Húsz éve már...
Mindannyian egyre türelmetlenebbül várjuk a tél végét, a természet megújulását, a madárcsicsergéssel és a friss illatokkal, színekkel teli tavasz érkezését. Reméljük, hogy mire e sorokat olvassák, már nem lesz olyan távoli a tavaszi napsütés és a melegebb idôjárás.
Az új évben újult erôvel láttunk neki mindannyian a munkának, szervezzük az Élelmezésvezetôk
Fórumsorozatát, szerkesztjük az Élelmezés lapszámait. Az idei év különleges számunkra, hiszen
20 évvel ezelôtt indult útjára szaklapunk! Olvasóink Élelmezésvezetôk Lapjaként ismerhették meg
az újságot, melynek szerkesztôje és kiadója Kamocsai Gábor volt (1959—2009). A szakmai lap
alapvetô célja akkor is és ma is a közétkeztetésben dolgozók, az élelmezésvezetôk szakmai információkkal való ellátása. A szaklap neve 2003-ban Élelmezésre változott, de tartalmával továbbra
is fôként a közétkeztetôket kívánta szolgálni. 2009 újabb mérföldkô volt a lap életében, a családi
tragédiát, férje elvesztését követôen, a cég vezetését és a kiadói státust is Knoll Aurélia vette át.
A munka folytatódott, a fôszerkesztôi feladatokat Nebehaj Tímea látta el, tôle én vettem át a „stafétabotot” tavaly szeptemberben.
20 év. Ez nagyon soknak tûnik… 20 év alatt egy gyermek felnôtté válik! Reformok jönnek és
mennek, változások, fejlôdés történik — gondolhatnánk. Igen, sok minden megváltozott, de sajnos
a szakma még ma is közel azonos problémákkal néz szembe nap mint nap. Alacsony nyersanyagnorma..., az étkezôk (és a dolgozók is) nehezen fogadják el a változásokat…, túl sok megszorítás,
jogszabályi kötelezettség..., túl sok adminisztráció..., folyamatos túlórázás..., erôs, negatív kritika a
médiában és az étkezôk körében..., anyagi és erkölcsi elismerés hiánya stb.
Természetesen azért sok jó dolog is történt a 20 év alatt! Újra sor került Közétkeztetési Szakácsversenyek megrendezésére, aminek csak gyôztesei voltak! Végre a szakmabeliek is megmutathatták, hogy optimális körülmények között ôk is tudnak kiemelkedô teljesítményt nyújtani, amit akár át
lehet(ne) ültetni a hétköznapokba is. Megváltozott az ellenôrzô hatóságok hozzáállása is, végre
partnerként tekintenek a közétkeztetésre. Az ellenôrzések során a legtöbb esetben a jobbító szándék, a segíteni akarás a mérvadó, nem a büntetés. A döntéshozók meghallgatták, és többnyire
figyelembe is vették a jogalkotás során a civil szervezetek érveit, szakmai javaslatait (na jó, ebben
azért még van fejlôdési lehetôség).
A mi feladatunk sem változik, továbbra is olvasóinkat szolgáljuk. Folyamatosan tájékoztatjuk az
olvasókat a szakmai aktualitásokról. Megszólaltatjuk a szakma gyakorlati szereplôit is, mindennapi
munkájukat ismertetve, ötleteket adunk, bemutatjuk a jó példákat. Ehhez persze elengedhetetlen,
hogy Önök megírják nekünk, mirôl szeretnének olvasni. Várjuk leveleiket, ötleteiket, szívesen mutatunk be tálalási ötleteket, de örömmel vesszük azt is, ha a jól bevált receptjeiket megosztják rajtunk
keresztül a többiekkel. Ne feledjék, együtt könnyebb bármilyen rögös úton járni!

További jó olvasást, kellemes idôtöltést
és jó munkát kívánok Mindenkinek!
Ságiné Thülly Klára
fôszerkesztô
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