak…
Ám éhesek maradnak akkor is, ha a szülôk megigénylik számukra papíron tavasszal a nyári étkeztetést, de nem jutnak el érte rendszeresen a konyhára. Itt meg az anyukát nehéz megérteni, aki könnyeivel küszködve mutatja, hogy üres a hûtô, az ingyenes, meleg ebédért mégsem hajlandó mindennap
elsétálni két utcahossznyit — pedig otthon van, nem dolgozik. Sok ilyen eset volt az elmúlt években. De
vajon ilyenkor mit eszik a gyerek? Miért nincs kellô becsülete az ingyen kosztnak? Ki vonja felelôsségre
az ilyen szülôket?
A szünidei gyermekétkeztetés alapvetô szükségletévé vált sok ezer magyar családnak. Eljutni hozzájuk, elérni ôket az állam felelôssége. Az azonban már a szülô dolga, hogy gyermekét — a helyi lehetôségekhez alkalmazkodva — hozzájuttassa ahhoz, ami „jár neki”…
Talán nem bánják, ha a nevükben is megköszönöm a konyhákon dolgozó szakemberek, élelmezésvezetôk, szakácsok, kézilányok, kisegítô személyzet munkáját, erôfeszítéseiket, melyekkel a nyári szünidôben is szolgálják a magyar gyerekeket!
Nebehaj Tímea
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