
                                                                                         

                                                                                                                                       
GYERE Diósgyőr - Szülői értekezletre összefoglaló – 2019. szeptember

- Reméljük már mindenki jól ismeri a gyermekkori elhízás megelőzését célul kitűző GYERE® - 
Gyermekek Egészsége Programot, amely Dunaharaszti és Szerencs után 2018-ban hazánkban 
harmadik helyszínként Diósgyőrben is elindult a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének 
vezetésével.

- A projekt létfontosságú, hiszen Európában minden harmadik 11 éves gyermek túlsúlyos vagy 
elhízott.

- A diósgyőri programba 12 intézmény vesz részt 3000 fő gyermek részvételével (4 óvoda, 5 
általános iskola, 3 középiskola).

- A GYERE® Program első és legfontosabb célja, hogy az összefogás megvalósításával a helyi 
közösségeket és a közösségek tagjait hozzásegítse az aktív és egészséges életmód kialakításához 
és annak hosszú távú fenntartásához, ezzel csökkentve a gyermekkori elhízást.

- A program együttműködő partnerei: Az MDOSZ szakmai vezetésével a három évig tartó 
program az Emberi Erőforrások Minisztériuma, Egészségügyért Felelős Államtitkárság, Miskolc 
Város Önkormányzata, a Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kara és az Országos 
Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet összefogásával és szakmai 
együttműködésével, valamint a Nestlé Hungária Kft. támogatásával valósul meg. 

- Fontos kihangsúlyozni, hogy a projekt megvalósítása során a támogató cég termékei semmilyen 
formában nem kerülnek megemlítésre vagy reklámozásra, valamint a teljes program 
térítésmentesen áll az óvodák és iskolák rendelkezésére.

- A projekt tartalmát a településen élő gyerekek részére, azaz 0-18 éves korig állította össze az 
MDOSZ az életkoroknak megfelelően. A tervezés és megvalósítás során a program szervezői 
szorosan együttműködnek a helyi önkormányzattal, az egészségügyi és oktatási intézményekkel, 
pedagógusokkal, illetve természetesen Önökkel szülőkkel is. 

- A program menete: A MDOSZ által felkért és a kötelező tréningen részt vett miskolci 
dietetikusok az óvodákban, iskolákban rendszeresen játékos, gyakorlati foglalkozásokat tartanak 
a gyerekeknek, amelynek során negyedévenként egy-egy egészséges táplálkozással kapcsolatos 
témát dolgoznak fel. 

- a 2018-2019-es tanévben három téma átadását valósítottuk meg, amelyek a zöldség-
gyümölcs,  a gabonafélék és a folyadék fogyasztás fontosságáról szóltak, és amelyek végén 
pár percben meg is mozgattuk a gyerekeket. 

- A 2019/2020-as tanévben  újabb négy tematikával készülünk:
2019. október: Tej,tejtermékek,tojás
2019. november: Hús-húskészítmények,halak
2020. január: Édességek,desszeretek
2020. március: Zsírok, olajok, só témakörök

- A helyi védőnők segítségével 2018. október végén felmérést készítettünk a 6-12 éves gyermekek 
körében (1578 főből 1374 fő adta beleegyezését a méréshez), amely alapján elmondható, hogy a 
vizsgált gyermekek közel harmada súlyfölösleggel rendelkezik. A három éves program végén 
újabb mérést végzünk az akkori 6-12 éves gyermekek körében, ezt követően elvégezzük az 
adatok összehasonlítását. Célunk az első mérés alapján kapott 30% visszaszorítása.

- Az 5. osztályosok körében (212 fő) tudásszint-felmérést végeztünk a tematikák megkezdése 
előtt, amely 15 rövid kérdésben igyekezett feltárni a gyermekek ismereteit az egészséges 
táplálkozásról.



                                                                                         

- A mozgás népszerűsítése is fontos eleme a programnak: 2018 április-május hónapban Béres 
Alexandra mozgatta meg az összes projektben résztvevő gyermeket, szeretnénk ebben a 
tanévben is egy neves sportolót, ismert személyt felkérni. 

- A közétkeztetést ellátó Gasztvitál-lal együttműködés keretében elindítottuk a GYERE® menü-
t.–minden héten egy nap-, amely az intézmények élelmezésvezetőivel együttműködve kerülnek 
kidolgozásra. 

- Mivel az egészséges életmód kialakításában az intézmények mellett a szülőknek, a családnak is 
rettenetesen nagy szerepe van, ezért folyamatosan szeretnénk tájékoztatni Önöket szülőket is a 
projektről. Minden egyes tematika során összefoglaló anyagot juttattuk el az Önök részére is, 
amely a program honlapján is elérhető lesz (www.mdosz.hu) és a három év alatt ingyenes online 
dietetikai tanácsadást is igénybe vehetnek - ennek elérhetőségét az oktatási intézmények 
honlapján is közzétesszük. 

- A tanév során a szülőknek szeretnénk folyamatos tájékoztatást nyújtani, hiszen a program 
sikeréhez Önök is nagymértékben hozzájárulhatnak. A tájékoztatás formái:

 a korábban említett szülői tájékoztató anyagokon keresztül
 az szmk-s kontaktokon keresztül a szülői tájékoztató anyagok e-mailen történő 

eljuttatásával (szeretnénk majd a szülői értekezleteket követően az szmks szülői e-mail 
elérhetőségeket bekérni)

 a helyi sajtóban folyamatos cikkek megjelentetése (pl. Észak-Magyarország)
 tájékoztatás a helyi TV-ben és rádióban
 mdosz weboldalán külön GYERE Diósgyőr aloldalon információs anyagok elhelyezése
 Létrehoztuk a program önálló GYERE Facebook oldalát (gyerediosgyor), amelyen 

folyamatosan hasznos tanácsokat nyújtunk és amelyen folyamatosan kommunikálunk a 
folyó programokról. Kérjük csatlakozzanak ehhez a szülők és a pedagógusok is!

- Intézményeken kívüli programok: A GYERE® Program szakemberei részt vesznek a település 
életében is, közösségi napokon, különböző rendezvényeken, ahol térítésmentes dietetikai-
táplálkozási tanácsadást, játékos egészség-foglalkozásokat biztosítanak. – Intézményekben plusz 
program (pl. egészségnaphoz, családi naphoz szívesen csatlakozunk)

- (csak az ovikban elmondani- Óvodákban készülünk decemberben ebben az évben is ajándék 
GYERE mikuláscsomagokkal.)
- A 2019-es év zárásaként megrendezett nagysikerű GYERE Nap folytatásaként az idei tanévet 

is 2020. júniusában egy nagyszabású GYERE® Nappal szándékozunk zárni. 

Minden ötletet, javaslatot szívesen fogadunk Önöktől! Keressenek bennünket! Köszönjük  
figyelmet!

http://www.mdosz.hu

