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Menő menzák az iskolákban 

Egészséges étkezést és életstílust népszerűsítő programok megvalósítása a 

Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában 

A Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Tanulóiért 

Alapítvány által benyújtott sikeres pályázatban 2018. január 1-jétől az „Együnk jót, éljünk 

jól!” című projekt keretében másfél éven keresztül szerveztünk egészségfejlesztő programokat 

iskolánkban. A pályázat célja az egészséges életvitelhez szükséges tudás és készségek 

elsajátításának hatékony támogatása, ezzel az egészségmegőrzés, betegségmegelőzés 

érdekében a gyermekek étkezési kultúrájának, étkezési körülményeinek javítása, a várható 

élettartam és az egészségben eltöltött életévek számának növelése. Helyes táplálkozási 

szokások kialakítása, szemléletformálás, egészséges életmódra nevelés, a szabadidő hasznos 

eltöltése és a közösségformálás szintén a megvalósítandó célok között szerepel. 

Több, nagy érdeklődésre számot tartó programot sikerült megvalósítanunk: 

• korcsoportonkénti kérdőíves felmérés étkezési szokásokról, azok szakember általi 

kiértékelése, 

• dietetikai szaktanácsadás a kérdőívben résztvevő és a rizikófaktorba tartozó gyerekek 

és szüleik számára, 

• egészséges táplálkozást népszerűsítő fórum szervezése a gyerekek és családjaik 

számára, 

• ételkészítéssel egybekötött családi nap szervezése, 

• a szemléletformálást, az egészséges táplálkozást és életmódot népszerűsítő kreatív 

ételkészítési programok szervezése, 

• üzemlátogatások (Interfruct TÉSZ, Grino KFT., Király Pék 

és Társa BT., R-Water KFT., Biokuckó, soltvadkerti 

szennyvíztisztító telep), 

• technika-életvitel-háztartástan, környezet- és 

természetismeret, biológia, kémia, 

informatika tantárgyak oktatásának 
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keretein belüli tevékenységek (egészséges alapanyagok ismertetése, főzés, terítés, 

étkezés: mintaétrendek, mintareceptek, az ivóvízfogyasztás jelentősége, ételpiramis, 

vitaminok stb.) 

• egészségnapok szervezése, 

• kiállítások szervezése a gyerekek programokkal kapcsolatos munkáiból, 

• ivókutak létrehozása az udvaron és ballonos vízadagolók kihelyezése az iskola 

épületében. 

Köszönjük a Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

Tanulóiért Alapítványnak, a projektmenedzsernek, a szakmai megvalósítóknak, 

pedagógusoknak, külsős intézményeknek, a pályázat megírójának, valamint a szülőknek a 

támogatását, hogy felkarolták ezt a témát, fontosnak tartották, hogy éljünk a lehetőséggel és 

valósítsuk meg a programot! 

 

Dudásné Kovács Erika, Judák-Vas Anikó 

 

 

Az eredeti cikkek elérhetősége: https://drive.google.com/drive/folders/1-

O2SCyGrh0dx7wbzRljGExidFT-OI3bj?usp=sharing  vagy 

https://www.soltvadkert.hu/oldal.php?gid=102&sab=pure  
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