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3. SZEMLÉLETFORMÁLÁS AZ EGÉSZSÉGES TÁPLÁLKOZÁS, 

ÉLETMÓD NÉPSZERŰSÍTÉSE ÉRDEKÉBEN 
 

A szakképző iskola három pedagógusa már 2018. tavaszán elkezdte az 

ismeretterjesztő, szemléletformáló foglalkozásait, melynek keretében széles 

spektrum keretében kapcsolódtak be a pályázati célkitűzések megvalósításába. A 

gyerekek megismerkedhettek az ásványi anyagokkal, nyomelemekkel, 

vitaminokkal, a víz jelentőségével, felhasználási lehetőségeivel, az egészséges 

táplálkozás hazai és nagyvilági dimenzióival az iskolák világára is kivetítve, a 

táplálkozással összefüggő betegségekkel, a diabetessel, a helyes táplálkozási 

gyakorlatokkal, étlaptervezéssel és számításokkal, konyhai higiénés és eszköz- 

valamint terítési ismeretekkel, diétákkal, tematikus zöldség-gyümölcsre épített 

speciális ismeretekkel és többféle recepttel. 

 

 

Egy előadás a sok közül 
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Szegeden is jártunk, ahol meglátogattunk tanulóinkkal egy olyan boltot, ahol 

reformélelmiszereket árusítanak. Ennek is az volt a célja, hogy a sokszor 

hátrányos helyzetű tanulók olyan információkhoz jussanak, amelyek majd a 

felnőttkorukban is segítik az egészséges táplálkozáshoz kapcsolódó életmódjuk 

kialakítását. 

 

3a) Tájékoztató napok gyermekek és családjaik számára 

 

A pályázat keretében folyamatosan sor került színes és változatos előadásokra, 

programokra, üzemlátogatásokra, kirándulásokra. 

 

  

Szemléletformáló előadás      
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Előadás közben 
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„ALMA” 

 

Az alma jó C-vitamin forrás, emellett tartalmaz B-vitamint, cukrot és számos 

ásványi anyagot. Található benne magnézium, vas, kálium, különféle foszfátok s 

savak. A savaknak köszönhetően jótékonyan hat az emésztésre, valamint az agy 

működésére. Az alma rendszeres fogyasztásával csökken a szív- és érrendszeri 

megbetegedések kockázata, a rákos megbetegedések kialakulása. Az alma remek 

vízhajtó, vértisztító és fertőtlenítő. A gyomorpanaszokon és a vérszegénységen 

kívül, az alma jó a fejfájásra, fáradtság ellen, asztmás megbetegedések esetén, 

illetve elengedhetetlen része minden diétának, fogyókúrának. Kalóriában 

szegény, rostban igen gazdag gyümölcs. Az almát többféleképpen készíthetjük el 

és fogyaszthatjuk, mivel a benne rejlő hatóanyagok nagy részét a feldolgozás alatt 

is megőrzi. Ihatjuk szűrt, illetve rostos üdítő változatát. A szárított almahéjból 

készíthetünk teát, ami kiváló hatású gyomor és bélbántalmak ellen. A 

háziasszonyok saláták készítéséhez hasznosíthatják almaecet formájában, mely a 

fogyókúrázók által is közkedvelt természetes zsírégető tulajdonsága miatt.  

Célunk volt az alma széles körű felhasználásának a megismertetése, illetve 

lehetőségeinkhez mérten ezek kipróbálása is.  

A legegyszerűbb, ám annál sokrétűbben felhasználható almapüré elkészítésének 

egyszerűsége lehetővé tette kollégiumi körülmények között való elkészítését. Az 

almapürét „házasítottuk” a sütőtökkel, felkockázva, megsütve, fahéjjal, 

gyömbérrel, chilivel ízesítve rendkívül jól sikerült. Sütőtök-krémleves elkészítése 

szintén „házasításban” is megtörtént, hisz almás változatban is elkészítettük. 

A pürék felhasználásának sokrétűségéről ötletbörzét tartottunk, ahol a 

palacsintatölteléktől, a torták, sütemények krémjéig, a sültek mellé köretekig 

számos jó, ínycsiklandozó ötlet került elő. 
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A püréken túl az almalé, mint legkézenfekvőbb és rendkívül egészséges 

szomjoltó gyümölcscentrifuga segítségével könnyen elkészíthető, így ezt meg is 

tettük. Itt kapcsolódtunk a konyhai eszközök bemutatójához is és a 

gyümölcscentrifuga felhasználási lehetőségeit nem csak megbeszéltük, de ki is 

próbálhattuk. 

Almafaragásra is sor került, ahol játékos formában a kreativitás fejlesztése, a 

közösségi élmény volt az elsődleges szempont. 
 

  

                       Almafaragás                                       Faragás közben 

 

Készül a mű 
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                Faragott almák                           Az alkotások egyike 

 

A munka végén 
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„GYÜMÖLCS és GYÜMÖLCS-KÍNÁLÓ”-Vitifarm meglátogatása 

A mi gyümölcsünk választásában a helyi jelleg ismét kiütközött, mert bizony a 

mi választásunk ebben az esetben a szőlőre esett. 
 

A szőlő olyan régi növénye az emberiségnek, mely a káliumnak köszönhetően jó 

vízhajtó, elősegíti az anyagcseretermékek kiürülését a veséken át, segít a vese- és 

hólyagkövesedés megszüntetésében. Tisztítja, méregteleníti a bélrendszert, 

fokozza az epeelválasztást és a bélmozgást, ugyanakkor a nagy mennyiségben 

elfogyasztott szőlő a vizelet savasságát is jelentősen csökkenti. A gyümölcs, de 

különösen a frissen préselt szőlőlé nemcsak az emésztést segíti, hanem hatékony 

idegerősítő, feszültségoldó és regeneráló táplálék is egyben. 

A Csongrádi borvidékhez tartozó, ásotthalmi Tóth Pincészetnél történt 

üzemlátogatást kapcsoltuk a szőlőhöz, megismerkedtünk a cseppet sem 

ismeretlen szőlővel, a szüreti munkálatokkal, a borkészítés folyamatával. 

A borvidék legdélibb csücskében fekvő területeiken a napsütéses órák 

kiemelkedően magas számának, a löszös homoktalaj egyedi összetételének és 

lelkiismeretes munkájuknak köszönhetik a boraik alapanyagául szolgáló szőlő 

kiváló minőségét.  
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A Tóth Pincészet Vitifarm Kft. néven 1991-ben alakult szőlőtermesztés és 

borászati tevékenység céljából. Szőlőterületei a néhány hektáros nagyságról a 

2000-es évek elejéig folyamatosan emelkedve elérték a 67 hektárt. Jelenleg kb. 50 

hektár területen gazdálkodnak, melyek egy része Ásotthalmon, a többi 

Mórahalom kissori határában található. 

A borászat kizárólag saját területén termett szőlőt dolgoz fel. Három fő szőlő – és 

borfajtája a karakteres savtartalmú Rajnai rizling, a gyümölcsös és vadvirágos 

Chardonnay és az intenzív illatú Ottonel muskotály. 

Pincészetük a térségben egyedülálló módon igyekszik a homoki borok 

népszerűsítéséhez hozzájárulni. Borversenyeken, fesztiválokon rendszeresen 

megjelennek, ahol a környék borászatait egyedüliként szokták képviselni. 

Címkéiket is a körzetben található, Csodaréten nyíló virágok ihlették. 

Méltatlanul szorulnak háttérbe a csongrádi borvidék borai – vélik a helyi 

borászok. A legnagyobb baj, hogy sehol sem lehet kapni ezeket, ezért nem 

ismerik. A tőkehiány miatt nem alakult ki olyan nagy pince, amelyik be tudott 

volna nyomulni a piacra – mondta Tóth Tamás, az ásotthalmi Tóth Pincészet 

borásza. A családi pincészetet működtető borász, meg van győződve arról, hogy 

megyénkben is jó borok készülnek. A marketing hiányzik, de ebben talán mi is  
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hibásak vagyunk. Egy megszokott törzsvásárlói réteg elviszi a bort a pincékből, 

és mi ezzel kiegyezünk. Ugyanakkor iszonyatos mennyiségben hoznak be bort 

Olaszországból, 70 forintos literenkénti áron–magyarázta. 

A szőlő többe kerül. 2014-ben egy kiló szőlőt 80-90 forintért vásároltak, egy liter 

bor másfél kilogramm szőlőből készül. Ki lehet számolni, hogy egy liter bor 

önköltségi ára 120-150 forint.  

 

Ezt legkevesebb 300 forintért kellene adnunk – kapcsolódott be a beszélgetésbe 

Tóth Tamás édesapja, Tóth István, a Csongrádi Borvidéki Tanács elnöke. Szerinte 

minden megyei étteremben legalább egy-egy helyi fehér- és vörösbornak kellene 

lennie. Olaszországban sem kér senki francia bort. 

A szőlő, mint téma feldolgozásánál a célunk az volt, hogy a szőlőfürtnél lássunk 

egy kicsikét tovább, és a szőlő más részeinek a felhasználhatóságára, annak 

egészségre gyakorolt jótékony hatására felhívjuk a figyelmet. Itt egy kis 

kutatómunka után a szőlőmagolaj hatásairól számoltak be a tanulók. A beszámoló 

során elhangzott, hogy rendkívül hatékony az egészségre nézve a szőlő magjából 

(hidegen) sajtolt olaj, amely egyedülálló tulajdonságokkal rendelkezik, mivel kb.  
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70%-ban tartalmaz Omega-6 zsírsavat, amely a legtöbb táplálékunkból hiányzik. 

Hatását fokozza, hogy az E-vitamin minden összetevője megtalálható benne, ezért 

három évig nem avasodik meg. A szőlőmagolaj csökkentheti az erek 

törékenységét, bizonyos fokig gátolhatja a vér besűrűsödését, ráadásul még 

látásjavító hatása is lehet. Ha a salátánkat szőlőmagolajjal ízesítjük, az jó hatással 

lehet a pajzsmirigy működésére, a csontok anyagcseréjére, és a reumás betegek 

gyógyulását is elősegítheti. A szőlő sokoldalúságát reprezentálja, hogy még a 

leveleit is felhasználhatjuk. A zsenge levelekbe göngyölhetünk húst, ízesített 

reszelt gombát, sajtot, fűszeres rizst. Fogyasztásával elősegíthetjük izmaink 

regenerálódását. Arról sem szabad megfeledkeznünk, hogy a szőlőből készült 

vörösbor is egészségünket szolgálja, ha naponta egy decilitert elfogyasztunk ebéd 

után. Itt kapcsolódott a programhoz a Tóth Pincészetben történő üzemlátogatás. 
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SÜTŐTÖK” – Halloween-party 

 

A sütőtök alkalmas gyulladásos betegségek kezelésére, különösen nagy 

hatékonyságot mutat megfázásos, meghűléses megbetegedések esetében, de 

alkalmazható tüdőgyulladás és egyéb tüdőkárosodások kezelésére is. A sütőtök 

enyhíti az allergikus köhögést, tüsszögést, csökkenti az asztma rohamokat. 

Fogyasztása szebbé teszi bőrünket, különösen a pattanások kezelésében jelenthet 

nagy segítséget. A népi gyógyászatban hashajtóként és béltisztítóként használták. 

Fogyasztása jótékony hatást eredményez az emésztési gondokkal küszködőknek. 

A sütőtök serkenti a máj működését, segít a szív és koszorúér 

problémák megelőzésében, fogyasztásával csökkenthető a prosztatarák és a 

szürkületi vakság kialakulásának kockázata. A sütőtök alacsony kalóriatartalma 

révén fogyókúrázóknak is ideális! Egy olyan zöldség, ami talán sütve a 

legfinomabb, de készíthető belőle ízletes leves, főzelék, sütemény, lekvár, ivólé. 

Ezek közül próbáltunk a lehető legtöbbet megismertetni, megmutatni 

tanulóinknak, mindemellett a tökök faragásával, a Halloween-partyval a tanulói 

kreativitáson, önkifejezésen túl a közösségfejlesztés is előtérbe kerül. 

A sütőtök esetében a sütőtök-krémleves elkészítése szintén „házasításban” is 

megtörtént, hisz pl.: almás változatban is elkészítettük. Egy konyhai eszköz, az 

elektromos grill megismerése után grillezett sütőtököt is készítettünk. 

Tökfaragásra is sor került, ahol játékos formában a kreativitás fejlesztése, a 

közösségi élmény volt az elsődleges szempont. 
 

A tököket virágkötészeti díszítési célra is hasznosítottuk. 

http://sutotok.com/2017/06/10/almas-sutotok-kremleves-chilivel/
http://sutotok.com/2016/06/12/taking-slice-of-homemade-pizza/
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A sütőtököt elméleti síkon is megközelítettük, hiszen előadáson 

megismerkedhettünk a tök-sütőtök termesztéssel és a gyakorlatban elkészített 

sütőtök ételek, italok mellett még számos más variációval is. 

A „Tök jó” történetek keretében megtudtuk, hogy mi is az a Halloween és hogy 

miként kapcsolódik a tök más eseményekhez is. 

 

 

Készül a sütőtökkrém leves 
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Az elkészült sütőtökkrém leves 
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„GABONAFÉLÉK” – Molnár Pékség meglátogatása 
 

A gabonafélék napján elsőként a helyi Talléros-Molnár Pékségben jártunk 

üzemlátogatáson. 

 

Az ásotthalmi Talléros Molnár Pékség 20 éves múltra tekint vissza, 1994-ben 

kezdte meg működését. A pékség indulása óta, csak és kizárólag 

hagyományokon alapuló termelési technológiát alkalmaztak. A hagyományos 

kovászos technológia biztosítja, azt az íz- és aromavilágot, amely különlegessé 

teszi termékeiket. A hagyományos termékeken túl a mai elvárásoknak 

megfelelően a kenyérfélék és pékáruk széles választéka megtalálható a 

mintaboltokban. A korpás, magvas, rozsos, kukoricás, teljes kiőrlésű termékek 

minden vásárló igényét kielégíthetik. Az üzemlátogatás során betekintést 

nyerhettünk egy pékség működésébe, a különböző pékáruk előkészítésének, 

elkészítésnek folyamatába, illetve az ide vonatkozó előírások, szabályozások is 

ismertetésre kerültek.  

Rozskenyér kultúrájukra nagyon büszkék, hiszen sikerült megvalósítaniuk olyan 

rozskenyér választékot, mely teljesen a hagyományokon alapul, és tökéletesen  
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megfelel a reformtáplálkozás elvárásainak. Rozskenyerük adalék- és 

színezőanyag mentes, rendkívül gazdag ásványi anyagokban és rostokban, 

elősegítve az emésztést illetve jótékony hatása van a cukor és egyéb emésztési 

problémákkal küszködő betegek gyógyulásában. 

 

Olyan búzakenyér és rozskenyér sütési technológiát dolgoztak ki, amely erre a 

célra kiváló minőségű búzalisztet és rozslisztet használ, mesterséges adalék és  

színezőanyag, tartósítószerek felhasználása nélkül. Azért választották a 

hagyományos kovászolós technológiát, mert így 3 napig jóízűen fogyasztható, 

egészséges, finom termékeket tudnak előállítani. A technológia lényege, hogy 8-

10 órás kovászt használnak. Ez a kovász adja a kenyér minőségét, eltarthatóságát, 

aromavilágát, mondhatni a kovász a kenyér lelke. A sütéshez felhasználni kívánt 

liszt mennyiség 30%-át használják fel kovász készítésre. Fontos az élesztő 

mennyisége és a hozzá adott víz hőfoka. 

Prémium kenyereiket rákovászolós technológiával készítik. A rákovászolós 

technológia lényege, hogy sütés előtt 16 órával a felhasználni kívánt liszt  
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mennyiség 15%-át bekovászolják (kovászmagot készítenek), majd 8 óra múlva 

rákovászolnak még 20%-ot. Ezzel a technológiával egy egyéni ízhatást, magasabb 

savfokot érnek el, így a kenyér hosszabb ideig eltartható. 

A pékségben beszerzett alapanyagokból az üzemlátogatást követően olyan 

szendvicsek elkészítésére került sor, amivel célunk az volt, hogy a hagyományos 

fehér lisztből készült pékárukon túl számos egészségesebb lehetőséget 

ismertessünk és kóstoltassunk meg tanulóinkkal. A szendvicseket nem csak 

ízvilágukban, hanem esztétikailag is értékeltük, törekedve arra, hogy 

tanulóinkkal felismertessük: étkezéseinknél nem csak az alapanyagok, a használt 

eszközök, technológiák a fontosak, épp oly fontos az is, hogy ezeknek az 

étkezéseknek megadjuk a megfelelő módját. 
 

Az üzemlátogatást itt is kiegészítette egy kis előadás, melyen megtudtuk, hogy 

milyen gabonafélék vannak és hogy milyen sok kenyérfajtát ismerünk. 
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„RÉPA” 

A sárgarépa fontos zöldségnövény, jelentős vitaminforrás, régóta ismerjük és 

termesztjük. Erdély egyes vidékein murok a neve. A vadon előforduló, Európában 

és Délnyugat-Ázsiában őshonos vadmurok háziasított alfaja. A nemesített 

változat jóval nagyobb répatesttel rendelkezik, ízletesebb és kevésbé fásodó 

szerkezetű, még a rómaiak kezdték el nemesíteni. 

A 18. században jelent meg a narancssárga nemesített fajta, bár lila, piros, fehér, 

sárga színű változatai is elterjedtek, főként Ázsiában. Narancssárga színének 

okozója a β-karotin, kisebb mennyiségben α- és γ-karotinok. Az α- és β-karotin 

részben átalakul A-vitaminná az emberi szervezetben. Kitűnő látásjavító a répa. 

Beszélgettünk termesztéséről is, és sokan jelezték, hogy otthon ők is sok répát 

termesztenek, így volt nekik is egy-két ügyes észrevételük. 

Nyersen fogyasztva főként gyerekeknek értékes és tápláló kiegészítő étel, de 

használhatjuk levesek, saláták, főzelékek, hidegkonyhai készítmények, bébiételek 

készítésére, és nagyon sok ételkülönlegesség ízesítője vagy díszítője is lehet.  

A sárgarépa β-karotin tartalma az elkészítéssel, pépesítéssel, főzéssel, étkezési 

olaj hozzáadásával 39%-ra is feljavítható, míg nyersen csak 3%-a szabadul fel. 

A sárgarépa édes íze miatt édességek is készülnek belőle, mint pl.: sütemény, 

puding, gyümölcslekvár része. A répatortás nyuszis vicc is előkerült 

természetesen. Volt, aki jobban szereti a sült répát, mint a sültkrumplit, mert 

bizony ezt is ki lehet úgy sütni. 

A sárgarépalé széles körben forgalmazott egészségvédő ital is, önmagában vagy 

mással keverve (pl.: céklalével, narancslével). A KUBU-s italokat minden gyerek 

ismerte. De napolajokban is használja a szépségipar. 

Megnéztük a mindenki által ismert, alapvetően orosz répa-mesét is. 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Z%C3%B6lds%C3%A9g
https://hu.wikipedia.org/wiki/Vitamin
https://hu.wikipedia.org/wiki/Erd%C3%A9ly
https://hu.wikipedia.org/wiki/Vadmurok
https://hu.wikipedia.org/wiki/Karotinok
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Répás program 

 

„MEDITERRÁN-NAP” 

Mediterrán ételek, italok és jellemzőik kapcsán szót ejtettünk  arról, hogy a 

mediterrán népeket nemcsak a gyönyörű tengerpart, az állandó napsütés, és 

szenvedélyes, laza életvitelük, de egészséges étkezésük miatt is irigyelni lehet. A 

WHO (Egészségügyi Világszervezet) szerint a legegészségesebb emberek Krétán 

élnek. Ezt a kitüntetést köszönhetik optimista életfelfogásuknak, egészséges 

táplálkozásuknak és életmódjuknak is. Szenvedélyes életvitelük, család-, étel- és 

életszeretetük messze földön híres. Nagyokat esznek, jókat sziesztáznak, este 

pedig élvezik a családi, baráti életet. A titok talán az, hogy kezdjünk el jobban 

odafigyelni környezetünkre, több időt szeretteinkkel tölteni, sokat nevetni és 

kevesebbet bosszankodni. Ezzel máris sokat tettünk egészségünk és jókedvünk 

érdekében.  
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Megnéztük, hogy mi is a konyhájuk titka. Kiderült, hogy a legtöbb alapanyagot 

nyersen vagy párolva, grillezve fogyasztják el, így megmaradnak benne az 

egészségünk szempontjából fontos alkotóelemek, így például a vitaminok, 

ásványi anyagok. Növényi eredetű alapanyagokat, így zöldséget, gyümölcsöt és 

gabonaféléket nagy mennyiségben fogyasztanak, melyek rostban, vitaminokban 

és ásványi anyagokban gazdagok. A legnépszerűbb alapanyagok a padlizsán, a 

cukkini, a cukkinivirág, a szőlőlevél, a paradicsom, a fokhagyma, a bab, lencse, 

az olajbogyó, a görögdinnye és a citrom. Szinte minden ételt megcitromoznak, 

ami jól hűsít a melegben, és rengeteg vitamin is kerül az ételre. Előnyben 

részesítik a fehér húsokat, így a szárnyasokat, és sok tengeri halat, tenger 

gyümölcseit (kagyló, rákok, tengeri sün, polip) esznek, melyek omega-3 

zsírsavakban gazdagok. A húsok közül a bárány és a kecske is megfordul az 

asztalon, utóbbinak tejéből sok egészséges sajtot, és egyéb tejterméket is  

 

 

készítenek. A tésztaféléket többnyire durumbúzából készítik, mely vitaminban 

gazdagabb, és fehérje összetétele is kedvezőbb egészségünk szempontjából. De 

kedvelik a rizst is, ami egy gluténmentes gabonafajta.  A sót csak keveset 

használnak, inkább zöldfűszerekkel ízesítik az ételeket, melyek vitaminokban 

gazdagok, a benne található illóolajoknak köszönhetően pedig intenzív ízt 

kölcsönöznek az ételeknek. A legkedveltebb zöldfűszerek: oregánó, bazsalikom, 

kakukkfű, zsálya, koriander, rozmaring, majoránna. Állati eredetű zsiradékot nem 

használnak, helyette az olívaolaj a mindenük, melyet sokszor önmagában is 

elkortyolgatnak, de kenyérre téve, és kevés fokhagymával is elrágcsálnak, vagy 

épp ezzel ízesítik a salátát, zöldségeket. Ha étkezés előtt egy kevés olívaolajjal 

http://www.hir24.hu/elet-stilus/2010/03/29/parolva-szeretik-a-gyerekek-a-zoldsegeket-/
http://kaloria.puha.hu/Alapanyagok/Durum-buza#axzz22NvTVfGt
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meglocsoljuk ételeinket, a zsírban oldódó vitaminok sokkal könnyebben 

hasznosulnak a szervezetben. 

És még az elejére visszacsatolva fontos az is, miként fogyasztjuk el az ételeket. 

Arrafelé semmiképpen nem jellemző a sebtében, gyorsan elfogyasztott étkezés. 

Hogy az ételek minél jobban hasznosulni tudjanak szervezetükben, lassan, 

minden falatot megrágva esznek, és többnyire társaságban, hiszen az étkezésnek 

számukra fontos közösségformáló szerepe is van.  

Több kutatás is kimutatta már, hogy a mediterrán országokban élő emberek 

körében a szív- és érrendszeri betegségek, az elhízás és a különféle daganatos 

betegségek száma jóval alacsonyabb, mint más európai országokban. A 

vitaminban gazdag alapanyagok segítenek az immunrendszer erősítésében, a 

rostban gazdag táplálkozás (zöldség, gyümölcs) segíti az emésztést, így építve 

szervezetünk ellenállóképességét.  

https://www.hazipatika.com/eletmod/fokuszban_olimpia/cikkek/ezek_a_szivbetegsegek_vittek_el_a_legnagyobb_olimpikonokat/20120719142531
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„BODZA” 

Megtudtuk, hogy a bodza fájából tüzet nem igen lehet rakni, Fájából nem sok 

dolgot készítenek, csak pl.: bodzasípot, furulyát, bodzapuskát. 

Sok helyen lekvár készül belőle, vagy sörtésztában, megforgatva kirántják. Azért 

az ital formája ma is kedvelt és finom is szörpként és ízesített verziókban is. 

Régóta ismert és használt gyógyhatásával is megismerkedtünk, ugyanis köptető, 

veseműködést szabályzó, izzasztó. A virág teája megfázásnál izzasztó és köptető. 

Mandula- és torokgyulladás ellen régen tejjel leforrázva ajánlották. 

Vérnyomáscsökkentő, nyugtató, hashajtó, veseműködést szabályozó 

gyógyteákban is megtalálható. A gyümölcs főzetével a görcsszerű fejfájást 

gyógyítják 

 

„Bodzázás”’ a Parkban 
 

A népi hiedelemvilágban betegségtől szabadítója az állatoknál megfelelő módon 

használva, pl.: a a bodzára taposnak, meghajlítva földet hordanak rá, akkor a 

tehénből, a disznó sebéből kihull a pondró. Az Őrségben a bodza az ördög, a 

gonosz lelkek fája. 

A Harry Potterben szereplő bodza story  is előkerült, ugyanis a Pálcák Ura, 

minden idők leghatalmasabb varázspálcája is bodzából készült. 

https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Pondr%C3%B3&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/wiki/Harry_Potter
https://hu.wikipedia.org/wiki/A_P%C3%A1lc%C3%A1k_Ura
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Kiselőadás a bodzáról 
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„SPÁRGA” – INBA üzemlátogatásával 

A spárga tartalmaz kalciumot, foszfort, vasat, nátriumot, káliumot, béta karotint, 

niacint, folsavat és C, B1, B2, B6 vitamint. Nyomelemekben is gazdag. 

Fogyasztása hatással van számos belső elválasztású mirigyre, így az agyalapi 

mirigyre, a mellékvesékre a pajzs- és a tobozmirigyre. Jótékony hatással van 

továbbá a szívműködésre, a májra, a hasnyálmirigyre, a lépre, a tüdőre és a bőrre. 

Emellett folsavtartalmával a spárga abszolút rekordot tart, sok króm található 

benne – a króm a szénhidrát anyagcserében játszik szerepet, sok benne a kálium, 

a vese őre – erőteljes vizelethajtó és serkenti a veseműködést, ideális fogyókúrás 

étel, elősegíti a máj méregtelenítő funkcióját. 

A programhoz tartozott a helyi INBA ZRT-nél történő üzemlátogatás. 

Az INBA ZRT-t 1999-ben alapították, Ásotthalmon található. Fő tevékenységi 

köre a zöldség-gyümölcs nagykereskedelem. 2014-től két telephelyen működik. 

Ásotthalom központjában, korszerűen felszerelt irodaépületben, 

csomagolócsarnokban és hűtőházban tudják fogadni üzleti partnereiket, a 

vevőket és a termelőket. 2014-ben megnyitotta kapuit az új telephely, ahol 

15.000 m² területen a vevők és termelők teljes igényét kiszolgáló komplex 

logisztikai központ épült. Itt kapott helyett 3 db 500 m³-es és 1 db 750 m³-es 

hűtőkamra, egy modern gépekkel és berendezésekkel ellátott kb. 1.300 m²-es 

válogató és csomagoló csarnok, irodák és tárgyalóhelyiségek, a dolgozók 

számára minden igényt kielégítő szociális helyiségek. 

Az INBA Zrt. fő profilja a zöld spárga, a fehér spárga, étkezési kárpia és fehér 

paprika valamint szeletelt konzervipari paprika, kínai kel és fejes káposzta 

felvásárlása, csomagolása és értékesítése. Jelentős mennyiséget képvisel még a  
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karfiol, pritamin paprika, csemegekukorica és burgonya, a gyümölcsök közül 

pedig a meggy és a cseresznye. 

A vevők igényei szerint előkészített, csomagolt termékeik elsősorban a német, 

osztrák, svájci és skandináv államok áruházláncain keresztül jutnak a 

fogyasztókhoz. Terveik között szerepel a belföldi és a Kelet-európai piacokon 

való értékesítés növelése.  

 

Az INBA Zrt. által értékesített termékek minőségét és nyomon követhetőségét 

garantálja a GlobalGap minőségbiztosítási rendszer, 

amely 2014-től kiegészítésre kerül a GRASP modullal, valamint bevezetésre 

kerül az IFS rendszer is.  

Üzemlátogatásunk során betekintést nyerhettünk ennek a családi vállalkozásnak 

a mindennapjaiba. Látogatásunk elején vendéglátónk tájékoztatást tartott a spárga 

„életútjáról”, kezdve a vetéstől, a földek művelésén át, a betakarításon keresztül a 

telephelyre érkezésig. A további utat a szóbeli beszámolón túl meg is tudtuk 

tekinteni. A spárga beérkezését követően mosáson, válogatáson esik át, a 

válogatást végző gép rendkívül érdekes mozzanata a telepen történő 

folyamatoknak. A válogatást követően a különböző célokra, illetve célhelyekre  
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más-más csomagolásba, más-más méretű egységekben kerülnek kialakításra. A 

csomagolást követően a hűtőkamrákba kerülnek, ahonnan kamionok szállítják 

tovább.  

Az iskola képzési profiljától a mezőgazdasági gépek használata, illetve maga a 

mezőgazdaság nem áll távol, így rendkívül informatív, érdekes és tartalmas 

látogatáson vehettünk részt. 

Az üzemlátogatásnak itt is volt elméleti előkészülete, kiegészítője. 

Errefelé mindenki ismeri és tudja, hogy mi az a spárga. De volt olyan dunántúli 

gyermek, aki amikor először hallotta, azt hitte, hogy madzagot főznek, mert a 

madzag-kötél-spárga az nem ehető és nem étel. Persze ez mára elmúlt. 

Több környékbeli is spárgázik, így a termesztésével kapcsolatban sok elsőkezes 

információ is akadt. 

Megismertük, hogy gyógynövényként több évszázada számon tartják. Elsősorban 

vízhajtó és vesekő-eltávolító hatása ismert, vízhajtóként áttételesen a szívet 

tehermentesítve a keringésre is jótékony hatással van. Ugyancsak vízhajtó 

tulajdonságával van összefüggésben, hogy segíti a szervezet méregtelenítését. 

Szárított porát fogfájás kezelésére is használták. Kedvezően hat a belső 

elválasztású mirigyek működésére, és enyhe hashajtó hatású. A nyers spárgalé is 

egészséges, 4-5 hajtásból zöldségcentrifugával félcsészényi nyerhető. Túlzott 

fogyasztása nem javasolt köszvényes és veseköves, illetve erre hajlamos emberek 

részére. Nagyobb mértékben még az érszűkületre is jó hatással van. 

A közelben nyaranta megtartásra kerülő öttömösi Spárga Fesztivál is szóba került 

és az ott is megkóstolható sokféle étel a rántott-sült-főtt-krémes spárgától egészen 

a spárga tortáig. 
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„Konyhai eszközök bemutatása” – dietetikus szakember előadása 

 

A konyhai higiénés ismeretek kapcsán már sor került a konyhai eszközök alap 

feltérképezésére is, az alapanyag előkészítéstől, a sütés-főzésben használatos 

eszközöktől egészen, amig ki nem kerül az emberek elé, azaz a tálalásba és az 

étkezésbe is betekintettünk. 

Ebben a blokkban további ismereteket szereztünk az eszközökről, melyeket a 

konyhában használhatunk. Voltak azért rejtélyesnek tűnő szerszámok, melyek 

funkciója nem egyből derült ki a közönség számára, de hát azért voltunk ott, 

hogy ez kiderüljön és persze ki is derült. 

Számos programunkon is használtunk konyhai eszközöket, nemcsak a 

főzőversenyeken, hanem az almás és tökös programok kapcsán is. 
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„BATÁTA/MÉHÉSZET/FŰSZEREK” – „Bivalyos Tanya Családi 

Gazdaság” meglátogatása 

A program alapvetően egy üzemlátogatás keretében zajlott, ahol a diákok 

megismerték az egyes édes burgonya típusokat, azok mire jók, hogyan lehet 

felhasználni. A burgonya mellett még a mézekről és az egyes szárítható 

nővényekről és azok felhasználhatóságáról volt szó, mivel a gazdaság 

mintaértékű gazdálkodást tart.  

Ez egy nagyon jó alkalom volt arra, hogy a diákok közvetlen közelről láthatták 

az egészséges ételek alapanyagainak termesztését, ill. azok felhasználási 

lehetőségeit közvetlenül a gazdálkodótól ismerjék meg. Az így megszerzett 

ismeretek még hatékonyabban bevésődnek.   

 

A Bivalyos Tanyán batáta szaporítóanyag, batáta hozamnövelés, batáta-kutatás, 

batáta fajtanemesítés is történik. Jelenleg 12 fő segítségével, pusztán a kezük 

munkájával állítják elő mindazt, amire büszkék. 8 fajta batáta termesztésével és 

országos kiszállításával foglalkoznak, 11 féle méz előállítását, egyedi  



 
Ásotthalmi Bedő Albert Alapítvány 
6783 Ásotthalom, Kiss Ferenc krt. 76. 
 

 

 

 

 
EFOP-1.8.5.-17 

Ásotthalmi gasztrotúra őseink 
hagyatékától a reformkonyháig 

 

 

 

 

csomagolását és kézbesítését teljesítik, emellett pedig 22 féle Magyarországon 

termő, szárított fűszerrel járulnak hozzá a hazai családok egészséges és 

változatos táplálkozásához. Folyamatosan dolgoznak a gazdaság bővítésén: az 

állatlétszám növelésén és a növénytermesztési technológiák fejlesztésén.  

A kitartó munka és kíváncsiság eredményeként Európában másodikként saját 

fajtát is nemesítettek, melyet településük neve után Ásotthalom12-nek neveztek 

el. A batáta termesztése mellett méhészetükben kiváló fajtamézeket termelnek, 

illetve hazai szárított fűszerek készítésével is foglalkoznak. 

A családi gazdaság kitartó, töretlen hittel és munkával tette ismerté a hazai 

termelők körében az édesburgonyát. Mára az Ásotthalmi Batáta Baráti Kör 

országos termelői hálózattá nőtt fel, több ezer batáta termelővel. Büszke a család 

arra, hogy saját fajtájuk, az Ásotthalmi-12, amely a hazai klimatikus viszonyok 

között legjobban termelhető, legpiacképesebb típus az ország legkeresettebb 

fajtájává vált. 

Batáta Baráti Kör – így hívják azt a csoportosulást, amely a trópusi 

édesburgonyát szeretné termeszteni. Ez a növény – amelynek csak a nevében van 

köze a burgonyához, illetve abban, hogy ennek is a gyökérgumóját fogyasztják – 

népélelmezési cikk a világban. Magas a fehérje- és szénhidráttartalma, ízét 

elsősorban a sütőtökéhez hasonlítják. Pozitív élettani hatásai miatt egyre többen 

keresik, a bioboltok kínálatában is szerepel.  

Ha százszor ennyi teremne batátából Ásotthalmon és környékén, azt sem 

győznék eladni. A tévésekből lett gazdálkodók szerint a település az 

édesburgonya központja lehet. 
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– Ásotthalom akár batátaközpont lehet – monda el Váraljai László, aki szintén 

tévés producerből váltott gazdálkodásra. Egyre terjed a zöldség híre, és hogy sok 

finom étel készíthető belőle. Még Borbás Marcsi is forgatott róla a Gasztroangyal 

című műsorában. Idén 3 ezer termelőnek adtak el palántát, és a számuk évről 

évre nő. 

Összesen 10 hektárnyi saját és bérelt földön termelnek batátát, csomagolják, 

felvásárolják a többi termelőtől is, és értékesítik. A palántát januárban kezdik  

nevelni, május végén ültetik ki, és egészen a fagyokig hagyják érni a gumókat. 

Tonnaszámra veszik a fővárosban és környékén, aki interneten rendel, annak pár  

kilót is postára adnak. A homok azért előnyösebb is a batátának, mert szép 

formájúra nő meg benne a gumó. Most egy tőről 1-1,5 kilót szednek le, vagyis 

hektáronként 30-40 tonna terem, de már dolgoznak az újabb, hatékonyabb  

módszereken. Fajtától függően egy gumó akár 20–60 dekásra is megduzzad, és a 

hosszúkástól a kerek tömöttig változatos a formája. A fehér színűt a cégvezető 

sült krumplihoz hasonló köretnek, az ismertebb sárga húsút salátába, 

krémlevesnek, muffinhoz, pürének ajánlja, a valamivel drágább lilát pedig 

leginkább érdekességnek. A levelét állati takarmánynak használják fel. 

Az édesburgonya gyakorlatilag egy igazi vitaminbomba. Megtalálható benne 

minden, amire a szervezetnek a napi működése során szüksége van. Magas rost-, 

és ásványi anyag tartalma mellett, bővelkedik A-, B-, és C- vitaminban is.  

Persze nem szabad megfeledkezni benne található vas és kálium 

nagymennyiségről sem. Stressz, és izomgörcsök megszüntetésére és enyhítésére 

ajánlott a fogyasztása, ugyanis rengeteg magnéziumot tartalmaz. A magnézium 

pedig köztudottan pozitív hatást fejt ki az idegrendszerre, illetve az izmokra.   
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Természetes forrása a vasnak és a káliumnak. A kálium nem csak az izmok 

elernyedéséhez és a göcsös összehúzódás megelőzéséhez szükséges, hanem a 

vesék megóvásában is nagy szerepet játszik.  Nagy mennyiségű C-vitamin forrás. 

A C-vitamin nem csak a betegségek megelőzésében veszi ki a részét, hanem a 

csontok és a fogak épségének megőrzéséért is felel. A vitamintartalom mellett 

gyulladáscsökkentő összetevőket, és antioxidánsokat tartalmaz. Az alacsony 

glikémiás indexnek köszönhetően a benne található cukor lassan szabadul fel, így 

stabilizálja a vércukorszintet, és állandó energialöketet ad. 

Az üzemlátogatás a batáta témánkat igencsak „kivesézte” nemcsak a 

gyakorlatban, hanem elméleti síkon is. A helyi Pipás Chips történetével 

egészítettük ki a megismerteket és azzal, hogy még Kolombusz Kristóf is örülne 

neki. 

Az előadásokon itt ejtettünk szót még a mézről is. Megbeszéltük, hogy miként is 

keletkezik ez a kőkor óta már biztosan fogyasztott arany csoda. Milyen fajtái 

vannak, hogy nyerjük ki, milyen anyagokat tartalmaz és mennyi mindenre jó és 

mennyi mindent is tudunk belőle készíteni. 

Ebben a blokkban vettünk még egy kis fűszer történelmet. Sokan rácsodálkoztak, 

hogy volt idő, amikor 1 kg aranyat adtak 1 kg borsért. Beszéltünk a fűszerek fő 

csoportosításáról és a bennük található főbb hatóanyagokról. 
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ÖSSZEGZÉS – Közös tapasztalat megbeszélése, közös program 

Az Egészséghét során is szerveztünk főzőversenyeket, amelynek keretén belül a 

tanulóink osztály szinten főztek. 

   

Készül az ebéd 
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A fiúk is főznek 

 

Ehhez kapcsolódtak a tanulók számára biztosított kiegészítések, egészséges 

szendvicsek készítése teljeskiőrlésű pékárúból. 
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Az elkészült szendvicsek 

 

Finom falatok 

A program során a program indulásakor a dietetikus a bevont tanulókkal 

kitöltette a kérdőíveket. A kiértékelt kérdőíveket alapul véve szervezte meg a 

program során az egyéni és a kiscsoportos tanácsadásokat. 
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A program zárásaként megtartott Egészséghéten ismételten kitöltötték a 

programba bevont tanulók a kérdőíveket, melyek kiértékelése is megtörtént, 

és a mellékelt dietetikusi beszámolókból látszik, hogy a program megvalósítása 

pozitív kicsengésű volt, sok területen az értékelés során láthatjuk a fejlődés 

eredményeit. 

Az egyik legnagyobb, tömörített tanulság, mely összegzésként 

megfogalmazódott, hogy az egészséges életmód nem feltétlenül drágább, hanem  

 

 

némi tudással és odafigyeléssel megvalósítható és így életünk is tartalmasabbá, 

szebbé és nem utolsó sorban hosszabbá is tehető, csak akarat kell és szándék. 
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OMÉK 

 

A népszerű, szűkebb pátriánkban tett „kis kirándulások” mellé, nagy 

népszerűségnek örvendett a Budapesten található és lebonyolításra kerülő 79. 

OMÉK, az Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállítás és Vásár 

megtekintése, két busszal.  

Már eleve az utazás maga is kaland volt a gyerekek számára, hiszen nem 

mindennap van lehetőségük ilyen kimozdulásra, mely ráadásul Budapestre 

történi egy óriási, nagy nemzetközi csődületben. 

Az OMÉK-on aztán megismerhették a gyerekek hazánk méltán híres 

mezőgazdaságának régi nagy hagyománnyal bíró állatait, növénykultúráit, a régi 

és új fejlesztésű élelmiszeripari termékeket, eszközöket, technológiákat.  

Itt volt minden, amit egy mezőgazdaság iránt kicsit is érdeklődő gyerek el bír 

képzelni, de igazából, aki nem ilyen orientációjú, az is jól szórakozott.  

Hatalmas területen, óriási, látványos forgatagban sok-sok kóstolóval gyorsan és 

tartalmasan telt el az idő. 

Odafele elég zajos volt az út, élvezték az utazást, visszafelé már kissé csendesebb 

volt az út, ami nem is csoda, egy ekkora terület bejárása és ennyi élmény után. 
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OMÉK résztvevők egyik csoportja 

 

 

 

Kóstolás az OMÉK-on 
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3b) Főzőversenyek szervezése 

 

FŐZŐVERSENY – OSZTÁLYOK KÖZÖTTI  

 

2018. májusában és szeptemberében is főzőversenyt szerveztünk iskolánk tanulói 

számára. 

Ezen a főzőversenyen a tanulók választották meg, hogy mit szeretnének főzni. 

A versenyben résztvevő tanulók beszámoltak arról, hogy mit választottak, 

ismertették a receptet, ami alapján elkészítették az ételeket. 

A főzőverseny jelenléti ívét a beszámolóhoz mellékeltük. 

 

  

A főzés előkészületei 
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Bográcsban az alapanyagok 

   

                   Készül az étel                                            Főzés 

Az Egészséghét során is szerveztünk főzőversenyeket, amelynek keretén belül a 

tanulóink osztály szinten főztek. 
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3c) Az egészséges táplálkozást népszerűsítő fórumok, programok szervezése 

közismert személyiségek segítségével 

 

Dr. Molnár Gyula előadása 

  

Az Egészséghét egyik kiemelt rendezvénye volt a zenész-biológus-madarász-

természetfotós Molnár Gyula előadása, akit általában a Molnár Dixieland Band 

révén ismernek.  

 

 

Előadása főként az egészséges gasztro-kultúrához kapcsolódtak, de, e méltán 

híres ember széleskörű tevékenysége, életműve is belekerült a téma, erősítő 

jellegű megismertetésébe, népszerűsítésébe. 
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4. KÖZVETLENÜL AZ ÉTKEZÉSHEZ SZÜKSÉGES 

ESZKÖZFEJLESZTÉS AZ EGÉSZSÉGES TÁPLÁLKOZÁS, ILL. AZ 

ÉTKEZÉSI KULTÚRA FEJLESZTÉSE ÉRDEKÉBEN 

 

4a) Az étkezéshez szükséges edényzet beszerzése 

 

2018 októberében beszereztük az eszközök nagy részét, melyek állományba-

vételi bizonylatait elkészítettük. 

Az utolsó időszak folyamán még beszereztük a betervezett, még hiányzó 

eszközöket, melyek állományba-vételi bizonylatait is elkészítettük. 

Az iskola igencsak híján volt az olyan edényeknek, melyekkel iskolai 

rendezvényeken lehetne gasztronómiai tevékenységet végezni. 

Az „ipari méretek” félretétele mellett, igazából valami „nagycsaládias” jellegben 

igyekeztünk gondolkodni, hogy egy-egy osztályszintű vagy osztályok közötti 

gasztronómiai rendezvényen, tevékenységen mire lenne szükségünk. Fontos volt, 

hogy benti konyhában gondolkodjunk, nem a szabadtéri jellegben. 

Mindenképpen Inox lábasokat szerettünk volna, ezért is került kiválasztásra és 

beszerzésre a fenti szempontok alapján  egy 2,5 literes és egy 6 literes fazék, 

valamint egy 1,9, 2,5, 3,5 literes lábos. 
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4b) Az étkezéshez kapcsolódó bútorzat, vagy eszközök fejlesztése 

Az előző pontban megfogalmazottak alapján kerültek beszerzésre olyan 

eszközök, amelyek a beltéri, osztályszintű vagy osztályok közötti egészségbarát 

gasztronómiai rendezvényen, tevékenységen hasznosak lennének. Így aztán 

beszereztünk egy-egy turmixgépet, gyümölcsprést és mixert, keverőtálakat, 

vágólapokat, szűrőket, mércés vödröket, hámozáshoz eszközöket, saláta csipeszt, 

melyek az elkészítés során hasznosak és szükségesek. A tálalást segítené egy 

egészségrendezvényen is, a négy gyümölcstartó állvány. 

A beltéri, relatív kisebb tanulói rendezvényeken túl az eszközbeszerzést egy 

nagyobb iskolai szintű és kültéri rendezvény megtartásának megvalósítása is 

motiválta, kiegészülve azzal, hogy ennek a nagyobb volumennek azért legyen 

mire leülnie és mivel étkeznie. 

Ez utóbbi célt szolgálta az igencsak hiányos és gyorsan kopó, fogyó eszközök 

beszerzése, melyek a hétköznapokban is jelentős mértékben szolgálatra foghatók 

és hasznosíthatók lesznek, illetve azok is. Ezért került sor a nagyobb mennyiségű 

tányér, pohár, bögre, evőeszköz, tálca beszerzésére. 

A kültéri rendezvény esetében számolni kell egy esővédett hellyel, mely egyben 

árnyékot is ad a melegben. Ezt a célt szolgálta a sátor megvásárlása, illetve a 

hidegebb, sötétebb idő esetére a teraszfűtő, világító eszköz. 

A kinti főzéshez elengedhetetlen volt bográcsok, a hozzá szükséges állványzat, és 

tálalási eszközök és persze az univerzális gázégők megléte is. Ilyenkor azért 

persze le is kell valahová ülni, amihez be lettek szerezve az asztalok terítőnek 

való anyaggal egyetemben, a sörpadok és a székek is. 
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A minden étkezés utáni szalvéta használatra is gondoltunk, mely apróság, de nagy 

számú ember esetében igen komoly tétel tud lenni. 
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VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK 

 

b) Gyümölcskínáló és/vagy salátabár szolgáltatás biztosítása, gyümölcskínáló 

és/vagy salátabár beszerzése, alapanyaggal történő ellátása, valamint a 

használatához szükséges eszközök beszerzése  

 

Az egyik legnépszerűbb tevékenységünk a folyamatos gyümölcskínáló volt, 

melynek keretében hétről hétre sokféle gyümölcs, többféle formációjú 

elfogyasztásával nagy örömöt sikerült szereznünk a gyerekeknek.  

   

Gyümölcskínáló pillanatképek 

  

                       A legnépszerűbb …                  Gyümölcssalátát is készítettünk 
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Saláták készítése heti egy alkalommal, a tanév során összesen 40 alkalommal 

 

A legtöbben a salátákat a nyulak eledeleként azonosítják viccesen, de ezen 

projekt keretében ezen igyekeztünk változtatni, úgy gondolom sikerrel, hiszen a 

különféle saláták rendkívül táplálóak, vitaminok és értékes ásványi anyagokban 

rendkívül gazdagok. Ezért is érdemes őket rendszeresíteni a táplálkozásunkban, 

annál is inkább mert tudományosan bizonyított, hogy a salátaevésnek rengeteg 

jótékony hatása van, persze salátáktól függően, de serkenti az anyagcserét, 

megelőzi a székrekedést, támogatja a fogyókúrát, hidratál, jót tesz a szemnek, 

segít megelőzni a gyulladásos betegségeket, jót tesz a csontoknak, javítja a vér 

összetételét, erősíti az immunrendszert, tele van antioxidánsokkal és még lehetne 

sorolni. 

A saláta-pártiság kialakítására kitűnő rendezvény volt, ha nem is 40 napos, de 

legalább is 40 alkalmas „salátabár”. 
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Salátákat több alkalommal a gyerekekkel is készítettünk a rendezvényeken. 

De, nemcsak ők szorgoskodtak, hanem ebből a szempontból a konyhán is 

pezsgett az élet, hiszen beépítésre került az étkezésünkbe a tanév során összesen – 

már fentebb említett -, 40 alkalommal a különféle, a legtöbb esetben igen gyorsan 

elfogyó sokféle saláta is. 

Igazából mindenki talált fogára valót és bőséggel fel lehetett fedezni új ízeket és 

variációkat, amire nem is gondolt az ember. 

Az is igaz, hogy azok a rendezvények, ahol jókat lehet enni és inni, mindig is 

népszerűek szoktak lenni, nemcsak a mi iskolánkban. 

 

 

Egy biztos, mindezeknek köszönhetően a saláta bekerült a köztudatba, gyökeret 

vert. 
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PROGRAMOK ALATT FOLYAMATOSAN 

 

Projektmenedzsment, szakmai egyeztetések (dietetikus is) megbeszélések 

(projektfolyamatok ellenőrzése) 

 

Az Andrésiné dr. Ambrus Ildikó projektmenedzser vezetésével működő EFOP-

1.8.5.-17-00366 Ásotthalmi gasztrotúra őseink hagyatékától, a reformkonyháig 

című Menő menzák az iskolában – Egészséges étkezést és életstílust népszerűsítő 

programok című pályázatunk alatt végig és folyamatosan megtörténtek a szakmai 

egyeztetések heti rendszerességgel, sokszor napival. 

Ezekbe az egyeztetésekbe, minden, a programokat, rendezvényeket, 

foglalkozásokat lebonyolító és szervező, illetve kivitelező pedagógus, dieteikus 

be volt vonva, hiszen a gördülékeny és pontos lebonyolítások érdekében ez 

nemcsak elvárásként működött, hanem szükségszerű is volt. 

Éppen ezért ezek az egyeztetések, megbeszélések rendszeresek és szükségesek 

voltak, már csak azért is, mert az elvárásoknak való megfelelés miatt nagyon 

odakellet figyelni arra, hogy minden részlet megegyezzen a programban, a 

kivitelezésben. 

A pénzügyi háttér korrekt elszámolása is szükségessé tette a gazdasági jellegű 

tevékenységben érintett kollégák bevonását is, hogy a pénzügyi háttér alap és a 

beszerzendő, beszerzett eszközök és egyéb más kifizetések zökkenőmentesen, 

szabályosan és határidőre megtörténjenek a kellő és elvárt papír alátámasztással 

egyetemben. 

A megbeszélések, egyeztetések és a menedzsment folyamatos részvétele, 

jelenléte biztosította a projektfolyamatok ellenőrzését is. 
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Adminisztráció, pénzügyi elszámolás, szakmai pénzügyi beszámoló 

összeállítása, benyújtása 

 

A projektben, a minden érintettel történő folyamatos megbeszélés, egyeztetés 

egyben az adminisztratív tevékenység elvégzését is biztosította, nemcsak a 

foglalkozási naplók, a jelenléti ívek a fotódokumentáció kapcsán, hanem 

pénzügyi tevékenység esetében is. 

A pénzügyi háttér korrekt elszámolása is szükségessé tette a gazdasági jellegű 

tevékenységben érintett kollégák projektbe történő bevonását is, hogy a pénzügyi 

háttér alap és a beszerzendő, beszerzett eszközök és egyéb más kifizetések 

zökkenőmentesen, szabályosan és határidőre megtörténjenek a kellő és elvárt 

papír alátámasztással egyetemben. 

Ezen kollégák a szabályszerű elvárásoknak megfelelően végezték el a pénzügyi 

jellegű elszámolások egyeztetését, adminisztrálását és elkészítését és 

természetesen a projektmenedzserrel karöltve készítették el az elszámolásokat, a 

pénzügyi tervezéseket, beszámolókat, így azok időben kerültek összeállításra és 

benyújtásra a projektet ellenőrzőknek. 
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Fotódokumentáció készítése 

  

Az Andrésiné dr. Ambrus Ildikó projektmenedzser vezetésével működő EFOP-

1.8.5.-17-00366 Ásotthalmi gasztrotúra őseink hagyatékától, a reformkonyháig 

című Menő menzák az iskolában – Egészséges étkezést és életstílust népszerűsítő 

programok című pályázatunk alatt végig és folyamatosan megtörténtek a szakmai 

egyeztetések, melyek keretében végig odafigyeltünk a ma már minden pályázat 

esetében elvárt fotódokumentációk elkészítésére, mentésére. 

Minden pályázati program esetében ki volt jelölve, hogy milyen jellegű és 

mennyiségű fotódokumentáció elkészítésre, prezentálására van szükség, melyek 

egy-egy rendezvény, program lebonyolítása után leadásra és archiválásra 

kerültek. 
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PROJEKTZÁRÁS, A PROJEKT ÉRTÉKELÉSE 

 

Már a pályázat benyújtásakor megvoltak a projekt elvárt és általunk ennek 

keretében megvalósítani kívánt célkitűzések rendszere. 

A folyamatos egyeztetéseknek köszönhetően ez az összetett célrendszer 

folyamatos ellenőrzés alatt állt, hogy az esetleges és szükséges korrekciókra 

időben sor kerüljön, ami, ha szükséges volt, időben meg is történt. 

A projekt zárása kettős folyamat volt számunkra, hiszen szükséges volt egy záró, 

összegző értékelés a programban résztvevők számára, itt is elsősorban a gyerekek 

oldalára kivetítve és persze a lebonyolító pedagógusok, dietetikusra gondolva.  

Az ismeretterjesztő és a szemléletformáló részek esetében igazából ez a záró 

rendezvényen, az Egészséghéten, illetve egy-egy köztes ciklus esetében 

(gondolok itt a pl.: kérdőíves kiértékelésekre, illetve egy-egy programelem 

köztes értékelésére) megtörtént. 

A projekt adminisztratív-pénzügyi ellenőrzésére az egyes mérföldköveknél 

köztes zárások és értékelések történtek és természetesen most történik meg a 

nagy átfogó projektzárás, kiértékelés a pályázat kiírója felé. 

 

 

Ásotthalom, 2020. 06.19. 
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