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Kedves kollégák! Kedves érdeklődök!
 
 

A Táplálkozástudományért Alapítvány 2022
tavaszán elkezdte aktív működését. 

Az alábbiakban szeretnénk rövid tájékoztatást
adni az elmúlt hónapokban történt legfontosabb

eseményekről.
 

Kérdéseitekkel, észrevételeitekkel, ötleteitekkel
keressetek bennünket bizalommal!

 
Szép és pihentető nyarat kívánunk mindenkinek!

 
 Kubányi Jolán MSc 

 elnök
 

Szigetvári Szilvia
kuratóriumi tag

 



KOMMUNIKÁCIÓ
 

Saját weboldal és facebook oldal
 

Elkészült az Alapítvány weboldala és elindítottuk saját
facebook oldalunkat is, amelyhez ezúton kérjük

csatlakozzatok minél többen! 
Online kommunikációs felületeink az alábbi elérhetőségeken

találhatók meg:
 

www.taptudalapitvany.hu
www.facebook.com/Táplálkozástudományért-Alapítvány

 

http://www.taptudalapitvany.hu/
https://www.facebook.com/T%C3%A1pl%C3%A1lkoz%C3%A1studom%C3%A1ny%C3%A9rt-Alap%C3%ADtv%C3%A1ny-115908621120053


Okos Snack program
 

EGYÜTTMŰKÖDÉSEK
 

Az Alapítvány a Nestlé az Egészségesebb Gyerekekért program keretében

kialakításra került Okos Snack projekt szakmai partnere, segítjük annak

koordinációját és minél szélesebb körben történő megvalósítását.

A program célja, hogy pedagógusok, edzők, felnőtt segítők közreműködésével

hiteles információkat biztosítva, játékos formában, különböző kártyák

segítségével megismertessük a fiatalokat a kiegyensúlyozott életmód és

táplálkozás legfontosabb üzeneteivel (témák pl.: energiaegyensúly, reggeli, hova

dobjam, élelmiszercímke, divatdiéták, stressz). 

Külön tudásanyag és felkészítő tréning segíti a felnőtteket, a gyerekek

ismereteinek változását pedig tudásszintfelmérők kitöltésével mérjük.

Az idei évben eddig közel 14.000 gyermek csatlakozott a kezdeményezéshez az

alábbi partnerek bevonása révén: Magyar Cserkészszövetség, Bolyai

Gyermekotthoni Központ, Dunaharaszti általános iskolák és sportegyesületek,

Magyar Tenisz Szövetség, Biatorbágyi Egészségfejlesztési Iroda, Játékmester

Gyermekprogram - Zoo tábor, Erzsébet a Kárpát-medencei gyermekekért

Alapítvány.
 

https://igyteljesazelet.hu/okos-snack

https://igyteljesazelet.hu/okos-snack


Etesd az eszed program
 

EGYÜTTMŰKÖDÉSEK
 

Az Etesd az Eszed oktató program a Nestlé Hungária (a Nestlé az Egészségesebb
Gyerekekért program elemeként) és az Okos Doboz által közösen kidolgozott 4-6
hónapos moduláris komplex nevelési oktató program, melynek szakmai tartalma
illeszkedik a Nemzeti Alaptantervben meghatározott fejlesztési célkitűzésekhez, a

diákok számára elsajátítandó ismertekhez. Egyedülállósága abban rejlik,
hogy az Etesd az Eszed az első olyan oktatási program, amely a tantárgyi

keretekből kilépve, az egészséges életmóddal kapcsolatos átfogó
ismeretanyagot, digitális taneszközt és módszertant tartalmaz. A program eddig

5 településen valósult meg, mely 2021 szeptemberében indult 1000 általános
iskolás gyermek részvételével.

A program szakmai tartalmának és tananyagának kidolgozásában dietetikusok,
gyakorló pedagógusok, pszichológusok, orvosok, digitális módszertani

szakemberek vettek részt. Az Etesd az Eszed program szakmai lektorálást az
ELTE módszertani szakemberei és a projektet támogató Tudományos

Tanácsadó Testület végezte. A Táplálkozástudományért Alapítvány, mint az
Etesd az Eszed program Tudományos Tanácsadó testületének tagja egyúttal

vállalta azt is, hogy minél szélesebb körben népszerűsíti a projektet.
 

https://igyteljesazelet.hu/etesd-az-eszed
 

https://igyteljesazelet.hu/etesd-az-eszed


MÁÉSZ
 
 

Alfa Egészségközpont
 
 

EGYÜTTMŰKÖDÉSEK
 

Az Alapítvány tagja a Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogram
Tudományos Tanácsának, valamint a Szakmai és Koordinációs Bizottságának is így

segítve a program működését. Az évente megrendezésre kerülő Népegészségügyi
Konferencián támogatjuk az adott periódusra vonatkozó irányelvek és

programtematika kidolgozását és elfogadását. A szakmai irányelvek működésében
aktív szerepet vállal több mint 70 tudományos társaság és civil szervezet vezetője,

valamint vezető tisztségviselője.
 

https://egeszsegprogram.eu/

A 2014-ben alakult Alfa Egészségközpont célja, hogy az orvosok összehangolt
munkája által, nyugodt és barátságos környezetben adja meg a pácienseknek azt, am

mindenki számára a legfontosabb érték: az egészség. A központ vezetőinek
felkérésére az Alapítvány közreműködött az Alfa egészségpercek keretében készülő

interjúk elkészítésében, amely során számos orvossal történt párbeszéd a saját
szakterületét érintő legfontosabb tudnivalókat bemutatva.

 

https://www.alfaegeszsegkozpont.hu/Egeszsegpercek

https://egeszsegprogram.eu/
https://www.alfaegeszsegkozpont.hu/Egeszsegpercek


Városi Civil Alap
 
 

Spar a Fenntartható Jövőért
 

PÁLYÁZATOK

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. részére a Miniszterelnökséget vezető
miniszter által közzétett „A Városi Civil Alap keretében „civil közösségi

tevékenységek és feltételeinek támogatása” (2022.)” című pályázati kiírásra
eljuttattuk „Az alapítvány alaptevékenységét segítő eszközök beszerzése”

című pályázatunkat, amely sajnos a rendelkezésre álló szabad előirányzatra
tekintettel, a forrás korlátossága miatt nem került támogatásra.

A Spar Magyarország részére benyújtásra került pályázatunk, amely
támogatás összegéből a Spar Magyarország bicskei telephelyének dolgozói

részére táplálkozással és mozgással összefüggő előadásokat tartottunk volna
dietetikus-táplálkozástudományi, valamint gyógytornász, személyi edző

szakemberek közreműködésével, de sajnos az elbírálása során a pályázatuk
nem került kiválasztásra.



MÁÉSZ munkacsoporti megbeszélés
 
 

Sirha Budapest

RENDEZVÉNYEK, AMELYEKEN RÉSZT VETTÜNK

A Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja 2022. február 24-
én tartotta évadnyitó gálaebédjét a Magyar Tudományos Akadémián. Az

esemény fővédnöke az
 Emberi Erőforrások Minisztériuma Európai Uniós Fejlesztéspolitikáért Felelős

Államtitkársága volt. A megbeszélésen szó esett az éves kiemelt
eseményekről, valamint a helyszínek pontos idejének meghatározásáról,

illetve az új javaslatok is megvitatásra kerültek.

2022. március 22-24. között ötödik alkalommal került megrendezésre a
Hungexpo Budapest Kongresszusi és Kiállítási Központ területén a Sirha

közép-kelet Európa legjelentősebb nemzetközi élelmiszeripari és HoReCa
szakkiállítása. Az eseményén három nap alatt több mint 20 ezer szakmai
látogató fordult meg. Az immár második alkalommal a Sirha Budapesten

rendezett Bocuse d’Or szakácsverseny európai döntőjében pedig a magyar
csapat második lett. Az Alapítvány számos élelmiszeripari szegmensben

tevékenykedő partnerrel találkozott és egyeztetett a lehetséges
együttműködések vonatkozásában.



Etesd az eszed program büki díjátadó esemény
 

Eisberg 30 éves szülinap

RENDEZVÉNYEK, AMELYEKEN RÉSZT VETTÜNK

2022. április 7-én tartották az Etesd az eszed egészségnevelési
oktatóprogram pilot projektjének zárórendezvényét, amelyen a résztvevő

diákok és iskolák díjazására is sor került. A Nestlé Hungária Kft. és az Okos
Doboz Kft. együttműködésében megvalósult pilot program 2021 őszén indult
útjára Bő, Bük, Csepreg, Répce lak és Zsira általános iskoláiban. Mintegy ezer
diák különböző online feladatok, versenyek során tanulhatott az egészséges
életvitelről. A zárórendezvényen dr. Németh Sándor polgármester mondott

köszöntőt, a díjakat dr. Tompa Gábor kommunikációs igazgató és Szűcs Dóra
ügyvezető adták át.  Az Alapítvány a pilot program tapasztalatait

megismerve segíti a projekt további helyszíneken történő megvalósítását.

Május 26-án az Eisberg Hungary Kft. gyáli
telephelyén ünnepelte a svájci tulajdonú
vállalat magyarországi jelenlétének 30.
évfordulóját, amelyre az Alapítvány is

meghívást kapott. Az eseményen ott volt
Jean-Francois Paroz, Svájc magyarországi

nagykövete, és Pápai Mihály, Gyál
polgármestere is. Palya Bea

előadóművész énekével, Hajnóczy Soma
kétszeres bűvész világbajnok pedig

mesteri trükkjeivel varázsolta el a
közönséget. Aki kedvet érzett hozzá, rövid
látogatást tehetett az Eisberg üzemében,

végig követve a saláták útját a
feldolgozástól a csomagolásig.



RENDEZVÉNYEK, AMELYEKEN RÉSZT VETTÜNK

dm Gyermeknap a Vasúttörténeti parkban

Május utolsó hétvégéjén a kicsiket és nagyokat is várta a dm
Gyermeknap a budapesti Vasúttörténeti Parkban, ahol minden a

gyerekeknek és a gyerekekről szólt. Többek között színpadi
koncertekkel, látványos előadásokkal, interaktív programokkal

és környezeti neveléssel kapcsolatos játékokkal találkozhattak a
látogatók. A két napos rendezvényen az Alapítvány táplálkozási

és dietetikai tanácsadással várta az érdeklődőket.



FOLYAMATBAN LÉVŐ AKTUALITÁSOKRÓL
RÖVIDEN…

 

-Közös együttműködés kialakítása van folyamatban az Eisberg
Magyarország Kft-vel, a Danone Kft-vel, az Unilever Magyarország Kf-vel, a

Zsiráf kreatív ügynökséggel, a 21 Nő az egészségügyért Alapítvánnyal, a
Magyar Gyógyszerész Kamarával és a Semmelweis Egyetem Dietetikai

tanszékével, valamint a Budapesti Gazdasági Egyetemmel.
 

-Előkészületben van az Alapítvány részvétele az őszi Szívünk napja
eseményre, a Dietetikusok 100 éves jubileumi évfordulójára rendezett

konferenciára, a Magyar Elhízástudományi Társaság jubileumi
rendezvényére, valamint az OGYÉI 3. Táplálkozástudomány sokszínűsége

elnevezést viselő konferenciára.
 

-Folyamatosan keressük az új pályázati lehetőségeket és a lehetséges
partnereket, akik támogatják célkitűzéseink megvalósítását.

 

 

1141 Budapest, Örs vezér útja 42.
taptudalapitvany@gmail.com

 

mailto:taptudalapitvany@gmail.com

