
            

BESZÁMOLÓ
FIATALOK A RÁSZORULÓKÉRT PROJEKT

BEREGI FŐZŐKLUB 2022.12.15. – 16.

A Beregi Természet- és Környezetvédelmi Egyesület 2022.12.15.-16.-án ifjúsági tagjaival, partnereivel, a 
Vásárosnaményi II. Rákóczi Ferenc Gimnázium Természetbarát Diákköre és a Lónyay Menyhért Baptista 
Technikum és Szakképző Iskola fiataljaival környezettudatos gondolkodást erősítő, jótékonysági 
főzőversenyt szervezett. A programot Egyesületünk és a partnereink diákjai által tíz éve alapított Beregi 
Főzőklub „Fiatalok a rászorulókért” címmel, többes céllal szervezte. Jótékonysági rendezvényként a fiatalok
szociális érzékenységét kívántuk növelni úgy, hogy közben növeljük a környezettudatos gondolkodásukat, 
jövőképüket is. A főzés során elsősorban olyan alapanyagokat használtunk, amelyeket helyi gazdák, 
termelők környezettudatos termeléssel állítottak elő. (zöldségek, húsfélék, tojás…stb). Az ételek 
kiosztásánál, környezetbarát, lebomló csomagolóanyagokat használtunk fel. A megfőzött étel egyik fele 
húsmentes volt, amellyel annak környezetbarát hatásaira is felhívtuk a figyelmet. A programot három 
elméleti felkészítő foglalkozással indítottuk, aminek célja a szociális érzékenység és a környezettudatos 
magatartás elmélyítése volt. 15.-én délután a fiatalok Kósa László Mesterszakács irányításával közösen 
készítették elő a másnapi főzést, amit 16.-án a város főterén valósítottunk meg. 120 adag zöldséggulyás 
leves, 120 adag pásztortarhonya és 150 adag csokoládés kocka készült el. Az ételek felét, a „Ne dobd a 
szemétbe” programunk során gyűjtött plüssjátékokkal együtt a helyi Vörös Kereszt, a Tourinform iroda és 
az Önkormányzat segítségével kiszállítottunk városunk rászoruló lakóinak. A rászoruló lakók mellett a 
cukorbetegséggel küzdők is célcsoport volt, hiszen a zöldséggulyás leves ezzel a céllal készült. A többi ételt 
a helyszínen felállított sátorban fogyasztották el az odaérkező rászorulók.  Az előkészítésben 21 fiatal, a 
főzésben 24 fiatal vett részt. Közülük hárman az MTVSZ Ifjúsági Tagozatának is tagjai. A programot 
Egyesületünk felnőtt tagjai irányítottak. A megvalósítást támogatásukkal a Magyar Természetvédők 
Szövetsége „Game on” projektje és Vásárosnamény Város Önkormányzata segítették. A program felhívása 
és bemutatása megjelent a www.vrfg.edu.hu , www.termeszetbaratok.hu és a www.btke.hu oldalakon. A 
Főzőverseny megnyitójáról rövid film is készült, amit a Namény TV is bemutatott, illetve megtekinthető 
annak Facebook oldalán. 
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