Nyár van, nyár…
Most látom csak, hogy mennyire nehéz dolga volt lapunk korábbi fôszerkesztôinek, Benda Jánosnak és Nebehaj Tímeának, mikor
havonta írták levelüket az olvasókhoz. Hiszen ebben a rovatban
egy aktuális, és mindenkit érdeklô, érintô témával kell foglalkozni.
De mi lehet ez a téma júniusban? Nem más, mint a szabadság!
Végre, sok ember számára eljött a várva várt pihenés ideje. Itt
az idô a feltöltôdésre, kikapcsolódásra. Felmérések úgy tartják,
hogy a mentális és a fizikai jóllét fenntartásához is elengedhetetlen
a pihenôidô kihasználása. A Munka törvénykönyve szerint a szabadságot pénzben megváltani tilos. A szabadság a munkaviszony
fennállása során minden naptári évre járó fizetett távollét, amely
alatt a munkavállaló díjazás mellett pihen. Célja, hogy a munkavállaló hosszú távon is megôrizhesse munkára képes állapotát.
A szabadság lehetôség a hosszabb egybefüggô pihenésre,
amely egyaránt fontos a családi élet, és a magánéleti kapcsolatok ápolása miatt, továbbá a mentális és a fizikai egészség védelme szempontjából is. A családdal, barátokkal töltött együttes
élmény olyan az emberi kapcsolatokban, mint a csapadék a
szomjas földnek. A közös élmények újra és újra felidézhetôk, az
együtt átélt események színesítik, gazdagítják a kapcsolatainkat, szebbé teszik az életünket.
Sajnos tudom jól, hogy a családok együttes élményeinek lehetôségei manapság eléggé beszûkültek, a pénzhiány miatt. Persze
a közös minôségi együttlétek nem csupán üdüléssel, nyaralással
valósíthatók meg. Minden olyan együtt töltött idô — legyen az egy
kis konyhai/kerti sütés-fôzés, egy vidám játék —, ahol a nevetésé a
fôszerep, feltölt bennünket.
Igaz, a közétkeztetésre nyáron is szükség van, sôt egyre inkább fontos. Meg kell oldani az ingyenes étkezésre jogosultak
ellátását, korosztálytól függetlenül. Azért reméljük, hogy mindenkinek lesz módja pihenésre, el tudnak szakadni az íróasztaltól,
az üstöktôl. Természetesen mi is élni fogunk a törvény adta lehetôséggel, szabadságolunk, de azért az élet nem áll meg a szerkesztôségben sem.
Jó pihenést, kellemes nyarat kívánunk mindenkinek, a dolgozóknak meg kitartást! Tudjuk, hogy mennyire nem optimális 30
fokban egy konyhán dolgozni. Várjuk továbbra is leveleiket, írják
meg mi történt Önökkel, írják meg, hogy mirôl szeretnének olvasni szaklapunkban.
Ságiné Thülly Klára
fôszerkesztô
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