
 
 

 
 

Eredményes volt a Nemzeti Iskolagyümölcs-program 

 workshop-sorozata 

A Nemzeti Iskolagyümölcs-program hatállomásos workshop-sorozatot szervezett, melynek 

legfőbb célja volt a folyamatos párbeszéd fenntartása a program minden szereplője között. A 

szakmai döntéshozók, pedagógusok, tanügyi 

képviselők, termelők és beszállítók összesen 

hat alkalommal találkozhattak személyesen, 

lehetőséget kapva ezáltal arra, hogy 

észrevételeiket, véleményeiket megoszthassák 

egymással a program kapcsán. A 

rendezvénysorozat állomásai: Pécs (április 3.), 

Székesfehérvár (április 4.), Zalaegerszeg 

(április 23.), Kecskemét (április 29.), Miskolc 

(május 21.) és Debrecen (május 22.). 

A meghívott előadók a program legfőbb 

témaköreiben tartottak előadást, illetve nemcsak a gyakorlati tapasztalatok folyamatos megosztásának 

fontosságára hívták fel a figyelmet, hanem pedagógiai, egészségügyi és kommunikációs oldalról is 

szemléltették a program jelentőségét. Az 

előadásokat követően frissítő állófogadás 

várta a résztvevőket, majd számos témakört 

érintő kerekasztal-beszélgetésekre került sor, 

ahol a jelenlevők választ kaphattak 

fennmaradó kérdéseikre, valamint további 

tapasztalataikat is megoszthatták. A 

kerekasztal-beszélgetés meghatározó része 

volt az adott helyszín házigazdáinak 

bemutatkozása, akik a Vidékfejlesztési 

Minisztérium által kiválasztott helyi termelők, 

beszállítók csoportját képviselték.  

Állandó előadóink voltak:  

 Bittsánszky Márton, a Vidékfejlesztési Minisztérium Agrárpiaci Főosztályának vezető-

helyettese 

 Angyal László, a Mezőgazdasági és 

Vidékfejlesztési Hivatal - Piaci Támogatások 

és Külkereskedelmi Intézkedések 

Igazgatóságának vezetője 

 Miháldy Kinga, az Országos Élelmezés- és 

Táplálkozástudományi Intézet szervezési 

koordinátora, dietetikus, élelmiszer - 

minőségbiztosító agrármérnök 

 Kiss Eszter és Vincze Nikolett, a MATÉSZ-

FRUCT Kft. képviselete, valamint 

 az illetékes tankerületi igazgatók. 

 



 
 

 
 

 

A rendezvénysorozat fotói, sajtómegjelenései, valamint az előadások prezentációi a program 

honlapján (http://iskolagyumolcsprogram.hu) tekinthetők meg. 

Minden workshopon kérdőívvel mértük fel a résztvevők elégedettségét, valamint a program 

hatékonyságát. A résztvevők értékelték az előadásokat, a kerekasztal beszélgetéseket és a program 

eddigi teljesítményét, illetve rögzítették, hogy milyen minőségben vettek részt a rendezvényeken. A 

válaszadók összesítve 88%-osan elégedettek a programmal. Miskolcon és Debrecenben ez a szám 

majdnem 100%, de Székesfehérvárott megosztó a vélemény, magas a válaszok szórása. 24 kitöltő 

az oktatási intézmények képviselőjeként volt jelen, 17 pedig a beszállítók oldalát képviselte.  

A résztvevők kifejezetten elégedettek voltak a témákkal és az előadók felkészültségével, 

összességében hasznosnak ítélték meg ezeket és nem maradt megválaszolatlan kérdés. Azonosan 

érdekesnek és eredményesnek tartották az oktatás és egészségügy, illetve a kormányzati 

szempontok témákat. A kerekasztal beszélgetésekről hasonló vélemény alakult ki. A kapcsolatépítés 

sikeresen megtörtént, a beszélgetések előremutatóak voltak és itt sem maradtak megválaszolatlan 

kérdések.  

 

http://iskolagyumolcsprogram.hu/


 
 

 
 

Keressük Magyarország kedvenc almafajtáját! 

Az Iskolagyümölcs-program keretében megvalósuló Keressük Magyarország kedvenc 

almafajtáját! roadshow célja, hogy a magyar lakosság szavazataival kiderüljön, melyik 

almafajta a legnépszerűbb Magyarországon. 

Szavazásra buzdítjuk tehát a gyereket és felnőtteket: 

szavazzanak kedvenc almafajtájukra! A válaszadás 

helyszíni és online szavazás formájában valósult 

meg. 

  

 

 

Helyszíni szavazás 

A háromállomásos road-show alkalmával az ország három régiójában az érdeklődők kóstoltatással 

egybekötött papír alapú szavazással dönthettek. 

Helyszínek és időpontok: 

 Nyíregyháza, Korzó Bevásárlóközpont – május 31. 

 Budapest, WestEnd City Center – június 7. 

 Győr, ÁRKÁD Győr – június 14. 

Emellett több órás, színes programok várták a kicsiket és 

nagyokat egyaránt, mint például gyümölcsös kézműves 

foglalkozások, almaszobrászat, gyümölcslufi-készítés, arcfestés. 

Zenélt az Alma zenekar és a Málna Zenekar. Hogy a szórakozás 

mellett a tanulásra is lehetőség nyíljon, játékos kvízre is sor 

került. A helyesen válaszolók és a szavazók izgalmas 

nyereményekben részesülnek.  

Online szavazás 

Akinek nincs lehetősége a helyszíneken szavazni, megteheti online a rendezvény microsite-ján 

(http://kedvencalmafa.hu/) 2014. június 14-ig. Az online szavazók között hetente négy 

ajándékcsomagot sorsolunk ki, melyek egyenként a következő logózott ajándéktárgyakból állnak: 

kerámia bögre, könyvjelző, pamuttáska, uzsonnásdoboz, jegyzetfüzet tollal, tornazsák, póló, 

edényfogó kesztyű iskolagyumolcsprogram.hu/ 

 

A rendezvénysorozat fotói, sajtómegjelenései a program honlapján (http://iskolagyumolcsprogram.hu) 

tekinthetők meg. 

  

http://kedvencalmafa.hu/
http://iskolagyumolcsprogram.hu/


 
 

 
 

Közösségi média és online aktivitások  

Az EGÉSZSÉGKVÍZ nevű Facebook játék során kalandra buzdítottuk a szülőket, 

pedagógusokat. Minden héten NAPI EGÉSZSÉGTIPPEKET osztottunk meg, melyek hasznos 

információt tartalmaztak nemcsak a gyermekek, hanem a felnőttek egészséges táplálkozását és 

életmódját illetően is. A tippek alapján minden pénteken EGÉSZSÉGKVÍZ-t tettünk közzé. A helyes 

megfejtők között, egy hét múlva, pénteken izgalmas nyereménycsomagot sorsoltunk ki, mely logózott 

ajándéktárgyakat foglal magába. A játék időtartama 8 hét: június 2-től július 28-ig.  

Az EGÉSZSÉGVÍZ itt érhető el:https://www.facebook.com/iskolagyumolcs/app_475884049209628 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gyerekek körében az egész világon nagyon népszerű, úgynevezett „catcher game” típusú 

játékot fejlesztettünk KOSÁRBA AZ EGÉSZSÉGGEL! néven. A játékban főhősünket – egy 

szimpatikus, arculatba illő karaktert – kosárral a kezében, a képernyő alján mozgatjuk a bal és 

jobb nyíl segítségével. Eközben az égből különböző ételek potyognak, amelyek két csoportba 

tartoznak: egészséges és egészségtelen ételek. Pontot ér a gyümölcsök és zöldségek 

bármelyike, ami az iskolagyümölcs-program keretein belül kiosztásra kerül, pontlevonás jár az 

egészségtelen ételekért, mint például a chipsért vagy a hot-dogért. A fejlesztés célja, hogy a 

gyerekek játszva sajátíthassák el az egészséges és egészségtelen ételek megkülönböztetését, 

beépítve ezt táplálkozási szokásaikba. Minél többet kell elkapni a pontot érő ételekből és a lehető 

legkevesebbet a pontot levonó ételekből. A játékidő alatt egyre sűrűbben és gyorsabban potyognak az 

égből a tárgyak. A játékot a http://iskolagyumolcsprogram.hu/diakoknak weboldalra fejlesztettük, 

valamint Facebook hirdetést készítettünk hozzá. Minden játék 2 percig tart, ezalatt az idő alatt kell a 

legtöbb pontot összeszedni a játékosnak.  

A játék időtartama: július 1. - július 31. A játék ezt követően is fent marad a honlapon addig, ameddig a 

honlap üzemel. 

 

 
 

A játék itt érhető el: http://iskolagyumolcsprogram.hu/diakoknak 

https://www.facebook.com/iskolagyumolcs/app_475884049209628
http://iskolagyumolcsprogram.hu/diakoknak
http://iskolagyumolcsprogram.hu/diakoknak

