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hirdetés

Gyermekrajzversennyel és kiállí-
tással is igyekeznek népszerűvé 
tenni térségünkben az egészséges 
életmódot és egészséges táplál-
kozást. A dietetikus, nutricionista 
szakemberek szerint van is pótol-
nivaló ezen a téren, hiszen nem 
mindenki, aki azt hiszi magáról, él 
egészségesen.

darvas Beáta
darvas.beata@hargitanepe.ro

R opogós cseresznyével, al-
mával, banánnal roskadá-
sig rakott asztallal várták a 

szervezők tegnap délelőtt a Hargita 
Megyei Tanács Márványtermé-
be azokat a gyerekeket, akik részt 
vettek Az egészséges táplálkozás szí-
nes világa című rajzversenyen. Az 
INSIGHT-projekt részeként meg-
szervezett rendezvényen szé kely-
udvarhelyi, csíkszeredai és gyer gyó-
szentmiklósi óvodások és kisisko-
lások vettek részt. A versenyre több 
mint 250 rajz érkezett be, amelyek 
hűen tükrözik a felnövekvő gene-
ráció egészséges táplálkozásról és 
életmódról alkotott sajátos látás-
módját.

A kiállított munkák sem voltak 
színtelenebbek, mint a gyerekek 
fogadására terített asztal: gyümöl-
csöktől és zöldségektől hemzsegtek 
a rajzok, és a gyerekek kórusban vá-
laszolták a megyei főtanfelügyelő, 
Ferencz Salamon Alpár kérdésére, 
hogy ők inkább a szabadban sze-
retnek játszani, mint a számítógép, 
illetve a televízió képernyője előtt 
ücsörögni. A gyerekek egészséghez 
viszonyuló szemléletmódját igye-
keznek jó irányba befolyásolni az 
óvónők és tanítónők is. A csíksze-
redai Micimackó Napközi Otthon-
nak van egy egészséges életmódra, 
egészséges táplálkozásra vonatkozó 

oktató programja, amely keretében 
nemcsak a gyümölcsök és zöldsé-
gek világába vezetik be a kicsiket, 
hanem a magvak fogyasztása is 
szerepel évszakonként. „Az a kér-
dés, hogy az óvodában, iskolában 
tanultak mennyire épülnek be a 
gyerekek otthoni életébe is. Fontos 
lenne, ha a szülők nem mondaná-
nak ellent annak, amit a gyerek az 
óvodában vagy iskolában hall” – 
mondta a napközi vezetője, Szente 
Ibolya. Szerinte „miután sok min-
dent kipróbáltunk, most megint 
vissza szeretnénk térni a kezdetek-
hez, keressük a régi egyensúlyt. A 
rendszerváltás után beáramlottak 
a csipszek meg a gyorsétkezdék 
kultúrája, és azt hiszik a gyerekek, 
hogy az a finom, ami ott készül el. 
Többet kell foglalkozni a témával, 
hiszen a változás nem megy egyik 
napról a másikra, a rossz szokásokat 
nehezebb elhagyni, mint felvenni”. 

A kisgyerekek rajzai és lelkese-
dése korántsem tükrözi a jelenlegi 
állapotokat, hisz amint Ábrahám 
Beáta nutriciós szakember is el-
mondta, hiába hiszi valaki magá-
ról, hogy egészségesen táplálko-

zik, nem jelenti azt, hogy ez így is 
van. A Hargita Megyei Kulturális 
Központ egy nemrégiben készült 
tanulmánya is rámutat arra, hogy 
egészségesnek, egészségesen táplál-
kozónak vallják magukat a túlsú-
lyos emberek is – főként  az ötvenes 
korosztály körében él az elképzelés, 
hogy a kövérség az egészséget, a 
szépséget jelenti.

„Fontos a mértéktartás és a ki-
egyensúlyozott táplálkozás: min-
denre szüksége van a szervezetünk-
nek, szénhidrátokra, zsírokra, fehér-
jékre, a szilárd táplálék feldolgozá-
sához elengedhetetlen folyadékra 
és a mozgásra” – vallja a nutriciós 
szakember. Ábrahám Beáta meg-
látása is alátámasztja Szente Ibolya 
megfigyeléseit, miszerint az elmúlt 
húsz évben több változáson is ke-
resztülment az egészséges életmód-
hoz való hozzáállásunk. 

„Mindenből kell fogyasztani 
egy keveset, egy irányba se billenjen 
el a mérleg. Ha például a fehérjebe-
vitelt túlozzuk el, leterheljük a szer-
vezet méregtelenítési folyamatait. 
Ekkor lépnek fel az érrendszeri pa-
naszok, szívpanaszok is” – mondta 
Ábrahám Beáta.

Gyerekek Az eGészséGes táplálkozásról

„Az a szép, aki kövér”

Lerajzolták, milyen szerintük az egészséges életmód fotó: csíki zsoLt

Vissza szeretnénk térni a 
kezdetekhez, keressük a 
régi egyensúlyt. A rend-
szerváltás után beáram-
lottak a csipszek meg a 
gyorsétkezdék kul túrája, 
és azt hiszik a gyerekek, 
hogy az a finom, ami ott 
készül el. 

Gyimesbe került az öreg gőzös. Az ezeréves határhoz szállították tegnap a zsögödfürdői strand terü-
letén több mint harminc évet ült öreg gőzmozdonyt. Csíkszereda önkormányzata közel két évvel ezelőtt döntött 
úgy, hogy Gyimesbükk településnek ajándékozza a mozdonymatuzsálemet, azt azonban csupán most sikerült a 
Tatros parti faluba szállítani. Tankó Tibor, Gyimesbükk alpolgármestere lapunknak azt mondta, a mozdonyt a 
határőrház közelében állítják ki, ahol majd felújítva méltó darabja lesz az ottani vasúttörténeti múzeum tárgyai-
nak. Addig is, a pünkösdkor Gyimesbe látogató turisták már megtekinthetik a mintegy harminctonnás gépet, 
amelynek azonban számos alkatrésze az utóbbi évtizedek alatt eltűnt.  Fotó: Mihály lászló


