
A „Séta az egészségért” rendezvény témája az egészség, és az 
egészséges táplálkozás. Az előadásokat is e téma köré 
szerveztük.

Ételallergia Valóban létezik? Csak a XXI. század komoly 
problémája? Sok megválaszolatlan kérdés merül fel a téma 
kapcsán. Válaszokat, melyekből kiderült, hogy divat, vagy 
betegség, a téma szakértőjétől, tól kaptak Nagy Edit dietetikus
az előadás részt vevői. Az előadó a laikusok számára is érthető 
módon magyarázta el az ételallergia és az intolerancia közötti 
különbségeket. Kitért az egyes étel intoleranciákra, felhívta a 
figyelmet a szűrővizsgálatok fontosságára, és arra is, hogy ha 
valakinél diétát ír elő az orvos, azt nagyon pontosan be kell 
tartanunk a saját egészségünk érdekében.

Következő előadónk volt. Horváth Adrien fitoterapeuta 
Azoknak, akiknek ismeretlen ez a szó, mondjuk azt, hogy ő az, 
aki gyógynövényekkel gyógyít.

Adrien mindig is érdeklődött a természetes gyógymódok 
iránt, különösen vonzotta a gyógynövények világa. Tanult ter-
mészetgyógyászatot, gyógynövényes orvoslást, akupresszúrát, 
hagyományos kínai orvoslást, fülakupunktúrát, Bach-virág-
terápiát. Rendszeresen jelennek meg írásai a Herbáció című 

népigyógyászati receptmagazinban és – megszűnéséig – 
ugyancsak rendszeresen írt a Gyógyulás Útjai című internetes 
lapnak. Lakóhelyén, Tiszagyendán életmód klubot hozott létre. 
Rendszeresen tart egészségnapi rendezvényeken előadásokat, 
ahol arra próbálja felhívni az emberek figyelmét, mennyire 
fontos a megelőzés, a tudatosság annak érdekében, hogy a 
lehető legnagyobb eséllyel védhessük ki a betegségeket. 
Előadásában kitért a gyógynövények gyűjtésétől, szárításán, 
tárolásán át a gyógyteák készítéséig. Az előadás végén őszi 
gyógyteakeverékéből készült finom teát kóstoltunk.

Mint az elmúlt évben, most is meghirdettük az egészséges 
ételek vetélkedését.

Sokféle étel sorakozott a terített asztalon, melyek kunhegyesi 
háziasszonyok, diákok keze munkáját dicsérték. 

Madarasi Ildikó – Kelemen Ildikó: Waldorf saláta
Bolyhos Erzsébet: Színes tésztasaláta durumtésztából 

csirkehússal
Józsa-Lisztes Józsefné: Gölődin leves, Rántott karfiol és 

rántott brokkoli
Oláh Lajosné: Kacsazsíron párolt lila hagyma csirkemájjal és 

zöldborsóval, sárgarépával, rizs-körettel, Almából és céklából 
készült saláta

Dienes Mihályné: Szőlőmag-olajos saláta grillezett 
csirkemell filé,  Gyümölcsös túróalagút  laktóz- és 
cukormentesen

Bodnár Lajosné  : Gyümölcssaláta, Túróval töltött sajttekercs
3/11.i. cukrász osztály: Barta Lili, Csonka Bernadett, Farkas 

Éva, Harsányi Erzsébet Brigitta, Lólé Dzsesszika, Mága 
Kamilla. Szakoktatójuk: Répászkyné Bene Katalin: 

Mokka sajttorta, Csokoládés-narancsos torta.
Először a készítők segítségével vettük sorra, mitől is 

egészségesek ezek az ínycsiklandó ételek, majd a dietetikus 
szemével tekintettük át az ételeket. Ezt követően pedig 
kezdődhetett a kóstolás.

Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani az ételek 
készítőinek az ételremekekért. Munkájuk elismeréseként 
vitamincsomagot és emléklapot vehettek át.

Itt szeretnénk megköszönni az Önkormányzat által 
fenntartott Mezőgazdasági Start Mintaprogram keretében 
működő Kertészet felajánlását, a Magyar Vöröskereszt 
támogatását, a CBA Vargáné Földházi Éva, Zöldség-gyümölcs-
ajándék üzlet Orosz Józsefné, valamint a Zöldség-gyümölcs 
Oázis Kisné Fábián Éva felajánlását, Horváth Adrien 
felajánlását, a Művelődési központnak a helyszínt és a 
dekorációt, a Könyvárnak a lufifújást, és minden önkéntes 
segítségét. Köszönet a Gondozási központ munkatársainak, 
akik a rendezvény ideje alatt vérnyomás- és vércukormérést 
végeztek.

Vincze Lászlóné szervező
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