
Mint az legújabb számunkból is kiderül, az utóbbi hó-
napokban egyre több kistérségi, regionális egészség-
terv konferenciára kaptunk meghívót. Ezek egy részét
még a Soros Alapítvány pénzügyi támogatásával, má-
sokat már önállóan, saját erejükre támaszkodva szer-
veztek meg az érintettek. A program összeállítása, a
következõ lépések �kitalálása� a szervezõk részérõl
már teljesen önállóan történt, így a meghívásokat egy-
re inkább kedves gesztusnak éreztük. 
Természetesen a kíváncsiságunk � vajon merre is
megy tovább most már önállóan jó néhány kistérség,
régió � arra késztetett bennünket, hogy mi is részt ve-
gyünk ezeken a találkozókon. 
Mint kiderült, a kíváncsiság nemcsak a mi jellemzõ
tulajdonságunk. A konferenciákon sokan kérdeztek
meg bennünket arról, vajon mitõl jó egy egészségterv
program, vajon milyen egy sikeres, azaz egy �nyerõ�
pályázat. Errõl � a már nyertes települések képviselõi
mellett � mi is be tudtunk számolni. Személyes benyo-
másaink igazolásához ugyanis rendelkezésünkre áll

egy olyan elemzés is, amely a �számok tükrében� mu-
tatja be, mely pályázatok voltak sikeresek, s melyek
kevésbé. Reméljük, hogy a következõ cikk segítséget
jelent majd mindazoknak, akik tudni szeretnék a jó pá-
lyázatok készítésének titkát.

Füzesi Zsuzsanna
Szõke Katalin

Kedves Olvasó!

A Soros Alapítvány 1997 és 2000 között öt alkalom-
mal hirdette meg a Települési egészségterv pályáza-
tot. (A 2001 tavaszán meghirdetett program ebben
nem szerepel.) A pályázati folyamat elõkészítésére
szervezett tréningeken 617 település képviselõi vet-
tek részt. A pályázati fordulókban összesen 445 tele-
pülés nyújtott be egészségtervet a kuratóriumhoz, 
és kért programja(i) megvalósításához pénzügyi tá-
mogatást. Ezt a három év során benyújtott 445 pá-
lyázatot tekintettük át a dokumentumelemzés mód-
szerével. A dokumentumelemzés során lényegében
kódoltuk, azaz különbözõ ismérvek szerint csoporto-
sítottuk a vizsgálatba bevont pályázatokat. E mód-
szer alkalmazása lehetõvé tette a programban való
részvétel indítékainak, illetve a sikeresség, vagy épp 
a sikertelenség okainak feltárását. A tartalomelem-
zés módszerével, az írásos dokumentumok komplex
vizsgálatával a teljes pályázati folyamatot, azaz az 
öt forduló során végbement változásokat tudtuk nyo-
mon követni. Elemzésünkben minden település azon
pályázata szerepel csak, amellyel elõször vett részt 
a Települési egészségterv programban (a pályázatok
száma az említett többször pályázók miatt ennél 
jóval több volt). Úgy gondoltuk azonban, egy pályá-

zat megvizsgálása is elegendõ információt nyújt 
a települések, azok motivációi, szándékai megisme-
réséhez. 

A pályázatukkal támogatást nyert települések (203
település) képviselõit külön kérdõívvel is megkeres-
tük. Önkitöltéses kérdõív segítségével kérdeztük meg
õket a programban szerzett tapasztalataikról, vélemé-
nyükrõl, elégedettségükrõl és részvételük motivációi-
ról. A legtöbb településen a megkérdezés idõpontjában
még folyamatban volt a program megvalósítása, de
már jól körvonalazódtak annak eredményei, hasznai. 

A kérdõíves adatfelvételt nem azért szûkítettük 
a Soros Alapítványnál pénzügyi támogatást nyert tele-
pülésekre, hogy a �visszajelzés� minél pozitívabb le-
gyen, és igazolásul szolgáljon a program kidolgozói,
támogatói számára. 

(Folytatás a 2. oldalon)
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A kérdõíves vizsgálat célja az volt, hogy az Egész-
ségterv program folyamatának egészérõl kapjunk ké-
pet, melynek csak egy részét jelenti az elõkészítés, a
pályázat feltételeinek megteremtése (másként fogal-
mazva: a pályázók �helyzetbe� hozása). Kétségtelen,
e szakasznak is szükséges a vizsgálata, hogy megtud-
juk, a Soros Alapítvány munkatársainak és a köréjük
szervezõdõ szakértõknek, kurátoroknak a munkája,
erõfeszítései (valamint a Soros Alapítvány pénze)
kellõ hatékonysággal térült-e meg. Ez a kérdõíves
vizsgálat és annak eredményei azonban legalább
ugyanilyen mértékben szólnak a pályázók erõfeszíté-
seirõl, az általuk megvalósított programok sikereirõl,
problémáiról, mint a Soros Alapítvány tevékenységé-
rõl. A kérdõíveket 2000 szeptemberében postai úton
juttattuk el a pályázókhoz. A 203 támogatásban ré-
szesült település közül 172 településtõl kaptunk visz-
sza értékelhetõ kérdõívet (ez a megkeresett települé-
sek 84,7 százaléka!).

A dokumentumelemzés és az önkitöltéses kérdõív
eredményei alapján elkészült elemzés több mint 100
oldalt tesz ki. (Az elemzést a Fact Intézet kutatói vé-
gezték a Soros Alapítvány támogatásával). Az elem-
zés teljes terjedelemben való ismertetésére a Hírlevél
keretei között természetesen nincs lehetõségünk, így
ezek közül csupán néhány részt mutatunk be a Hírle-
vél olvasóinak.

Kedves Olvasó! Most lássuk akkor azt, � a teljesség
igénye nélkül � amire a kistérségek, a régiók találko-
zóinak résztvevõi is kíváncsiak voltak: Milyen a jó pá-
lyázat? 

Az elemzés során a kuratórium értékelési elveinek
megfelelõen jártunk el, azaz a program céljainak leg-
inkább megfelelõ pályázatoknak azokat tekintettük,
ahol a �közösség�, az �egészségkép�, a �kulcsprob-
léma kiválasztása�, a �stratégia�, a �költségvetés� 
és a �fenntarthatóság� tényezõk külön-külön, és
együttesen is megfeleltek a pályázati kiírás céljainak, 
vagyis:

� a pályázók által elkészített egészségkép a települé-
sen élõk életfeltételeinek alakulását befolyásoló 
dimenziók leírásának széles körére terjedt ki;

� a pályázóknak sikerült megtalálni azokat a kulcs-
problémákat, melyekre alapozva elkészíthették 
településük egészségfejlesztési stratégiáját, meg-
határozták rövid és hosszú távú céljaikat;

� a programokban tetten érhetõ volt a közösség 
aktív részvétele;

� a programok hosszú távon is fenntarthatóak; 
� a pályázat így alkalmassá válhat a településen élõk 

kohéziójának, identitástudatának, autonómiájának 
(ön)fejlesztésére anélkül, hogy ahhoz külsõ szak-
értõkre, vagy lényeges külsõ forrásokra lenne 
szükség;

� végül a programokhoz egy olyan költségvetési ter-
vet mellékeltek, amelybõl világosan kitûnt, mely 
programokra kérik a támogatást a Soros Alapít-
ványtól, és mely programokat terveznek a helyi 
erõforrások felhasználásával megvalósítani.

A látszólag túlzó elvárásokat állító elképzelés mû-
ködõképességét bizonyítja, hogy a pályázatok közül
néhány minden kiegészítés, korrekció nélkül teljesen
megfelelt a megfogalmazott kívánalmaknak (a köve-
telmények tehát számukra reálisak, teljesíthetõek
voltak). A 445 település közül az elemzés során 31
olyan települést találtunk, amelynek pályázata meg-
felelt a fenti szempontok mindegyikének. A többi
172 település is teljesítette e feltételek többségét,
ezért � az átdolgozást követõen � támogatásban ré-
szesülhettek.

A hat szempontnak (egyenként) megfelelt pályázatok,
a pályázatok sikeressége szerint

A fenti grafikon a nyertes és nem nyertes települé-
sek pályázataiban mutatkozó különbségeket mutatja, a
pályázati feltételek/szempontok megvalósításának
eredményessége terén. (Az oszlopok mellett található
számok azon települések számát mutatják a nyertes,
illetve a nem nyertes települések körében, melyek pá-
lyázata az említett feltételnek megfelelt. Például: a kö-
zösség aktivitása 88 nyertes település pályázatában
volt tetten érhetõ, míg a nem nyertes települések köré-
ben ez a szám csak 13 volt.)

A pályázatok értékelése során valóban kiemelt
szempont volt, hogy a közösség tagjainak aktív 
bevonásával, a közösség részvételével történik-e 
a programok megvalósítása, vagy a közösség a
programoknak csak passzív résztvevõje, �megaján-
dékozottja-e�. A következõ ábra azt mutatja, hogy 
a támogatást nyert és támogatást nem nyert tele-
pülések milyen arányban dolgoztak ki olyan cselek-
vési programokat, melyek közösségteremtõ erejük-
kel minél nagyobb létszámú lakossági csoportot ak-
tivizáltak, és a közösség részvételével valósultak
meg.
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A közösség szerepe a programok megvalósításában a
támogatást nyert és támogatást nem nyert települések
pályázataiban

A közösségi aktivitást azoknál a településeknél ta-
pasztalhattuk leginkább, ahol a pályázók által �ki-
gondolt� cselekvési programok megtervezéséhez és
megvalósításához a településen élõk többsége csat-
lakozott. A legjobb pályázatok azok voltak, ahol a
programok kidolgozását közösségi szükségletfelmé-
rés elõzte meg (Az ún. közösségi felmérésnek válto-
zatos formáival találkoztunk a pályázatokban. Volt,
ahol falugyûlésen gyûjtötték össze a megoldandó
problémákat, máshol kérdõíves felmérést végeztek,
utcánként önkéntesek gyûjtötték az ötleteket, vagy a
rendelõbe, a helyi boltba betérõk válaszoltak arra,
mit is kellene tenni a közösségért, a település fejlõ-
déséért, s ezt hogyan lehet elérni, õk mit hajlandók
érte tenni stb.).

A pályázó szervezetek közül legsikeresebbnek az
önkormányzatok és a civil szervezetek bizonyultak,
mivel szinte azonos arányban nyertek támogatást (az
öt fordulót együtt tekintve): a pályázó civil szerveze-
tek 47,6 százaléka, az önkormányzatok 47,8 százaléka
készített �nyerõ� pályázatokat. Ennél valamivel ala-
csonyabb arányban kaptak támogatást a költségvetési
intézmények pályázatai (35,7 százalék).

A pályázó szervezet, a támogatást nyert és nem nyert
településeken

Végül � e rövid ismertetés keretében � nézzük meg
azt, hogy a Soros Alapítvány tudott-e segítséget nyúj-
tani a településeknek ahhoz, hogy minél inkább a pá-
lyázati kiírásoknak megfelelõ települési egészségterv
programok készüljenek. E segítség egyikét az elõké-
szítõ tréningek szervezése jelentette. 

A nyertes és nem nyertes települések között a tré-
ningen való részvétel szempontjából lényeges különb-
ségeket láthatunk. Az alábbi ábrából látszik, hogy míg
a tréningen részt vett települések 58,8 százaléka (134
település) tartozott a nyertes települések közé, addig a
tréningen részt nem vevõ településeknek csupán 31,8
százaléka (69 település) részesült támogatásban a So-
ros Alapítványtól.

A nyertes és nem nyertes települések tréningen való
részvételének megoszlása

A tréningen való részvétel hozadéka más területeken
is megmutatkozott. A tréningeken szerzett ismeretek
birtokában kisebb számban szorultak átdolgozásra, új-
ragondolásra azok a pályázatok, melyek készítõi frissen
szerzett tapasztalataikat már beépítették munkájukba.

Meg kell azonban jegyeznünk, hogy sokan a trénin-
geken való részvétel nélkül is, �csupán� saját tudásuk-
ra, tapasztalataikra, ötleteikre és a Módszertani Út-
mutatóra támaszkodva is képesek voltak a program
szellemiségéhez igazodó pályázatokat készíteni. Ami
biztos: a kiírásban megfogalmazott elvárásokat maxi-
málisan kielégítõ legjobb pályázatok többsége azon
településekrõl került ki, amelynek képviselõi részt
vettek valamelyik tréningen (a minden szempontból
kielégítõ pályázatokat készítõ települések 80,6%-a
vett részt tréningen).

Tisztelt Olvasó! E rövid írás bizonyára csak felvil-
lanthatta az Ön számára, milyen is a jó pályázat � leg-
alábbis a Soros Alapítvány és a Fact Alapítvány kép-
viselõi szerint. Mindenki másként fogalmazza meg a
jó pályázat, a jó egészségterv program a lényegét. Ne-
künk az is nagyon tetszett, amit Rédei Zsolt, Nyirád
jegyzõje az öcsi konferencia vendégkönyvébe jegy-
zett: �Az egészségterv nem arról szól, hogyan tanuljuk
meg mások gondolatait, hanem arról szól, hogyan ta-
nuljunk meg gondolkodni.�

Füzesi Zsuzsanna, Szõke Katalin 
(Fact és Soros Alapítvány)
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A Magyar Soros Alapítvány ebben az évben írta ki
utoljára Települési egészségterv pályázatát. 

Eddig a Somló környéke és Nyugat-Bakony kistér-
ségében 10 nyertes pályázat született (Szõc, Kislõd,
Halimba, Nyirád, Tüskevár, Dabrony, Egeralja,
Csögle, Kolontár, Karakószörcsök), és most lehetõség
nyílik új tervek készítésére.

Ebbõl az apropóból tartotta elsõ megbeszélését
Bakonypölöskén az Új Atlantisz Térségi Fejlesztési
Társulás Települési egészségtervvel foglalkozó mun-
kabizottsága. Feladatul tûzték ki maguk elé egy Kis-
térségi Egészségterv Konferencia megszervezését �
ezzel is segítve a pályázni kívánó települések munká-
ját �, az egészségterves települések hálózattá fejlesz-
tését, valamint egy Kistérségi egészségterv pályázat
megírását.

A másodszori találkozás legfontosabb feladata az
Öcsön megrendezésre kerülõ Térségi Egészségterv
Konferencia megszervezése volt. 

A nagy napon Mészáros Ferenc, Öcs község polgár-
mestere vállalta magára a házigazdai teendõket, a ta-
nácskozás megnyitására pedig társulásunk elnökét, Ékes
Józsefet kértük fel. Az elnök úr szólt arról, hogy a Tár-
sulás régóta támogatja a civil szervezetek tevékenységét,
és nagyon örül azoknak a kezdeményezéseknek, ame-
lyek a kistelepülések közösségépítõ munkáját segítik.

A konferencia programját úgy állítottuk össze, hogy
a már megvalósult egészségterves élménybeszámolók
és a szakmai elõadások váltogassák egymást. Megis-
merhettük Halimba-Öcs község közös pályázatát
Kisné Borbély Adrienne tolmácsolásában, majd Tüs-
kevárról Vass Lajosné, Nyirádról Rédei Zsolt és
Dabronyból Sõth Ferenc beszámolója következett.
Valamennyien elmondták, sikerült megmozgatniuk fa-
lujuk szinte teljes lakosságát: szerveztek életmódtá-
bort, egészséges étkezéssel, betegségmegelõzéssel
kapcsolatos elõadásokat tartottak, kirándulásokon vet-
tek részt, aerobic-tanfolyamot, gyógytornát, úszás-ok-
tatást indítottak, építettek játszóteret, parkosítottak,
faluszépítésben, gyom- és hulladékmentesítésben vet-
tek részt, asszonykórust hoztak létre, és elkészítették a
közösségi egészségtérképet is.

A Soros Alapítványtól Szõke Katalin fogadta el
meghívásunkat. Ismertette a Soros Alapítvány Egész-
ségtervvel kapcsolatos eddigi tevékenységét, a pályá-
zatok összeállításának legfontosabb lépéseit.

Füzesi Zsuzsanna � az egészségterv pályázatok elõ-
készítését, valamint a tapasztalatok összegzését végzõ
Fact Alapítvány képviseletében � a pályázatok sikeres-
ségérõl beszélt. Hangsúlyozta, hogy azok a pályázatok
lesznek eredményesek, melyeknél biztosítva látszik a
támogatás megszûnése utáni fenntarthatóság is. Fon-
tosnak tartotta egyéb pályázati lehetõségek felkutatását
és a helyi közösségekben rejlõ erõk kiaknázását.

Dr. Sövényházi Ilona Röszke Község Egészségvédõ
Egyesületétõl érkezett. 2000 novemberében hozták
létre a Dél-alföldi Régió Települési Egészségterv
Egyesületet. Fontosnak tartják a hálózatfejlesztést,
mert összefogva jobban tudják képviselni az egész-
ségterves települések érdekeit. 

A nap zárásaként Oláh Miklós, a Veszprém Megyei
Nonprofit Szolgáltató Központ vezetõje kért szót,
hogy bemutassa a Veszprémi Civil Ház munkáját, va-
lamint a �Civil a Pályán� címû nonprofit információs
hírlapot.

A hallgatóság, amely polgármesterekbõl, jegyzõk-
bõl, védõnõkbõl, civil szervezetek vezetõibõl, tagjai-
ból állt, nemcsak az elõadások végén tehette fel kérdé-
seit a vendégeknek, hanem az Egészségjegyek bevál-
tásakor is. Ezek a színes alma, körte, sárgarépa, szilva
formájú képek arra szolgáltak, hogy tulajdonosuk
egészséges ételekre (halkrémes, szójakrémes, puly-
kasonkás magos, barna, korpás kenyérre, házi juhtúró-
ra, kecskesajtra, zöldségekre, sárgarépás céklasalátá-
ból készült köretre, gyümölcssalátára), italokra (ha-
limbai epe- és fogyasztó teára, Kolontár és Szõc hatá-
rából hozott forrásvízre, sárgarépás-narancsos rostos
ivólére) cserélje be õket.

Köszönjük térségünk és távolabbi vendégeink rész-
vételét, egészségtervvel kapcsolatos élménybeszámo-
lóját, jó tanácsaikat. Ennek a napnak köszönhetõ,
hogy kialakult kapcsolatunk a Dél-alföldi Régióval, és
tervezzük a további együttmûködést.

Köszönjük a házigazda öcsieknek kedvességüket,
vendégszeretetüket, méltán lehetnek büszkék nem-
csak a rendezvény színhelyéül szolgáló Faluházukra,
hanem a tûzoltószertárban kialakított helytörténeti ki-
állításukra is.

Társulásunk idõközben elkészítette Kistérségi
egészségterv pályázatát, amelyben � a felmerült igé-
nyeknek megfelelõen � körvonalaztuk a következõ
Kistérségi Konferenciánk megszervezését.

Kistérségi Egészségterv Konferencia
Öcs, 2001. február 16.
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Kistérségi Egészségterv Konferencia
Öcs, 2001. február 16.



Gondolatok a Vendégkönyvbõl:

�Mozgás � játék � sport � állóképesség növelése =
Egészség�

Vass Lajosné � Tüskevár jegyzõje

�Nagyon örülök, hogy Veszprém megyében ilyen
színvonalas rendezvények kerülnek megrendezésre.
Remélem, egyre több, s azt is, hogy az esetleges kö-
vetkezõk már a Veszprémi Civil Házzal közösen jön-
nek létre. Gratulálunk a rendezésért! �

Varga Endre � Civil Ház képviselõje

�Az Egészségterv nem arról szól, hogyan tanuljuk
meg mások gondolatait, hanem arról szól, hogyan ta-
nuljunk meg gondolkodni. �

Rédei Zsolt � Nyirád település jegyzõje

�Örülök, hogy itt lehettem, köszönöm a szíves ven-
déglátást. Sok sikert kívánok eddigi munkájuk folyta-
tásához.�

Fekete Attila � Soros Alapítvány kurátora

�Mindig öröm emberekkel találkozni, különös
öröm olyanokkal, akik rájöttek már, hogy a pénz
nélkülözhetetlen eszköz ugyan, de mindennél fonto-
sabb az a saját magunkban, mindnyájunkban szuny-
nyadó õserõ, ami csodákra képes. Két nagyon érde-
kes tulajdonsága van ennek a kifogyhatatlan ener-
giaforrásnak: 

1. Akkor indul mûködésnek, amikor adok, és nem
akkor, amikor kapok.

2. Mennél többet használjuk, annál több van belõle.�
Jávor Károly � VÁTI Kht

Vidékfejlesztési osztályának képviselõje

Öttömös, a spárga hazája
Öttömösön az egyik legfõbb mezõgazdasági termék 
a spárga, amelynek termesztése egy ideje komoly sze-
repet játszik az itt élõ családok megélhetésében. Ennek
köszönhetõ az immár hagyománnyá váló, évenkénti
Spárgafesztivál megrendezése is, ahol a szakmai meg-
beszélések mellett a helyiek bemutatják a spárga elkészí-
tési módjait, és lehetõséget biztosítanak arra is, hogy
ki-ki megkóstolhassa az elékészült ételkülönlegessége-
ket. Az öttömösiek nagy szeretettel fogyasztják a spár-
gát, az évek során teljesen beépítették e rendkívül
egészséges növényt a mindennapi étrendjükbe.

A spárga termesztése a helyiek leírása szerint � fõ-
leg a viszonylag rövid idény kényszerítõ következmé-
nyeként � nagyon igénybe veszi a termelõ, valamint
az egész család fizikai teherbíró képességét. Ezért
nem is csoda, hogy a spárgaidény lezárását mindig
megünnepli a falu. Eleinte Spárganapot, Spárgabált
szerveztek, majd ebbõl nõtte ki magát a teljes kistér-

séget � ma már úgyszólván az egész homokvidéket �
megmozgató Spárgafesztivál.

E fesztivál a település minden korosztályának egy-
aránt kínál látni- és ennivalót. Változatos kulturális és
sportprogramok szerepelnek a programban, de magá-
tól értetõdõen fõ helyet foglal el a spárgatermesztéssel
kapcsolatos tudományos konferencia, és az ételbe-
mutató. A kezdeti gyér érdeklõdés után mára már 
a szakmai elõadások alatt is megtelik kíváncsiskodók-
kal a Mûvelõdési Ház.

A fesztivál idején kora reggel szentmisével indul 
a nap, miközben a búcsúsok kínálják portékáikat. 
A hétalvókat a mazsorettek színes bemutatója ébresz-
ti. Napközben a Közösségi Házban vagy az általános
iskolában kiállítások sora várja a látogatókat. Volt már
Öttömösön numizmatikai, festmény-, kinderfigura-,
plüssállat-, kártyanaptár-, esküvõi meghívó-, kitûzõ-
és kézimunka-kiállítás is.        (Folytatáa a 6. oldalon)
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Öttömös, a spárga hazája



A nap fénypontja a különféle spárgafajták bemutatója.
Az iskola tánckarának, a nyugdíjas klub kórusának,
vagy a szomszédos falu kötélugróinak elõadását az es-
ti utcabál zárja.

Míg a különbözõ mûsorokon a nagyérdemû közön-
ség jól érzi magát, addig a napközi-otthon konyháján
a szakácsok, illetve a település ügyes háziasszonyai 
a finomabbnál finomabb, egészséges és vitaminokban
gazdag, tápláló spárgából készült ételkülönlegessége-
ken dolgoznak. Talán nincs is másik zöldségféle, 
melyet ennyi formában el lehetne készíteni, mint 
a spárgát. Gondoljunk csak a spárgalevesre, spárga-
puffancsra, spárgasalátára, rakott spárgára, vagy ép-
pen a sonkatekercsbe göngyölt spárgára � hogy csak a
legfontosabbakat említsük. Persze nem feledkezhe-
tünk meg a spárgatortáról sem, hiszen a sütemények
se maradhatnak ki a sok-sok ételkülönlegesség közül.

A legutóbbi fesztivál alkalmával Frank Júlia gaszt-
ronómus vezette zsûri bírálta, kóstolta az ételeket. Az
ételkóstolók elismeréssel szóltak a finomabbnál fino-
mabb ételekrõl, a szép és igényes terítésrõl. A lakos-
ság körébõl is egyre többen jelennek meg a kóstolón.
Ez azért is fontos, mert a fesztivál egyik lényeges cél-
ja az, hogy � felkeltve az érintettek figyelmét �
Öttömös lakóinak boldogulását segítse elõ.

Egy kis ízelítõ: spárga receptek

Hogyan készítsük elõ a spárgát?

A spárgát szálanként vékonyan meghámozzuk, azaz
lehántjuk róla az 1�2 mm vastag külsõ, kemény,
csontszerû burkot. Fontos, hogy ne csak a vékony hár-
tyát távolítsuk el, mert az így tisztított spárga fõzés
után keserû lesz. A hámozást mindig a spárga fás (vas-
tagabb) végétõl kezdjük, és a spárga fejénél fejezzük
be, meghagyva egy 2�3 centiméteres hántolatlan dara-
bot. A túl hosszú szálak alsó végzõdését ne felejtsük
el levágni, mert ez megfelelõ hámozás után is keserû
marad.

A megtisztított spárgát többször váltott, bõ vízben
megmossuk, és a szárak vastagsága szerint szétválo-
gatjuk. A vékonyabbakból inkább levest érdemes ké-
szíteni, a vastagabbakból, az ún. szólóspárgákból 
� amelyek rendszerint a legjobb ízûek is � cérnával ki-
sebb kötegeket kötünk, így fõzéskor nem roncsolód-
nak. Az így elõkészített spárgát bõ, gyengén sózott és
enyhén cukrozott, forrásban lévõ vízben tesszük fel
fõni. Vigyázzunk, hogy a víz ne forrjon túl erõsen,
mert az nem tesz jót a spárgának! A fõzés ideje maxi-
mum 15 perc legyen, mert a túl puha spárga könnyen
összeesik.

Spárga magyar módra

Hozzávalók: 50 dkg spárga, 1 dl tejföl, 25 dkg vaj,
25 gr zsemlemorzsa, 4 gr piros paprika.

Fél kg spárgát megtisztítunk, és sós-cukros vízben
megfõzünk. Leszûrjük és a tûzálló tálat kivajazzuk.

Az 1 dl tejfölben elkevert, 25 dkg vajban megpirított
zsemlemorzsa felét a tál aljára helyezzük, erre rakjuk
a megfõtt spárgát, a tetejére pedig a zsemlemorzsa
másik felét helyezzük. Piros paprikával megszórjuk és
a sütõben 15-20 percig sütjük.

Spárga amerikai módra

Hozzávalók: 50 dkg spárga, 25 dkg vaj, 4 tojás, 
1 narancs leve, 2 kanál dió-nugátkrém.

A 20 dkg vajat a tojás sárgákkal, a nugát krémmel 
a narancslével vízgõzön habosra keverjük. A tûzrõl le-
véve belekeverjük a keményre vert tojáshabot és az
egészet a fõtt spárgára öntjük. A maradék vajat meg-
forrósítva ráöntjük és forrón tálaljuk.

Spárga tejfölös mártással

Hozzávalók: 1 kg spárga, 3 dkg vaj, 5 dl tejföl, 4 to-
jássárgája, 1 citrom, 1 kávéskanál liszt, só.

A megtisztított szólóspárgát sós-cukros vízben meg-
fõzzük, leszûrjük, és tûzálló tálba rakjuk. A tejfölbe
belekeverjük a tojás sárgáját, a citrom levét, a vajat, 
a lisztet, és egy csésze spárgalevet. Tûzön mártás sû-
rûségûre fõzzük, és a spárgára öntjük.

Spárgaleves

Hozzávalók: 30 dkg sertéscsont, 50 dkg spárga, 
10 dkg sárgarépa, 5 dkg petrezselyemgyökér, 1 dkg
cukor, 6 dkg vaj, 6 dkg liszt, 1 dl tej, 2 dkg só, 1 dl tej-
szín, 1 tojás sárgája, 1 db zsemle.

A csontot, a zöldséget 1,5 l sós vízben 2 óra hosz-
szat fõzzük, és cukorral ízesítjük. 4 dkg vajból és 
6 dkg lisztbõl világos rántást készítünk, kevés hideg
vízzel és tejjel felöntjük, a levesbe keverjük, és 
10 percig forraljuk, majd szitán áttörjük. Tálalás
elõtt a tejszínt a tojás sárgájával habverõvel elkever-
jük és a nem forró levesbe öntjük. A kockára vágott
zsemlét 2 dkg vajban megpirítjuk és tálaláskor a le-
vesbe tesszük.

Paradicsomos spárga

Hozzávalók: 25 dkg spárga, 25 dkg paradicsom, 
1 nagyobb gomba, 1 mokkáskanál só, 1 kávéskanál
majoránna, 1 mokkáskanál õrölt fehérbors, 1 mokkás-
kanál 5%-os ecet, 1 evõkanál olívaolaj vagy egyéb
olaj, 1 kávéskanál cukor.

Meghámozzuk a paradicsomot és a gombát, felsze-
leteljük, majd az olajban kb. 4�5 percig sütjük. Hoz-
záadjuk a majorannát, a borsot, az ecetet, a cukrot, és
egy kevés sóval ízesítjük. Összekeverjük a spárgasze-
letekkel, és takaréklángon kb. fél órán át pároljuk. Ha
kihûlt, pár órát a hûtõben tároljuk, fogyasztás elõtt fel-
melegítjük és forrón tálaljuk.
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Települési egészségtervünkrõl már korábban beszámol-
tunk a Hírlevél útján, most ennek a folyamatnak egy
újabb jelentõs állomásáról szeretnénk tudósítani. Egész-
ségtervünk fõ célkitûzése egészségkultúránk színvona-
lának emelése, melyet az Életmód Klub létrehozásával,
az általános iskolában pedig az egészséges életmód tan-
anyagának beépítésével kívántunk elõsegíteni.

Továbbképzés keretében a Kalocsa-Homokmégyen
mûködõ egészségterv programot megismerve úgy ta-
láltuk, hogy a tankonyha program mindkét területen
illeszkedik céljainkhoz. Az Együtt Egészségesen
Egyesület Kalocsán kidolgozta a Tankonyha-temati-
kát és a megvalósítás módját is, ezért az õ útmutatásuk
szerint indultunk el. Kértük az önkormányzat, és a he-
lyi szponzoraink segítségét, valamint az egyesületünk
jótékonysági báljának bevételét is erre a célra ajánlot-
tuk fel. Egészségtervünk továbbfejlesztéseképpen
újabb pályázatot adtunk be a Soros Alapítványhoz,
melyet meg is kaptunk. A Mûvelõdési Ház egy régi
épületrészét felújítottuk, új bútorokkal berendeztük,
szépítettük. Hangulatában az otthoni körülményekhez
hasonló, de egyszerre húsz személy munkálkodására
alkalmas helyszínt teremtettünk, külön fõzõhelyiség
és étkezõhely kialakításával.

Márciusban kis ünnepség keretében avattuk fel a Tan-
konyhát. Az életmód klub rendszeres havi összejöve-
teleit itt tartja. A klub tagjaival közösen többféle egész-
séges ételt készítünk (saláta, húsétel, desszert stb.), kü-
lönös tekintettel a cukorbetegek igényeire, mert a klub-
ban jelentõs a cukorbetegek aránya. Minden alkalom-
mal megbeszélünk valamilyen egészségügyi prevenci-
ós témát is, vagy egy meghívott vendég, vagy a helyi
egészségügyi dolgozók segítségével. A nyersanyagok
egy részét a klubtagok adják össze abból, ami a ház kö-
rül megterem, a többit pedig a klubvezetõ biztosítja.

A Tankonyha másik fõ hasznosítási módja, hogy az
általános iskolás tanulók itt sajátíthatják el az egészsé-
ges táplálkozási ismereteket mind elméletben, mind
gyakorlatban. A tanrendbe beépítve havonta két ösz-
szevont tankonyhai óra van az elsõtõl a nyolcadik osz-
tályig. A nyersanyagok beszerzését fõként a Napközi
konyháján keresztül bonyolítjuk, az ott nem használt
nyersanyagokat � pl. búzacsíra, zöld fûszerek � külön
megvesszük. Az új órákat szeptembertõl vezettük be,
ezért jelenleg még elég sok nehézségünk van a prog-
ram gyakorlati megvalósítását illetõen.

Elég nehéz a tizenkét osztály és a hét pedagógus
idõbeosztását összehangolni, akik a foglalkozásokat
vezetik. Az ételkészítésben az Együtt Egészségesen
Egyesület által kiadott tanári kézikönyv módszertani
ajánlását próbáljuk követni, mely az országban több
helyen akkreditálás alatt van.

Saját tapasztalataink szerint egyes ételeket nem le-
het két óra alatt elkészíteni, elfogyasztani és utána a
konyhában rendet rakni, elmosogatni. Ha nagyobb
csúszás van, az óra utáni egyéb elfoglaltsággal ütkö-

zik. Egyelõre még nem tudjuk, hogyan fogjuk ezt a
problémát megoldani. Mindenesetre nagyon örülünk
annak, hogy a gyerekek élvezik és igénylik a foglalko-
zásokat. Az alsó tagozatban az anyukákat is sikerült
bevonni, hogy segítsenek az órák lebonyolításában, ez
által õk is gyarapíthatják a tudásukat.

Harmadik célkitûzésünk, hogy az új konyha haszná-
latával olyan közösségi programokat szervezzünk,
melyek az egész település lakosságát megmozgatják
(pl. férfiak fõzõversenye, nagymamák legjobb recept-
jei, hagyományos ételeink különbözõ változatai stb.).
Ezeket a legnehezebb megszervezni, ezen a téren még
sokat kell fejlõdnünk, bár nagyon hasznos volt tapasz-
talatcserénk egy másik tankonyhát mûködtetõ telepü-
léssel a Települési egészségterv találkozón. A közép-
korúak és fiatalok bevonása ily módon lenne lehetsé-
ges, mint tettük ezt a családi futóverseny esetében, mi-
kor is egészséges uzsonnát készítettünk a résztvevõk-
nek a tankonyhán. 

Hiányossága még tankonyhánknak az önálló vizes-
blokk (WC, mosdó) hiánya. Reméljük, még az idén si-
kerül megvalósítani pótlásukat. Jövõ tavasszal szeret-
nénk beindítani a biokertészetet, hiszen az ott termelt
zöldségeket felhasználhatnánk a tankonyha foglalko-
zásain is.

A sok gyakorlati buktató ellenére szívesen valósít-
juk meg a tankonyha-programokat. Meggyõzõdésünk,
hogy a közösségfejlesztésben jelentõs szerepe van és
bízunk abban, hogy a jövõben mérhetõ eredményeink
is lesznek.

Dr. Sövényházi Ilona 
Röszke Község Egészségvédõ Egyesület Elnöke

Tankonyhát avattunk Röszkén!
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