
                                                                                                       

Menő Menza az „Apponyiban”!  

„Étkezz és élj egészségesen” – Menő Menzák az iskolában. Alapítványunk sikeres pályázata 

 EFOP – 1.8.5-17-2017-00284 pályázat                                                                                

Alapítványunk 2017-ben pályázatot nyújtott be Magyarország Kormányának felhívására a Menő Menzák az 

iskolában elnevezésű -  Egészséges táplálkozást és életmódot népszerűsítő programjára. Az „Étkezz és élj 

egészségesen” című, beadott pályázatunk sikeresen szerepelt és 20.000.000.-Ft támogatásban részesült, 

100%-os támogatási intenzitással.  

Kedvezményezett: ADHD Magyarország Pálföldi Alapítvány és a Gróf Apponyi Albert Általános Iskola 

Cím: 5100 Jászberény, Bajcsy- Zsilinszky u. 1.   

Projekt megnevezése: „Étkezz és élj egészségesen”  

Pályázati kiírás megnevezése: EFOP – 1.8.5-17-2017-00284 pályázat  

Projekt helyszíne: Észak-Alföldi régió, Jász-Nagykun-Szolnok Megye, Jászberény városa 

Megítélt összeg: 20 000 000 Ft 

Támogatás intenzitása: 100 % 

A projektet az Európai Szociális Alap finanszírozza 

Ország: Magyarország 

Projekt összköltsége: 20 000 000 Ft 

Projekt időszaka: 2018. március 1 – 2019. február 28-ig.  

Alapítványunk országos tevékenységű, így, több közoktatási intézménnyel van szakmai kapcsolatunk, 

együttműködésünk. Az előzetes igényfelmérés eredményeként, Jászberényben, a Gróf Apponyi Albert 

Általános Iskolában valósítottuk meg a szóban forgó programot. Örömmel és lelkesedéssel fogadták a nyertes 

pályázat hírét. Az iskola Bajcsy-Zsilinszky utcai épületébe közel 400 gyermek jár, 70%-ban hátrányos 

helyzetű családok gyermekei. Elsőtől nyolcadik osztályig és minden évfolyamon két osztállyal működnek. 

Látva és tapasztalva a sok túlsúlyos gyermeket, a rendszertelenül étkező, mozgásszegény életmódot követő 

kisiskolást, az egészséges táplálkozással kapcsolatos információk hiányát, úgy éreztük, építők és hasznosak 

lesznek az általunk elképzelt szakkörök, előadások, foglalkozások.  

Ezekre koncentrálva kezdtük meg a pályázati programok megvalósítását, valamint az eszközök beszerzését. 

A pályázat megvalósítása az alábbiak szerint: 

A projekt szakmai előkészítése: 

Elkészült a szakmai terv és a cselekvési ütemterv, amelyek részletesen tartalmazzák a pályázati programok 

és az eszközbeszerzések tervezett menetét, a lebonyolító munkatársak, szakemberek létszámát, személyét. 

Az előkészítés további lépéseiben már a program megkezdése előtt jelen voltunk a szülői értekezleteken, 



ahol tájékoztattuk a szülőket, a szülői munkaközösséget az induló projektről. A személyes találkozás során 

kértük segítségüket a minél aktívabb részvételre.  

 

Ismeretterjesztő programok az egészséges táplálkozás jegyében: 

 A köznevelésben részt vevő gyermekek táplálkozási szokásainak felmérése kérdőíves módszerrel: 

(a megvalósítás első, valamint záró szakaszában is). 

            A közel 400 gyermek 98%-a kitöltötte az OGYÉI által összeállított kérdőíveket. Azok 

            értelmezésében és kitöltésének koordinálásában a projektben résztvevő kollegák  

            (pedagógusok, dietetikus) aktív szerepet töltöttek be.  

 A kérdőíveket dietetikus szakember értékelte ki és írásban is tájékoztatta a szülőket a felmérések 

eredményéről, majd pedig személyre szabott ajánlásokat tett a táplálkozásra, életmódra 

vonatkozóan.  

 Dietétikai szaktanácsadást, konzultációt biztosítottunk, rendszeresen, heti 5 órában egyéni és 

csoportszinten.  

 A megnyitó napon (2018.03.10.) a gyermekeket megismertettük a program nevével és céljával és 

előre vetítettük az egy éven át tartó programokat, szűréseket, rendezvényeket. Az első tájékoztató 

napon már célirányos foglalkozáson is részt vettek a gyerekek.  

 A „kiszámolós” foglalkozásokon, a gyerekek a tápanyagtáblázat segítségével megismerhették az 

egyes élelmiszerek tápanyagtartalmát, milyen energia, fehérje, zsír és rost tartalommal bírnak.  

 „Kockázatok” címmel tartottunk előadást, felhívva a figyelmet a helytelen táplálkozással 

összefüggő betegségekre, illetve egészségkockázataira.  

 A „kalóriaszámláló” foglalkozásokkal célul tűztük ki az táplálkozási kultúra, ízlés formálását, a 

kulturált étkezési magatartás elsajátítását, az étkezési szokások helyes kialakítását, mindehhez pedig 

támogatni a tudás és készség kialakítását.  

Az OGYEI által elkészített Okostányérhoz hasonlóan a gyerekek összeállították a saját 

Okostányérjukat. 

 „Mintaétrendek, mintareceptek bemutatása”. A gyermekek kaptak kemény borítású füzetet, amelyet 

egyénileg címkéztek fel és elkészítették saját receptkönyvüket. Ebbe a kis könyvbe gyűjtötték a 

recepteket, amelyeket mindig a szakköri témákhoz igazítottunk. A receptek alapján el is készítették 

az ételeket.  

 A diétás igények miatt „ismeretterjesztő speciális étrend szakköreinken” összefüggő ismeretek 

elsajátítása volt a cél. Dietetikus szakember tartott interaktív előadást a gyermekek és családjuk 

számára alkalmanként is és szakköri foglalkozások keretében heti rendszerességgel is.  

 Junior Chef „minitanfolyamunk” célja volt a konyhai higiénés ismeretek fejlesztése, a konyhai 

eszközök biztonságos használatának elsajátítása, az egyéni életminőség javítása és az 

egészségtudatosság érdekében..  

 Táplálkozással összefüggő betegségek (pl.: diabetes) ismertetése, diabeteses krízishelyzetek 

kezelése (hypo- és hyperglicaemia tünetei, teendők), ételallergia és tünetei, krízishelyzetek kezelése, 

ezek megismerése annak érdekében, hogy kellő ismeretekkel rendelkezzenek a gyerekek és 

krízishelyzetben hatékonyan tudjanak cselekedni. Dietetikus szakember és védőnő tartottak előadást 

a témával kapcsolatban  a megrendezésre kerülő egészségnapon.  

 

Szemléletformálás az egészséges táplálkozás és életmód népszerűsítése érdekében.  

 Tájékoztató napokat tartottunk 4 alkalommal gyermekek és családjaik számára az egészséges 

táplálkozás, egészséges életmód népszerűsítéséért. A résztvevő szakemberek: dietetikus, védőnő, 

iskolapszichológus és a közreműködő pedagógusok.  

 Családi sportnapokat szerveztünk. A rendezvényeken lehetőség volt csoportos együtt mozgásra 

Katus Attilával, családi vetélkedőkön való részvételre, egészséges ételek kóstolására. 

 Főzőversenyt is szerveztünk, ahol cél volt az együtt gondolkodás, a szemléletformálás, az egészséges 

alapanyagok megválasztása, helyes elkészítése.  

 Egészségnap címmel az egészséges táplálkozást népszerűsítő fórumokat, programokat szervezünk 

közismert személyiségek segítségével. Barabás Évi közismert műsorvezető foglalta le a gyerekeket 

egészségtudatos műsorával és az Egy Csepp Figyelem Alapítvány munkatársai közreműködésével 



zajlottak a szűrővizsgálatok (testzsír, testtömeg, vércukor, vérnyomás). 

 Táplálkozástudományi szakember, dietetikus tartott előadást az egészséges táplálkozást ösztönző 

témában. Konyhai eszközök bemutatásával, ételek tápanyagtartalmával kapcsolatos információk 

átadásával. Szemléltető eszközök készítése az egészséges táplálkozáshoz kapcsolódóan szakkört 

szerveztünk a tanulóknak heti rendszerességgel. A projekt folyamán pedig egy színes, 8 oldalas, A5-

ös  kiadványt is készítettünk , amelyben hangsúlyosan az ételek tápanyagtartalmát is tartalmazó 

ötletes receptek  vannak.   

 

Ivókutak kialakítását és folyamatos biztosítását vállaltuk. A közel 400 gyermekre 4 db ivókutat  

             szereltettünk fel, amelyet a gyerekek előszeretettel vettek igénybe.  

 

Az iskolai étkezéshez szükséges eszközfejlesztés az egészséges táplálkozás és az étkezési kultúra fejlesztése 

érdekében: 

Közvetlenül az iskolai étkezéshez szükséges konyhai eszközök beszerzése megtörtént, a konyhai bútorzat 

kialakítása megvalósításra került. 

Tankert létrehozását is biztosítottuk. Fontos volt, hogy a gyerekek elméleti ismereteiket a gyakorlati tudással 

is fűszerezzék és ezen gyakorlati tudásukat rendszerezett formában, iskolakerti viszonyok között mélyítsék 

el. Ezért alakítottunk ki az iskola adottságaihoz igazítva az iskolai tankertet, fűszerkertet és fólia sátrakat is 

vásároltunk. A növényeket iskolaidőben a tanulók gondozták, szünetekben pedig a projektben résztvevő 

pedagógusok.  

A projektben megtervezett céljainkat sikerült elérni. A tanulók valamennyi korosztályban várták a 

foglalkozásokat, programokat, érdeklődők és aktívak voltak. A sikeres koncepción felbuzdulva az Iskola 

tovább pályázik és a lehetőségek adta kereteken belül tovább folytatja az egészséges életmód népszerűsítését. 

Az iskolakert programra pályáznak és háztartási szakkör keretében kívánják folytatni a megkezdett 

programokat, illetve a felkeltett érdeklődést kielégíteni.    

Fenti projekt 2018. március 1-jével indult és 2019. február 28-val zárult. 

https://www.youtube.com/watch?v=SiSTijk4pZI  

Menő Menza – Étkezz és élj 

egészségesen  

Tanév: 2017/2018 – 2018/2019. 

Megnyitó ünnepség és 

egésznapos egészségnap 

rendezvény 2018.03.10.  

Lelkes készülődés + 

 a vitaminbombák  

   

 

https://www.youtube.com/watch?v=SiSTijk4pZI


Menő Menza – Étkezz és élj egészségesen Tanév: 2017/2018 és 2018/2019. 

Nagyon fontos eleme a pályázatnak az iskolai étkezéshez szükséges 

eszközfejlesztés az egészséges táplálkozás és az étkezési kultúra fejlesztése 

érdekében részeként ivókutak beszerzése. A pályázati kiírásnak megfelelően az 

iskola tanulólétszáma miatt 4 darab ivókút került beszerzésre és felszerelésre. 

Minden szinten, emeleten egy-egy és az udvaron is egy.   

 

   

Menő Menza–Étkezz és élj egészségesen Tanév: 2017/2018 és 2018/2019 

Álomból valóság!  

Az alacsony kihasználtságú technika teremből konyhai alkotó tér született. 

Konyhaszekrénnyel  és természetesen a konyhai eszközökkel szereltük fel a 

helyiséget, amelyet betöltött a gyermekek konyhai aktivitása. 

 

Menő Menza–Étkezz és élj 

egészségesen Tanév: 

2017/2018 és 2018/2019. 

Kialakítottuk az iskolai 

kertet, gyógy- és 

fűszernövények ültetésével és 

beszélgettünk azok jótékony 

hatásairól. Gondozásukat, 

öntözésüket felosztottuk a 

csoportok között. A szakkörök 

alkalmával nagy élményt 

jelentett számukra, hogy az általuk ültetett és gondozott fűszernövényeket is felhasználhatják, a 

gyógynövényekből pedig teát készítettek és kóstoltak.                                          

Menő Menza–Étkezz és élj egészségesen 

Tanév: 2017/2018 és 2018/2019. 

Eszközbeszerzés felsőfokon!  

 

 

 

 

Menő Menza–Étkezz és élj egészségesen Tanév: 2017/2018 

és 2018/2019.  

„Kalóriaszámláló” szakköreinken elkészültek az egyéni 

Okostányérok is. A gyermekek számára szőlőmaglisztes 

kenyeret kentünk meg kacsazsírral. Ezt követően megszórtuk 

retekcsírával és lucerna csírával. Sütőtökös franciasalátával 

gazdagítottuk. Desszertként megismerkedhettek és 

megkóstolhatták a csíramálét, valamint sütőtökből készült 



chipset és kókuszgolyót. Nagy élmény volt számukra, hiszen alig ismerték ezen alapanyagokat, illetve 

felhasználásuk sokrétűségét.  

 

Menő Menza–Étkezz és élj egészségesen Tanév: 2017/2018 és 

2018/2019.  

Speciális étrend szakkör : a diabetes, laktóz, ételintolerancia, 

cöliákia, obesitas témáival is foglalkoztunk. Magtejet 

készítettünk, speciális müzliszeletet aszaltunk. Az iskolai 

almaprogramban felhalmozódott, megmaradt almákból 

közösen aszalványt készítettünk. Ennek több előnyét is 

átbeszéltük, hiszen ilyen formában nem képződött hulladék, 

valamint teljesen egészséges nassolni valót kaptak a gyerekek. 

Közösen készítettünk pl. gluténmentes lisztből kenyeret. Különböző magvak, maglisztek felhasználásával 

(pl. lenmag, szezámmag, chiamag, stb.) szintén kenyeret készítettünk, amit finom szószókkal és fűszerekkel 

ízesítettünk. Megismerkedtek a tápanyagtáblázattal is, evvel kapcsolatban játékos feladatkat is végeztünk.  

 

Menő Menza–Étkezz és élj egészségesen Tanév: 2017/2018 és 2018/2019.   

Minta recept verseny:  

A receptgyűjteményekből, valamint otthoni, saját ételkészítéseikből alkotott 

receptekből, saját receptkönyvet készítettek a gyerekek, melyek 

versenyeztetésre kerültek. Összehasonlítva népszerű receptkönyveket, 

elkészítették a gyerekek könyvük tartalomjegyzékét. Kértük, hogy különösen 

nagy figyelmet szenteljenek az egészséges alapanyagokból történő összeállításra. majd pedig azok otthoni, 

szülőkkel közös elkészítésére. 

Menő Menza–Étkezz és élj egészségesen Tanév: 2017/2018 és 2018/2019.         

Ételek tápanyagtartalmával kapcsolatos információk: 

Tápanyagtáblázat segítségével megismerhették az egyes élelmiszerek 

tápanyagtartalmát, milyen energia, fehérje, zsír és rost tartalommal bírnak. Az 

információkat követték az evvel kapcsolatos játékos feladatok. Nagy hasznát 

vettük a tápanyag elemző mérlegeknek. A gyümölcsturmixok készítésénél is 

kiszámoltuk melyik mennyi kalóriát tartalmaz, külön a zöldségek alapanyaginak 

is és e kettőt összehasonlítottuk. A grillezés során elkészített alapanyagok 

(padlizsán, cukkini, édesburgonya, répa, fehérrépa, grillsajt, alma, stb) tápanyag- 

és kalóriatartalmát is kiszámoltuk, összehasonlítottuk.      

 

Menő Menza–Étkezz és élj 

egészségesen Tanév: 2017/2018 és 

2018/2019.   

Konyhai eszközök használata –

Junior chef minitanfolyam  

Egyik szakkör alkalmával kenyeret 

sütöttek a gyerekek. Tájékoztatást kaptak a kenyérsütő gépről, annak használatáról, programozásáról. 

Megismerték a rozslisztet, teljes kiőrlésű lisztet, zabpehely lisztet. A gyerekek mérték ki az adagokat, 

használva konyhai mérlegeket. A kis villanytűzhely és az egyéb eszközök használatával ők sütötték a finom 

ételeket, Természetesen megkapták a szükséges tájékoztatást, információkat az eszközök balesetmentes 



használatáról. Gyümölcsturmixot készítettek a turmixgépek igénybevételével. Megismerkedtek a zöldség-és 

gyümölcs hámozóval. Megismerkedtek a grillsütő használatával, és annak tisztítását is átbeszéltük. Körözött 

és egyéb mártások készítésénél nagy hasznát vették a botmixernek. A hagyományos konyhatechnológiában 

használatos eszközök helyes és biztonságos használatára is tanítottuk a gyermekeket, és még a 

nyerskonyhában használatos eszközökkel is megismerkedhettek. Bemutattuk a különböző célokra használt 

vágódeszkákat és késeket. De a kézmosás és higiénikus mosogatás is a szakkör része volt.  

 

Menő Menza–Étkezz és 

élj egészségesen Tanév: 

2017/2018 és 

2018/2019.  

Családi sportnap 

Katus Attilával. Az „élő 

csocso” is nagy örömet 

jelentett. Együtt 

mozgott 400 gyermek 

és a szülők, pedagógusok egyaránt. 

 

Menza–Étkezz és élj egészségesen Tanév: 2017/2018 és 2018/2019.  

Ez a családi főzőverseny igazán közel hozta a szülőket a programhoz. 

Itt kötetlen módon beszélhettük át akár az egyéni problémákat is. Azt 

tapasztaltuk, hogy elindítottunk néhány családot a testreszabott 

étkezés felé. Jellemző témák az étkezési zavarok, a táplálkozással 

összefüggő betegségek, a szelektív étkezés, a tápanyagtartalom 

fontossága, a túlsúly. Nagyon érdekődőek voltak az ADHD-val küzdő 

gyermekek esetében is a magatartás-, viselkedészavar, a tanulási 

nehézség és a speciális étrend összefüggése közötti információkra. 

Elértük azt is, hogy a pedagógusok is kikérték a véleményünket egy-

egy sajátos magatartási helyzetben, hogy milyen étrend támogatná 

őket és a családot a nevelési céljaik elérésében.  Megismertettük a 

családokkal és a pedagógusokkal az egészséges fagylaltokat és a cukormentes limonádét – az ott termesztett 

gyógynövényekkel elkészítve. Átbeszéltük a főzésben aktív szerepet vállaló szülőkkel is az általuk elkészített 

ételek előnyeit, hátrányait. 

     

Egészségnap rendezvény Menő Menza–Étkezz és élj egészségesen Tanév: 2017/2018 és 2018/2019. 

2019. február 15-én került sor az egészségnap megrendezésére, ami egyben a projekt záró eseménye is volt. 

A rendezvény jó hangulatát és az egészséges életmódról tartott programját Barabás Éva műsorvezető 

személye biztosította. A szűrővizsgálatokat (testtömeg, testzsír, vérnyomás, vércukor mérését), az Egy Csepp 

Figyelem Alapítvány szakavatott munkatársai végezték 


