Búcsú helyett…
Lassan 12 éve annak, hogy elôször léptem át e lap szerkesztôségének küszöbét, mellyel egy olyan
világba cseppentem, amelyrôl alig tudtam valamit. Az újságíráshoz már volt némi közöm akkorra, a
közétkeztetés fogalma azonban csak annyira csengett ismerôsen, mint bárkinek, aki kijárt néhány iskolát és ilyen-olyan formában megfordult valamelyik menzán. Lassan tisztult bennem a kép arról, hogy
pontosan kikhez is szólunk, mirôl szeretnénk szólni és mindezt milyen stílusban, formában és szakmai
keretek között tehetjük és tesszük meg hónapról hónapra.
Lassan teleíródott néhány notesz nevekkel, telefonszámokkal, helyszínekkel. Fantasztikus, a szakmájuk iránt mélységesen elkötelezett és elhivatott emberekkel találkoztam, akiket ôszinte csodálattal hallgattam a legkülönbözôbb témák kapcsán. Sok-sok olyan interjút készíthettem, amelyekbôl magam is rengeteg
pozitív energiát kaptam. Számos alkalommal elôfordult, hogy bizonyos élethelyzetek, történetek mélyen
megérintettek és már régen egy másik témán dolgoztam, amikor az érzelmeim még mindig visszahúztak
egy beteg kislányhoz, a vak gyerekekhez vagy azokhoz az élelmezésvezetôkhöz, akik egy-egy beszélgetés
során annyira megnyíltak és megtiszteltek a bizalmukkal, hogy szinte zavarba jöttem tôle.
Lassan kirajzolódtak elôttem ennek a jelentôségéhez képest még mindig méltatlanul gazdátlan területnek a körvonalai, amelyen belül a legkülönbözôbb szinteken — saját vérmérséklete szerint — teszi mindenki a dolgát, hogy a „gépezet” mûködjön. Az élelmezésvezetô, a szakács, a konyhalány, a dietetikus,
a táplálkozástudományi szakember… mind azon munkálkodnak, hogy a magyar közétkeztetés jól
mûködjön, a konyhákról kikerülô étel tápláló, egészséges, minôségében és mennyiségében is megfelelô legyen. Ez a cél, mely nem tûnik teljesíthetetlennek, megvalósítása mégsem mindenhol egyértelmû,
melynek oka teljesen különbözô.
Az Élelmezés szaklap ezen okok feltárásáért is sokat tett az elmúlt közel két évtizedben. Megalakulását követôen viszonylag rövid idô alatt sikerült eljutnia mindazok asztalára, akiknek a munkáját hivatott
segíteni nap mint nap. Egyfajta szimbiózis alakult ki a szakma és a lap között. Az újság anyagainak nagy
része olyan elismert szakemberek tollából születik, akik megfelelô tapasztalattal, tudással rendelkeznek
saját területükön, hitelességük megkérdôjelezhetetlen. Ezen ismeretek prezentálására pedig még mindig az ország egyetlen nyomtatott közétkeztetési szaklapja a megfelelô platform.
Büszke vagyok arra, hogy az elmúlt 12 évben részese lehettem én is ennek a kölcsönös
együttmûködésnek, annak az építô munkának, amely a magyar közétkeztetést folyamatosan magasabb szintre kívánta emelni. Rendkívül szerencsésnek érzem magam, amiért lehetôséget és nem kevés
szabadságot kaptam ahhoz, hogy a saját szempontjaim alapján közelítsem meg ezt a világot, s egyfajta
„kitekintô” szemüvegen át vizsgálódjak bölcsôdékben, óvodákban, iskolákban, anya- és gyermekotthonokban, menekülttáborban, börtönökben, az ország legkülönbözôbb konyháin… Szerettem ezt a munkát és a szerkesztôségi miliôt, amelyben dolgozhattam.
Más irányban folytatom tovább az utamat, szeptembertôl másokhoz szólok majd, kicsit más módon.
Magam döntöttem így, mert úgy éreztem, hogy eljött a váltás ideje. Sok-sok szép emlékkel, pozitív érzésekkel és mélységes hálával a szívemben távozom az Élelmezés szaklaptól.
A búcsú nem az én mûfajom. Helyette inkább szeretném megköszönni Mindenkinek a bizalmat és a
megtisztelô, kitüntetô figyelmet, amellyel lapunk felé fordultak, ezzel is hangsúlyozva annak jelentôségét, értékét. Szerettem Önöknek írni, köszönöm, hogy megtehettem!
Nebehaj Tímea
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