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SÓ-SHOW 
Ez év első tanítási napjától már az új szabályok szerint kapják az ebédet az óvodások és 
az iskolások. Az a menzakosztot szabályzó kormányrendelet ugyanis, amelyik előírja, 
milyen hús, mennyi cukor, illetve milyen menüsor kerülhet gyermekeink tányérjára az 
óvodában és az iskolában, január 1-jén életbe lépett. A rendelet értelmében a só- és 
cukortartóknak örökre el kell tűnniük az asztalokról. A szabályok szerint tilos szénsavas 
vagy cukrozott üdítőt adni, az italként adott tej pedig nem tartalmazhat cukrot, de a 
teában is csak meghatározott mértékben lehet. Étkezések között a szükséges folyadék 
csapvíz, illetve ásványvíz lehet. 
 Tejfölt és tejszínt az ételkészítők a jövőben csak ételkészítéshez használhatnak. A 
napi bevitt sómennyiséget 2020-ig az előző évi mennyiséghez képest legalább 10 szá-
zalékkal csökkenteni kell. A bölcsődékben nem adható bő zsiradékban sült étel, egytől 
három, illetve négytől hat év között a gyerekek nem kaphatnak sertés- és baromfizsírt, 
a 15 évnél fiatalabbak nem kaphatnak 23 százaléknál magasabb zsírtartalmú húské-
szítményt, és az idősebbeknél is 30 százalék a maximum. Állati eredetű fehérjeforrást 
kell minden főétkezésre, bölcsődékben az egyik kisétkezésre is biztosítani.  
 Nincs is azzal semmi baj, ha egészségesebb étkezésre próbáljuk meg rászoktatni a 
gyermekeinket, ahogy azzal sincs baj, hogy változatosabb lesz az ételválaszték, mert a 
rendelet előírja, hogy egymást követő kétszer tíz élelmezési nap főétkezései során egy 
ételsor csak egyszer fordulhat elő. Ez ugyan a közétkeztetőknek gondot jelent majd, 
hisz nekik kell a változatosságot biztosítani a fantáziának oly sokszor határt szabó és az 
emelt összeg ellenére sem elegendő, meghatározott pénzügyi keretből. 
 Az azonban már komolyabb bökkenő, hogy tíznaponta kötelező lesz halat adni, 
amit a gyerekek nagy többsége ugyanúgy nem fog elfogyasztani, mint ahogy a zsíros 
kenyeret kiváltó avokádós kenyeret se, vagy sokan a sótlan ételt, a diós tésztát cukor 
nélkül. Gyakorló szülők és gyakorló nagymamák is tudják, a gyerekek arra a kérdésre, 
hogy megetted-e az ebédet, többnyire azt válaszolják, hogy igen, ami általában csak 
igen kis részben felel meg az igazságnak. A többség otthon pótolja majd a kimaradt 
étkezést, többnyire zsíros kenyérrel, cukrozott diós tésztával, megszokott otthoni ízek-
kel készült ételekkel, a nagyobbak zsebpénze pedig egyre rendszeresebben és egyre 
gyakrabban köt majd ki a különböző „mekikben”, „kingekben” és egyéb gyorsétter-
mekben, ahol az elmaradt ebédet hamburgerrel, sült krumplival, kólával pótolják 
majd.  
 Ugyanakkor a magas zsírtartalom miatt a menzakosztból ugrik a gyerekek ked-
vence, a rántott hús, a szalámi és a kenőmájas. És ezzel elérkeztünk egy, az előző bök-
kenőnél sokkal nagyobb bukkanóhoz, úgy is mondhatnánk, buktatóhoz.  
 Magyarországon a felmérések szerint mintegy 350 ezer gyerek éhezik, ennyi rászo-
ruló kap ugyanis évente ingyenes napközi étkezést az iskolákban. Viszont az év 165 
napján nincs iskolai étkeztetés. Így ezeken a napokon a rászorulók többsége valószí-
nűleg étel nélkül fekszik le aludni. Nem pusztán az a baj, hogy az ő számukra talán 
örökre megismerhetetlen marad a rántott hús, a szalámi és a kenőmájas, hanem az, 
hogy éheznek, hogy esélyük sincs arra, hogy rossz helyzetükből kikeveredjenek. S bár a 
kormány gyermekétkeztetésre idén a tavalyinál többet forintot költ, az a baj, hogy az 
egészséges étkeztetés csak show, az oktatás rendszere nem változik, továbbra sem áll 
az esélyteremtés szolgálatában. Az a baj, hogy hazánkban drámaian nő az esély-
egyenlőtlenség. Ez indította a Pedagógusok Szakszervezetét is arra, hogy november 
22-én demonstrációt tartson a gyermekekért, ezért összegezte nyolc pontban a köve-
teléseit, ezért juttatta el azt a tüntetésen megjelent, mintegy tízezer ember nevében 
(is) a három legfőbb közjogi méltósághoz és a szakminiszterhez. Az a baj, hogy erre 
még csak válasz sem érkezett azóta.  
 Gondolkodjunk el ezen, mai magyarok! 

Millei Ilona 

A TARTALOMBÓL 
 

Egy demonstráció utóélete 

A PSZ a tüntetés résztvevőitől kapott felha-
talmazás alapján felhívja az érintetteket, 
tegyenek eleget a közjogi méltóságból szár-
mazó kötelezettségüknek, és adjanak nyilvá-
nosan érdemi választ a hozzájuk fordulóknak! 
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A jövő kulcsa: esélyegyenlőség 

A növekvő jövedelmi szakadék az oktatási 
rendszeren ke esztül hat leginkább a gazda-
ság teljesítményére, ezért az OECD elérhe-
tőbb és jobb oktatást, valamint a gazdagab-
bak nagyobb adóztatását javasolja. 

 
 

Az esélyegyenlőség megteremtése 
elsősorban az állam feladata 

„A mélyszegénység környezetében a demok-
rácia intézményrendszere nem tud mű-
ködni”, az érintettek érdekérvényesítő képes-
sége a nullával egyenlő. (Demeter Judit, az 
EBH volt elnöke) 
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Gyógyír: integráció minden szinten 

A romák az általános iskolai és a szakiskolai 
végzettségben tudtak igazán felzárkózni, de 
ezeken a területeken csak kismértékben vagy 
egyáltalán nem nőttek a bérek a rendszer-
váltás óta. (Tárki-felmérés) 

 
 

Felnőtt félelem, rossz bánásmód 

Valójában azonban pont az a helyzet, hogy az 
a gyerek tudja tiszteletben tartani a másik 
jogát, aki a saját jogaival is tisztában van. 
(Gyurkó Szilvia, az UNICEF gyerekjogi igazga-
tója) 
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Van, amiben sikerült a törvényt az élethez 
igazítani 

A tankötelezettséget a jelenleg hatályos, 16. 
életév betöltésének napja helyett a tanév 
végéig határozták meg. Érdemi változás az 
etikai kódex elkészítésének és alkalmazásának 
kötelezővé tétele. 

 
 

Játszva tanított nagy dilemmák 

A tanári munkámban az oktatási feladaton túl 
a gondolkodási folyamatok magas szintű 
fejlesztését is célkitűzéseim között tartom. 
(Leitner Lászlóné fizika- és matematikatanár, 
nyíregyházi Kossuth Lajos Gimnázium) 
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Ami tutira feldobja a napod 

„Megkérném önöket, hogy ismertessék meg 
gyerekükkel a kulturált vécéhasználat alap-
jait!” Szülői válasz: Laci szerint ezt ön neki 
kevésbé cizelláltan mondta: „Ne sz*rj az ülő-
kére, te hülye!” Ez kulturált viselkedés??? 

 
































