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Koinonia Sátoraljaújhelyért és Zemplénért  
Baráti Közhasznú Egyesület 
Cím: 3980 Sátoraljaújhely, Bajza u.30. 
Telefon: +36/70-501-9284 
 

Beszámoló 
 
Dátum: 2018. november 30. 
 
Program megnevezése: Generációs családépítő nap – Egészségnap 
 
Program időtartama: 10.00- 15.30.  5,5 óra 
 
Program helyszíne: Hegyközi Általános Iskola 3994 Pálháza Vásártér u. 13. 
 
Összefoglaló: 
 
A programon 100 fő vett részt.  

 

A generációs családépítő napokon az együttlétre, a közös élményszerzésre, a generációk 

közös tevékenységeire helyezzük a hangsúlyt. Kiemelt célunk volt a megszervezett 

programokkal, hogy a közös élmények által a generációk közötti konfliktusok feszültségek 

csökkentését, egymás elfogadását, a szociális érzékenység javulását segítsük elő. 

 

A köszöntő utána, melyet Horváth Zoltán intézményvezető Úr mondott el, röviden bemutatta 

a nap programjait, célkitűzéseit, majd felhívta a balesetvédelemre a figyelmet.  

Elmondta, hogy a csoportfoglalkozások melyik helyszíneken, termekben lesznek 

megszervezve, illetve, hogy a záró összefoglaló a néhány méterre lévő „művelődés házá”-

ban lesz megtartva. 

A csoport foglalkozásokra mindenki előztetés jelentkezés alapján mehetett, hogy ne legyen 

kevés a hely és az eszköz az esetleges magas létszám miatt. 

Csoportfoglalkozások: 

1. csoport: gyümölcssaláta készítése 

2. csoport: helyes fogápolás 

3. csoport: kreatív-plakátkészítés 

4. csoport: egészséges ételeink-bemutató 
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A résztvevők, szülők, gyerekek, nagyszülők, pedagógusok, intézmény dolgozói nagy 

lelkesedéssel készítették el a produktumokat. 

A kóstolás rendkívül népszerű volt. Az elkészült és szépen tálalt gyümölcssaláták, 

szendvicsek szinte azonnal el is fogytak és a receptek gazdát is cseréltek. 

Mindenki tetszését fejezte ki az elkészült plakátokat látva, hiszen nagyon kreatív mutatták 

be és hívták fel a figyelmet a készítők, a helyes fogápolásra, az egészséges étkezésre. 

Külön meg kell említeni, hogy rendkívül kreatívan gyűjtötték össze és írták le az 

egészségmegőrzéséhez kapcsolódó közmondásokat, szólásokat az egyik csoport. 

 
A program zárására és értékelésére szinte megtelt a „színház terem”, ahol a fiatalabb 

résztvevők, az intézmény tanulói értékelték a napot. 

 

        
 

 


