
�A józan ész azt diktálja, hogy vegyünk egy módszert
és próbáljuk ki. Ha nem jó, ismerjük el õszintén, és
próbálkozzunk egy másikkal. De a legfontosabb, hogy
próbálkozzunk valamivel.�

(Franklin D. Roosevelt)

Erdõkertes próbálkozott, és nem is hiába, hiszen
Gyermekjóléti Szolgálata az Egészségterv pályázato-
kon három alkalommal bizonyult sikeresnek. A Soros
Alapítvány támogatásának, valamint a településen élõ
és tevékenykedõ vállalkozók adományainak, az Ön-
kormányzat segítségének, valamint közel 80 család
kétkezi munkájának köszönhetõen újjáépült a volt út-
törõtábor. A tábor immáron harmadik alkalommal
várja a település és a környék gyerekeit, akik hét hé-
ten keresztül tartalmasan tölthetik el a nyári szünidõt. 

A Soros Alapítvány és az Erdõkertesi Gyermekjóléti
Szolgálat 2001. március 30-án a Pest megyei települések
részére Egészségterv Konferenciát szervezett. A tanács-
kozáson olyan települések képviselõi vettek részt, melyek
a Soros Alapítvány Egészségterv pályázatán sikeresen,
vagy sikertelenül, valamint új pályázóként szerepeltek.

Szõke Katalin és Dr. Kishegyi Júlia elõadásukban 
a civil szervezõdések és az önkormányzati testületek
jó kapcsolatának kialakítását emelték ki. Szóltak 
a programban résztvevõk felkészültségérõl, a Fact
Alapítvány által szervezett tréningekrõl, és arra buzdí-
tották a konferencia résztvevõit, hogy olyan lehetõsé-
geket, formációkat próbáljanak kialakítani, melyek
kistérségi vagy regionális összefogással a településen
élõk életszínvonalát és közérzetét javítják.

A konferenciát a helyi Foltvarró Klub, az AluRock
Kft., a Rózsahegyi Kft., a Mullit Kft. és az Erdõkertesi
Amatõr Kollégium támogatta és színesítette kiállításá-
val. A konferencián 55 fõ vett részt Pest megye 11 tele-
pülésérõl. Fõként a Gyermekjóléti Szolgálat dolgozói, 
a polgármesterek, és a civil szervezõdések képviselõi
jöttek el. Pályázatokról beszéltek és megosztották élmé-
nyeiket, sikereiket és kudarcaikat. E beszámolókat 
Dr. Kulin Sándor Budakalászról, Kara Zsuzsanna Ipoly-
tölgyesrõl, Tóth Ilkó Mihályné Kartalról, Dr. Matejka
Zsuzsanna a Misszió KHT-tól és Nagyné Gábor Csilla az
Erdõkertesi Gyermekjóléti Szolgálattól tartották.

Megtisztelte konferenciánkat Kátai Gábor a Közép
Magyarországi Mobilitás Szolgálat vezetõje is, aki az

Ifjúsági és Sportminisztérium képviseletében pályá-
zati lehetõségekrõl tájékoztatott. Kátai Gábor a kis-
térségi megmozdulásokat vizsgálta, s elmondta, ezen
tapasztalatokat is felhasználják a jövõben kiírt pályá-
zatok témájához.

A tanácskozás délutáni óráiban témakörök szerint
rendezõdött csoportokra bontva, közösségfejlesztõvel
gondolkodtunk tovább. E nagyon kreatív és forma-
bontó foglalkozások során mindenkinek lehetõsége
volt arra, hogy elképzeléseit, problémáit elmondhassa.
Felírtuk, mik lehetnek egy sikeres pályázat alapvetõ
feltételei, és akik már nyertek pályázatot, részletesen
beszámoltak sikereikrõl és a megoldás esetleges ne-
hézségeirõl. Az egyik �nem nyert� próbálkozó el-
mondta, hogy így is megvalósították elképzelésüket,
bár szerényebb feltételek között. Az Egészségtervvel
azok is jól jártak, akik végül nem kaptak pénzt pályá-
zataik után, hiszen nekik is lehetõséget adott, hogy jó
ötleteket fogalmazzanak meg.

Fontos, hogy a résztvevõk bevonták az embereket
olyan személyüket érintõ és környezetüket védõ prog-
ramokba, mely nem csak egészségüket védi, de szoro-
sabbá fûzi a közösséget is. Sok új elgondolás is megfo-
galmazódott, sõt régóta aktuális, de nehezen megvaló-
sítható témákhoz (pl. a drogfogyasztás megelõzéséhez)
is jól alkalmazható gyakorlati módszereket kaptunk. 

Mindannyian egyetértünk abban, hogy a települé-
sek közti kommunikációs csatornát fejlesztve, na-
gyobb hatékonysággal dolgozhatunk. Szükséges és
elengedhetetlen egy település életében a civil szféra
bevonása, hiszen e cél eléréséhez nem csupán ki kell
találni valamit, azt meg is kell valósítani. A társadal-
mi támogatottság, az erõ pedig a civil szervezõdések
kezében van. Hogy e szervezõdés kistérségi, regioná-
lis, avagy a településen belüli, mindig az adott prob-
léma határozza meg. Bizony sok anyagi és humán se-
gítségre lenne még szükség ahhoz, hogy legalább
alapszinten segíteni tudjunk ezeken a mindenkit érin-
tõ problémákon.

A konferencia értékét és eszméjét magunkba szívva
váltunk el késõ délután. Új barátságok, ismeretségek
kötõdtek, és büszkén dicsekedhetünk vele, hogy a kö-
vetkezõ héten az Iskolai SzMK egyesületté alakulásá-
nak alapkövét is letették.

Gyermekjóléti Szolgálat, Erdõkertes

Egészségterv Konferencia Erdõkertesen
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Életmód-táborÉletmód-tábor
A Porrog és Környéke Egészség Egyesület 2001. július
30-a és augusztus 5-e között életmód-tábort szervez, aho-
vá valamennyi egészségterven dolgozó szervezettõl szere-
tettel várják azokat a 8�14 éveseket, akik szívesen megis-
merkednének az egészséges életmód elõnyeivel. 

A színes programoknak a Somogybükkösdi Rehabilitá-
ciós Központ ad otthont, ahol minden résztvevõ kipróbál-

hatja magát a tankonyhában való fõzõcskézés, vagy a kü-
lönbözõ sportversenyek alkalmával. Mivel a tábor gyö-
nyörû természeti környezetben található, egészen biztos,
hogy a kirándulni vágyók is nagyszerûen fogják érezni
magukat.

A részvételi díj 3500 forint, amely napi ötszöri étkezést
tartalmaz. A jelentkezéseket elsõsorban levélben várják.
Érdeklõdni a 82/ 472-009-es telefonszámon, illetve a
sikj@matavnet.hu címen lehet.
Cím: Dr. Sik József  8858 Porrogszentkirály, Fõ u. 81.



�Adassék tudtára országnak, világnak, Kartal minden
aprajának, nagyjának! Pattanjon ki ágyából nagy-
mama, unoka! Kezdõdik az iskolában a reggeli torna.
Hónak híján nem kell szánkó és korcsolya, így is jól
esik majd egy kis gyalogtúra. Suliban, oviban vár ma
sok-sok program, sportolni, ha te is akarsz, ugorj Ju-
ci gyorsan! Biciklizés, lovaglás, sakk, pingpong meg
foci, izmaidat te is megmozgathatod Joci! Gyengéb-
bek és idõsebbek! Itt a nagy alkalom! Betty aerobicot,
Éva jógát, Zsuzsa tornát tartson, ha már szív és pulzus
egyaránt szapora, vérnyomásod mérik, s jöhet a
gyógytea, nemcsak tested, hanem elméd is edzheted,
ha Tankó doktor urat a sakkban megvered. Megtanul-
hatsz szõni, fonni, pepecselni, lehet itt majd játszani,
és versenyezni. Hogy ha megéhezel torna közben,
gyomrodat is megtöltheted, de csak bölcsen! Ehetsz
sárgarépát, karalábét, retket, joghurtos salátát, ha
van hozzá kedved! Mondókámat itt be kell fejezni, jöj-
jön el mindenki, aki csak teheti!�

A fenti szellemes kikiáltót Rehorovszky Gáborné,
tanítónõ írta, hogy Telek Csaba lovas csapata, a Signál
zenekar és Kalcsó Józsi a község népszerû võfénye
ezzel hívja fel február 17-én reggel 7 órakor a falu ki-
csinyeit és nagyjait. 

Hiába hirdettük december óta, hogy �az elsõ havas
szombaton téli Egészség- és sportnapra várunk min-
denkit a gyógyszertári játszótérre, az iskolába és az
óvodába�, hiába készítette Csaba a lovas szánt, hiába
készült Tóth János jéghoki-bíró a Tenisz klub tagjai-
val korcsolyapálya kialakításával, hiába tisztítgattuk
az óvodai szánkókat, csuszkákat � tavasz várt a télben
bennünket.

Kedvünket nem szegte ez a körülmény, sõt az idõ-
járás kimondottan kedvezett programjainknak. A
résztvevõk száma várakozáson felüli volt. Talán töb-
ben voltunk az októberinél is. 70 kg kenyérbõl és 200
db kiflibõl készítették a szendvicseket az óvoda
konyhásai és dajkái. Becsléseink szerint a szülõk és a
bolttulajdonosok adakozásából kb. 80 kg gyümölcs,
40 üveg befõtt, 35 kg zöldségféle és egyéb kiegészí-
tõk jöttek össze. Így aztán nem csoda, hogy ezekbõl
nagyon finom gyümölcssaláta és pogácsa készült,
ebédre pedig az iskola konyhásai várták az éhes spor-
tolókat gombapörkölttel és galuskával. Ami a gyü-
mölcsökbõl, befõttekbõl, zöldségekbõl megmaradt,
azt az óvodások és az iskolás gyerekek a következõ
héten elfogyasztották.

A szponzorlista sokkal hosszabb, mint az elmúlt al-
kalommal. Akkor nehezen tudtuk beszorítani egy ol-
dalba, most négy oldalon fért el. Adományozók nélkül

nem szervezhettük volna teljes ellátással a napot! 
Köszönjük minden résztvevõ nevében! Szerencsére a
vállalkozók pénzadományaiból élelmiszerekre keve-
set kellett költenünk, így inkább a díjazottak nyeremé-
nyeit finanszíroztuk a befolyt összegbõl. A sportver-
senyek színvonalát emelte, hogy vándorserleget, ván-
dorérmeket is osztottunk ki. Nyeremény minden részt-
vevõ gyermeknek jutott.

�Csak jöttek, jöttek a gyerekek�� 

mesélte este Boglárka, aki Budapestrõl csakis azért
jött, hogy lovagolhasson. Telek Csaba bevonta õt a
gyermekek lovagoltatásába. �Délután az egyik ló úgy
elfáradt, hogy a helyszínen lefeküdt. Egyszerûen pi-

henni sem volt idõnk.� Hihetetlen, mekkora érdeklõ-
dést váltott ki a lovaglás másodízben is a résztvevõk-
bõl. A lovasok bejöttek az iskola udvarába a játszótér-
rõl, mert ott a siklóernyõsök mutatványaihoz biztosí-
tottunk helyet. A ponyvás lovas kocsin egész nap
csüngtek az utasok. Jól megérdemelt falunézõ sétát
délután az óvoda dolgozói is tettek. Mire bejárták a
községet, az összes népdalt elénekelték, amit csak is-
mertek. Vidám, szép éneküktõl zengett az utca. �A
kartali templom tornya, jaj, de messzire ellátszik. Kö-
zepébe, a négy sarkába két szál rozmaring virágzik.
Egyik hajlik a vállamra, másik a babáméra. Lehajta-
nám bús fejemet rózsám ölelõ karjába��

Harc az 1�8. helyért

Csak tudnám miért? Miért szeretik Kartalon annyira
a focit?!

Szándékosan nem labdarúgás központú sportnapot
szerveztünk. Ennek ellenére 10 órától jöttek a fiatalok

Részletek a kartali Kisbíró különszámából

Mozdulj rá! � hó nélkül, Kartalon!
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Mozdulj rá!

Kartalon!

Mozdulj rá!

Kartalon!



a kérdéssel, mikor kezdjük a kispályás focit? Kint le-
gyen megtartva vagy a tornateremben? Gyors szerve-
zés után hat csapat jelentkezett játékra. Aszfaltos pá-
lyán kezdõdött a takarítás, majd a játék. Játékidõ:
2x10 perc. Az elsõ mérkõzést játszotta:
Aventi�Alkesz FC, végeredmény: 1:3. Második mér-
kõzés nincs. Nem ér rá a LA VITA, pingpongozik. A
VÁGI TEAM szintén. A harmadik sakkozik, a negye-
dik még szervezi a pedagógus kosárlabdacsapatot. S
ez így ment délután két óráig, mire lezajlott annak a
legalább 15 féle sportprogramnak nagy része, amelyet
megszerveztünk erre a napra.

Két órakor újra indultak a meccsek. Közben elment
az Aventi, jött helyette a Szignál. Elsõ mérkõzés, le-
megy a második, a harmadik. Közben új jelentkezõk:
a Képviselõtestület csapata � korban igen erõs � a leg-
fiatalabb is 48 éves!

Jó, akkor átszervezzük ismét az egész rendszert. Két
mérkõzés lemegy, újabb jelentkezõk: Pedagógus csa-
pat, csak elõbb megebédelnek. Rendben, újból átszer-
vezzük a sorsolást. Végül a versenyzõ csapatok száma
véglegesen 8 lett: ALKESZ FC, DUZSOLLY, KÉP-
VISELÕK, LA VITA, TANÁROK, POLGÁRÕRÖK,
SZIGNÁL, VÁGI TEAM.

Ha mindenki mindenkivel játszik, az összesen 28
mérkõzés. Mérkõzésenként 10 perccel szorozva az
több, mint négy és fél óra. Huszonegy mérkõzésig bír-
ták is a csapatok. Fél hétkor a fáradékonyabbak felad-
ták. Egyedül a Képviselõk csapata akart óvni, mert ke-
vesellte a játékidõt. Igaz, az ellenfél vezetett 4:0-ra.
Hét órára végül is rendezõdtek az erõviszonyok, és ki-
hirdettük az eredményt. A vándorserleget a LA VITA
csapata nyerte el.

Bár nem kerültek dobogóra, de véleményem szerint
kitûnõen szerepeltek a Képviselõk. Le a kalappal elõt-
tük! Idegenként üdvözölhettük Iklad�Domony�Kartal
felállásban a Szignál nevet viselõ csapatot és a buda-
pesti VÁGI TEAM-et. Az idõ hasznosan, jókedvûen
telt el. Reméljük, lesz még folytatása!

Néhány szó a játékvezetésrõl: korrekt, minden befo-
lyástól mentesnek mondható. Ja, kérem, én magam
vezettem a színvonalas mérkõzéseket!

Blaubacher János, mûszaki elõadó

Egészségesen két keréken

A sok színes, érdekes és gazdag program közül a ke-
rékpártúrát választottuk. A falu apraja és nagyja, fiata-
lok és kevésbé fiatalok komolyan vettük a felhívást:
�megmozdultunk�! 10 órakor kerékpárra pattantunk
és a kartali erdõbe kerekeztünk. Az idõ kellemes, nap-
sütéses volt. Szép �libában�, megfelelõ távolságtartás-
sal haladtunk a célunk felé.

A reggeli fagy már felengedett, a földutak sárosak-
ká, csúszósakká váltak, de kedvünket persze ez sem
szegte. Kb. 30 perc múlva kéz- és lábtörés nélkül
megérkeztünk az erdei tisztásra. Letelepedtünk, elfo-
gyasztottuk az elemózsiánkat és kortyolgattuk a forró
gyümölcsteát, amit a Polgárõrség autója szállított ne-
künk.

Rövid pihenõ után honfoglaló magyar õseink nyom-
dokaiba lépve, toronyiránt erdei sétára indultunk. A
gyerekek szerettek volna vadat látni, de lelkesedésük-
tõl egy vad sem merészkedett elõ rejtekhelyérõl. Sétá-
lás közben láttunk szénával telt vadetetõt, õzlábat és
rókalyukat.

Amikor kissé fáradtan visszatértünk a biciklihez, mi
felnõttek (tanárok, szülõk, polgárõrök) gyerekkori él-
ménybeszámolót tartottunk, amit a gyerekek szájtátva
hallgattak. Tüdõnket friss erdei levegõvel teleszívva
az iskola felé vettük az utunkat. Hol kerekezve, hol a
kerékpárt tolva érkeztünk meg a kiinduló helyünkhöz.
Éppen akkor ereszkedett le egy siklóernyõs a játszótér
közepére. Hogy örült a sok túrázó! Úgy érezték, hogy
a tiszteletükre szállt le. Ez az üdvrivalgás vetett véget
a kellemesen egészséges túránknak.

Halmágyi Ferencné magyar szakos 
és Remenár László ének szakos tanárok

Gyereksereg madártávlatból
�avagy csoki utalványok a falu légterében

A gödöllõi repülõtéren üzemelõ RAIR AERO
CLUB gödöllõi siklóernyõsei nevében, nagy örömmel
fogadtuk a felkérést, hogy segítsünk a községi sport-
napot színesíteni a jelenlétünkkel, és amennyiben az
idõjárás is lehetõvé teszi, bemutatót tarthassunk a sik-
lóernyõs repülésrõl.

Az önkormányzat segítségével sikerült egy közeli
földutat, a csörléshez szükséges állapotba hozni, így
már csak a megfelelõ idõjárásért kellett szorítanunk.
Szerencsénk volt! A közelgõ hidegfront elõtt, az idõ-
járás, az utolsó tavaszt idézõ, gyönyörû nappal ajándé-
kozott meg bennünket. De talán nem is bennünket, ha-
nem azt a sok-sok gyereket, aki már izgatottan várták
a nap eseményeit.

A közeli földúton, csörléssel emelkedtek a pilóták
180�200 méteres magasságba, majd a vontatókötélrõl
leoldva repültek az ideiglenes leszállóhelynek kijelölt
játszótérre. Ez nem volt egyszerû! A leszállást nem
csak a beépített terület, az épületek melletti magas fák
nehezítették, hanem a sok villanyvezeték, és tér köze-
pén magasodó telefonantenna. Az elsõ berepülés ta-
pasztalatait értékelve, a pilóták sorban jelentkeztek a
repülésre. Repülési tudása és szerzett gyakorlata alap-
ján mindenki sikeresen, és baleset nélkül teljesítette a
repülést. A sikeres leszállásokat a szervezõk hagy-
más-zsíros kenyérrel és teával díjazták, ami nosztalgi-
kus élményeket idézett föl sokunkban. Számunkra is
érdekes feladatot jelentett az ajándékutalványok szó-
rása, amellyel sok gyerek számára tehettük emlékeze-
tessé a napot.

Úgy gondoljuk, részvételünkkel sikerült látnivaló-
val bõvíteni a napot, és sikerült sok érdeklõdõnek be-
mutatkoznunk. Bízunk benne, hogy siklóernyõs repü-
lésünkre ma még rácsodálkozó gyerekek között voltak
a jövõ nagy pilótái.

Szabó Ernõ 
siklóernyõs vezetõpilóta,

RAIR AERO CLUB
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Rédei Zsoltot kapacitáltam legutóbbi találkozásunkkor,
ossza meg falujuk újabb örömeit, gondjait a Települési
egészségterv Hírlevél olvasóival. �Nógatásomra� egy
kedves levelet és a NYIRlevél ez évi elsõ számát küldte el
a Fact Alapítványnak. Elõször csak forgattam az újsá-
got, vajon mit lehet majd ebbõl a Hírlevélben használni,
aztán végigolvastam az egészet. Íme, az én válogatásom,
szerintem mások is érdekesnek fogják találni!

Füzesi Zsuzsanna

Iskolai szülõi munkaközösség hírei

Február 10-én megrendezésre került az iskolai SZM-bál.
A jó hangulatról Gazsi gondoskodott. Az asszony-tánc-
csoport � Németh Bernadett tanítónõ vezetésével � kán-
kánt adott elõ, amivel nagy sikert aratott. Nagyon örültünk
annak, hogy ilyen sokan jöttek szórakozni. Külön öröm
számunkra, hogy szép számmal vettek részt a bálon olya-
nok, akiknek még nincs, vagy már nincs iskoláskorú gyer-
mekük, így szinte minden korosztály képviseltette magát.
Az összefogás szép példája volt ez, köszönet jár érte. 
A báli bevételbõl idén is tudjuk segíteni az iskolát.

Ezúton szeretnénk megköszönni a szülõknek, vállal-
kozóknak, magánszemélyeknek a segítségét, a tombo-
latárgyak felajánlását.

Polgárõrség

Falunkban több, mint egy éve mûködik a szervezet,
mely önkéntes alapon szervezõdött. Taglétszámunk
34 fõre bõvült. Továbbra is nyitottak vagyunk új tagok
felvételére, amennyiben az illetõ vállalja az ezzel járó
kötöttségeket. Fõ feladatunk az éjszakai járõrözés. Itt
szeretném megjegyezni, hogy nem feladata a polgár-
õrségnek a reggeli órákban kirakott különbözõ élelmi-
szerek õrzése a boltok elõtt, mivel ezeket a reggeli 5,
illetve 6 óra közötti idõben rakják le.

A járõrök jelenléte nem mentesíti az alól a falu la-
kosságát, hogy fokozottan vigyázzon értékeire. Sajná-
latos módon karácsony elõtt megint sikerült valakinek
a fenyõfát közterületrõl beszereznie. Ha ez a fenyõfa
le lett volna mésszel permetezve, akkor ez az eset va-
lószínûleg nem fordult volna elõ és a mész tavaszra el-
tûnt volna a fáról. Azért szerencsére nagyon sok jókí-
vánságot, illetve köszönetet is kapunk a lakosságtól.
Sok hasznos információt szolgáltatnak nekünk, me-
lyeket természetesen �diszkréten� kezelünk.

Továbbra is kérek mindenkit, amennyiben lehetõsé-
gük van rá, segítsék anyagilag is és erkölcsileg is
munkánkat. A polgárõrök éjjelente több tíz kilométert
autóznak a faluban saját költségükön, ilyen irányú ki-
fizetés a Polgárõrség pénztárából eddig nem történt.
Kérem, közösen védjük községünket!

Papp Attila, elnök

Nagycsaládosok Nyírádi Egyesülete

Az év elsõ két összejövetelén megterveztük a 2001.
évi teendõinket, megbeszéltük elvárásainkat és lehetõ-
ségeinket. Márciusban egy természetgyógyászt hív-
tunk meg, aki a talpreflexológiáról tartott nekünk több
alkalommal is elõadást. Március végére, április elejé-
re gyalogtúrát terveztünk az Agár-tetõre, egyik tagtár-
sunk vezetésével, aki jó ismerõje a környéknek. Má-
jusra kerékpártúrát terveztünk, gyöngyvirágozni fo-
gunk. Május végén gyereknapot szeretnénk tartani az
Erdészháznál, ahol bográcsban fõzünk, nyárson sü-
tünk, és vidám családi ügyességi vetélkedõt szerve-
zünk. Nyáron � legalább kétszer � szeretnénk a
Kehidai melegvizû strandra elmenni, majd õsszel a
Szarvason megrendezésre kerülõ Országos Családi
Napra utazni. Állandó programunk lesz a jövõben az
asszonytorna, melyet Ferencziné Icu tart nekünk to-
vábbra is szombatonként, 16-tól 17 óráig a mûvelõdé-
si házban.

Tervezett programjainkat abból a célból adjuk köz-
re, hogy aki bármelyikbe szeretne bekapcsolódni, szí-
vesen látjuk akkor is, ha nem tagja egyesületünknek.
Szeretettel várunk minden érdeklõdõ családot, nagy-
szülõket, unokákat.

Nagyné Csiza Marianna 
elnök

A labdavarrók híradása

Szeretettel köszöntjük az Olvasókat! 1999. június 1-
je óta dolgozunk, mint csökkent munkaképességûek.
Az õszi-téli idõszakban sajnos kevesebb létszámmal,
mivel több munkatársunk betegség miatt hosszabb-rö-
videbb ideig nem tudott dolgozni.

Féltünk is, hogy ilyen kevés létszámmal megma-
radhatunk-e. És féltünk attól is, hogy a minimálbérrel
kapcsolatos átállás számunkra továbbra is biztosít-e
munkalehetõséget. Köszönet kitartó munkatársaink-
nak, hogy ezen idõszakban helytálltak. Betegeinkkel
tartottuk a kapcsolatot, s vártuk mielõbbi felgyógyulá-
sukat, hogy a csapat újra együtt legyen.

Elérkezett a 2001. esztendõ, és mi tovább dolgoz-
hatunk. Örömmel fogadtuk felgyógyult munkatársa-
inkat, s így már újra teljes létszámmal bizonyíthat-
juk, hogy a munkánkra szükség van. Úgy érezzük,
hogy már minõségi terméket adunk tovább. Köszön-
jük a nyírádi Önkormányzat vezetõségének, hogy to-
vábbra is biztosította a feltételeket, hogy dolgozhas-
sunk. Továbbra is szeretnénk kivenni részünket köz-
ségünkben a társadalmi munkából. Üzemünkben to-
vábbra is lehet vásárolni nagy méretû labdát (futball)
elfogadható áron.

Labdavarrók

Szemezgetés a nyírádi NYÍRlevélbõl...
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A Települési egészségterv pályázat hatodik fordulójában
pályázott települések munkájáról 2001 májusában hozta
meg döntését a kuratórium. (Az adatok sorrendje a követke-
zõ: a pályázó neve, a pályázat képviselõje, a pályázat témá-
ja, a kért és az elnyert támogatás összege.)

Tüskevár Jövõjéért Egyesület, Tüskevár
A pályázat képviselõje: Nagy Klementina
A pályázat témája: Környezeti higiéniára nevelés álló- és
mozgótáborozással, állóképesség növelése természetjárás-
sal, ismeretbõvítés madárgyûrûzõ táborozással, családi
programok
Kért támogatás: 190 000 Ft
Megítélt támogatás: 190 000 Ft

Községi Önkormányzat, Fertõendréd
A pályázat képviselõje: Németh Alajosné
A pályázat témája: Szabadidõpark kialakítása, Regionális
Egészségterv Konferencia megrendezése
Kért támogatás: 480 000 Ft
Megítélt támogatás: 480 000 Ft

Községi Önkormányzat, Tés
A pályázat képviselõje: Wittmann József
A pályázat témája: Szabadidõközpont létrehozása
Kért támogatás: 1 551 000 Ft
Megítélt támogatás: 77 000 Ft

Községi Önkormányzat, Kálló
A pályázat képviselõje: Babecz Jánosné
A pályázat témája: Sportolási lehetõség biztosításával a
szabadidõ hasznos eltöltése és az egészséges életmód nép-
szerûsítése, a szociális hátrányok csökkentése
Kért támogatás: 1 679 000 Ft
Megítélt támogatás: 292 000 Ft

Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal, 
Orgovány
A pályázat képviselõje: Lukácsné Kerekes Ilona
A pályázat témája: Az egészséggel, egészséges környezet-
tel, megelõzéssel kapcsolatos programok szervezése
Kért támogatás: 440 000 Ft
Megítélt támogatás: 350 000 Ft

Felsõmocsoládért-Somogyért Egyesület, 
Felsõmocsolád
A pályázat képviselõje: Csernyák Lajos
A pályázat témája: A környezet elhanyagolása elleni prog-
ram, tartalmas idõtöltés és szórakozás biztosítása, munkale-
hetõségek bõvítése
Kért támogatás: 1 300 000 Ft
Megítélt támogatás: 200 000 Ft

Községi Önkormányzat, Jászszentlászló
A pályázat képviselõje: Papp József
A pályázat témája: Életmód klub címû program megvalósí-
tása
Kért támogatás: 1 365 000 Ft
Megítélt támogatás: 250 000 Ft

Mesztegnyõért-Somogyért Egyesület, 
Mesztegnyõ
A pályázat képviselõje: Pozsgai Lászlóné
A pályázat témája: A mozgáskultúra fejlesztése, idõsek tá-
mogatása
Kért támogatás: 500 000 Ft
Megítélt támogatás: 500 000 Ft

Községi Önkormányzat, Halimba
A pályázat képviselõje: Kisné Borbély Adrienne
A pályázat témája: Hátrányos helyzetû gyermekeknek nyá-
ri tábor szervezése, kondicionáló tornához és a Nyugdíjas
Klubnak eszközbeszerzések
Kért támogatás: 500 000 Ft
Megítélt támogatás: 200 000 Ft

Egészségügyi, Szociális és Gyermekjóléti Intézmény,
Dunapataj
A pályázat képviselõje: Szántó Ambrusné
A pályázat témája: Az egészséges életmód alapkövetelmé-
nyeinek megteremtése, közösségi élet kialakítása, sport- és
ismeretterjesztõ programok
Kért támogatás: 2 115 500 Ft
Megítélt támogatás: 100 000 Ft

Községi Önkormányzat, Csögle
A pályázat képviselõje: Dömjén Zoltán
A pályázat témája: Konditerem kialakítása, felszerelése
Kért támogatás: 711 540 Ft
Megítélt támogatás: 150 000 Ft

Községi Önkormányzat, Szentgyörgyvár
A pályázat képviselõje: Ádovics István
A pályázat témája: A kisgyermekkori mozgásszervi bajok
megelõzése és testedzéshez szoktatás a család közös prog-
ramjaival
Kért támogatás: 1 112 831 Ft
Megítélt támogatás: 618 800 Ft

Települési Önkormányzat, Ukk
A pályázat képviselõje: Szita Zoltán
A pályázat témája: Egészségfejlesztõ környezet kialakítása,
civil szervezetek életminõségének javítása, eszközbeszerzés
Kért támogatás: 442 000 Ft
Megítélt támogatás: 60 000 Ft

Települési Önkormányzat, Rigács
A pályázat képviselõje: Tóth Józsefné
A pályázat témája: A játszótér és a sportpálya eszközeinek
fejlesztése az egészségmegõrzés érdekében
Kért támogatás: 122 000 Ft
Megítélt támogatás: 122 000 Ft

Települési Önkormányzat, Zalameggyes
A pályázat képviselõje: Szanyi Mária Judit
A pályázat témája: Életminõség javítás, szabadtéri és zárt
közösségi tér, játékok beszerzése
Kért támogatás: 118 100 Ft
Megítélt támogatás: 118 100 Ft

Községi Képviselõtestület Polgármesteri Hivatala, Üllés
A pályázat képviselõje: Dr. Nyerges Ildikó
A pályázat témája: Figyelemfelkeltés a testi, lelki, szellemi
egészség harmóniájának megteremtésére, segítés, ötletek
adása az egészséggel kapcsolatban
Kért támogatás: 1 290 400 Ft
Megítélt támogatás: 155 000 Ft

Egyesület Gyõrsövényházért
A pályázat képviselõje: Hancz Gábor
A pályázat témája: Gyõrsövényház népességmegtartó ere-
jének növelése és a lakosság egészségi állapotának javítása
a közösségi tudat erõsítésével
Kért támogatás: 756 500 Ft
Megítélt támogatás: 200 000 Ft

Tavaszi döntések
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Kartali Tenisz Klub
A pályázat képviselõje: Varga László
A pályázat témája: A lakosság életminõségének javítása
megfelelõ feltételek megteremtésével, a községben mûködõ
szervezetek összefogásával
Kért támogatás: 1 827 250 Ft
Megítélt támogatás: 674 250 Ft

Települési Önkormányzat, 
Megyer
A pályázat képviselõje: Nagy Jánosné
A pályázat témája: Életminõség javítása, közösségi tér ki-
alakítása
Kért támogatás: 199 000 Ft
Megítélt támogatás: 199 000 Ft

Községi Önkormányzat, 
Kálmánháza
A pályázat képviselõje: Nádassy Andrásné
A pályázat témája: A község lakosságának egészségügyi, mû-
velõdési és sport programja, a közösségi szellem erõsítése
Kért támogatás: 533 000 Ft
Megítélt támogatás: 300 000 Ft

Községi Önkormányzat, Hottó
A pályázat képviselõje: Simon Gyuláné
A pályázat témája: Játék- és pihenõpark kialakítása, kon-
diterem eszközeinek bõvítése
Kért támogatás: 230 000 Ft
Megítélt támogatás: 230 000 Ft

Községi Önkormányzat, 
Somlószõlõs
A pályázat képviselõje: Kiss János
A pályázat témája: A lakosság életminõségének, egészségi
állapotának javítása testneveléssel, sporttal, közösségi
programokkal
Kért támogatás: 1 355 000 Ft
Megítélt támogatás: 95 000 Ft

Lispeszentadorjáni Kulturális 
és Sport Egyesület
A pályázat képviselõje: Czupi József
A pályázat témája: Természetes vizek környezetének alakí-
tása, füves labdarúgó pálya felújítása, zöldterületek ápolása
Kért támogatás: 708 700 Ft
Megítélt támogatás: 328 700 Ft

Községi Önkormányzat, 
Borsfa
A pályázat képviselõje: Horváthné Szirmai Szilvia
A pályázat témája: Közösségi tér kialakítása, felújítása, fa-
lunap megrendezése
Kért támogatás: 931 100 Ft
Megítélt támogatás: 63 500 Ft

Községi Önkormányzat, 
Szápár
A pályázat képviselõje: Gazderné Hegyes Tünde
A pályázat témája: Szápár község sport és kulturális prog-
ramjainak megvalósítása
Kért támogatás: 328 000 Ft
Megítélt támogatás: 163 200 Ft

Községi Önkormányzat, 
Nagydobsza
A pályázat képviselõje: Kovács János
A pályázat témája: Egészségnevelõ és kulturális progra-
mok, mely a falu széles rétegét célozza meg
Kért támogatás: 1 082 000 Ft
Megítélt támogatás: 77 000 Ft

Csehbánya Községért Alapítvány
A pályázat képviselõje: Dr. Straub Rozália
A pályázat témája: Községi lap megjelentetése, faluszé-
pítés, ifjúsági klub megalakítása, ünnepi mûsorok szerve-
zése
Kért támogatás: 146 000 Ft
Megítélt támogatás: 146 000 Ft

Doba Jövõjéért Egyesület
A pályázat képviselõje: Fehér Ferdinánd
A pályázat témája: Szabadidõ park, nyugdíjas és ifjúsági
klub, könyvtár és testedzõ terem kialakítása
Kért támogatás: 1 244 000 Ft
Megítélt támogatás: 104 000 Ft

Községi Önkormányzat, 
Öttömös
A pályázat képviselõje: Kisgyörgyeiné Szász Ilona
A pályázat témája: A 2001. június 9-én megrendezésre ke-
rülõ Spárgafesztivál egyes programjainak támogatása
Kért támogatás: 600 000 Ft
Megítélt támogatás: 100 000 Ft

Sárisáp Községért Közalapítvány
A pályázat képviselõje: Haracska Ferenc
A pályázat témája: Játszó- és pihenõpark építése, Millenni-
umi emlékpark padokkal és asztalokkal való felszerelése
Kért támogatás: 880 000 Ft
Megítélt támogatás: 250 000 Ft

Zöld Erõ Természetvédelmi Egyesület, 
Dunaegyháza
A pályázat képviselõje: Bankó Andrásné
A pályázat témája: Az egészséges életmód feltételeinek
megteremtése, közösségi élet színterének kialakítása, pihe-
nõpark létrehozása a Kis-Duna partján
Kért támogatás: 893 594 Ft
Megítélt támogatás: 365 000 Ft

Községi Önkormányzat, 
Lábod
A pályázat képviselõje: Lassu István
A pályázat témája: A település lakóinak körében végzett
felmérés alapján megfogalmazott problémák megoldása
komplex programsorozattal
Kért támogatás: 1 105 000 Ft
Megítélt támogatás: 131 000 Ft

Községi Önkormányzat, 
Tiszarád
A pályázat képviselõje: Papp Endréné
A pályázat témája: A környezeti tisztaság alapjának megte-
remtése
Kért támogatás: 1 797 000 Ft
Megítélt támogatás: 235 000 Ft
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A Soros Alapítvány elhatározta, hogy az eddig megje-
lent Hírleveleket elérhetõvé teszi az Interneten is. 
A korábbi számokat nem csupán böngészni lehet csak,
de aki kívánja, az egyes Hírleveleket PDF-formátum-
ban le is töltheti: a letöltött Hírleveleket kinyomtatva,
az eredetivel egyezõ példányokhoz juthat az érdeklõdõ.
A Hírleveleket a Soros Alapítvány honlapján, e prog-
rammal kapcsolatos tudnivalók között lehet megtalálni.

Kattintson a www.kkapcsolat.hu oldalra is!

A Hírlevelek az InternetenA Hírlevelek az Interneten



Együtt Egészségesen Egyesület Kalocsai Tagozata
A pályázat képviselõje: Huberné Csikós Éva
A pályázat témája: A kalocsai lakosság életminõségét javí-
tó komplex program az egészség megóvása, a szociális se-
gítés és a természetvédelem területén
Kért támogatás: 1 703 430 Ft
Megítélt támogatás: 453 850 Ft

Diósberényi Teleház Egyesület
A pályázat képviselõje: Csapó István
A pályázat témája: Hímzõ-, szövõ-, varró- és patchwork
klub, valamint zenés torna megvalósítása
Kért támogatás: 135 150 Ft
Megítélt támogatás: 106 250 Ft

Községi Önkormányzat, Ormosbánya
A pályázat képviselõje: Barnóczki Margit
A pályázat témája: Nyitott nap szervezése a Mûvelõdési
Házban, a lakosság faültetésbe történõ bevonása, testmoz-
gásra ösztönzés, ismeretterjesztõ elõadások tartása
Kért támogatás: 1 039 000 Ft
Megítélt támogatás: 37 000 Ft

Községi Önkormányzat, 
Csengerújfalu
A pályázat képviselõje: Csáki Sándorné
A pályázat témája: A település közösségi életének alakítá-
sa, erõsítése szervezett programok segítségével
Kért támogatás: 2 302 000 Ft
Megítélt támogatás: 250 000 Ft

Nagyközségi Önkormányzat, Levelek
A pályázat képviselõje: Szanyi Lászlóné
A pályázat témája: A jobb életminõség kialakítása érdeké-
ben programok biztosítása
Kért támogatás: 2 210 650 Ft
Megítélt támogatás: 195 000 Ft

Guzsalyas Képzõmûvészeti Alapítvány, 
Kétsopony
A pályázat képviselõje: Szák Kocsis Péterné
A pályázat témája: A kétsopronyi Idõsek Háza parképítési
munkái
Kért támogatás: 200 000 Ft
Megítélt támogatás: 200 000 Ft

Komlóstetõi Kerékpáros Sport Klub, 
Miskolc
A pályázat képviselõje: Egri Józsefné
A pályázat témája: Hátrányos helyzetû családok sportolási
lehetõségének biztosítása
Kért támogatás: 700 000 Ft
Megítélt támogatás: 300 000 Ft

Mocsolád-Civilház Szociális Szolgáltató, Oktatási 
és Szabadidõ-szervezõ Közhasznú Társaság, 
Alsómocsolád
A pályázat képviselõje: Balogh Anikó
A pályázat témája: A preventív egészségmegõrzés haté-
konyságának javítása, egészséges életmód kialakítása a hát-
rányos helyzetû rétegek számára szervezett háziasszony-
képzéssel
Kért támogatás: 920 000 Ft
Megítélt támogatás: 120 000 Ft

Községi Önkormányzat, Bejcgyertyános
A pályázat képviselõje: Marciniak Veronika
A pályázat témája: Szabadidõ eltöltését szolgáló klubhelyi-
ség kialakítása, sportolási feltételek megteremtése
Kért támogatás: 620 000 Ft
Megítélt támogatás: 315 000 Ft

Aszód Ifjúságáért Alapítvány
A pályázat képviselõje: Kovács Ferencné
A pályázat témája: Az Aszód belterületén lévõ 4 ha-os el-
vadult erõd, bozótos terület szabadidõs park alakítása, la-
kossági összefogással és támogatással
Kért támogatás: 950 000 Ft
Megítélt támogatás: 300 000 Ft

Erdõkertes Községi Önkormányzat 
Gyermekjóléti Szolgálata
A pályázat képviselõje: Nagyné Gódor Csilla
A pályázat témája: Az erdõkertesi Ifjúsági Központ önálló
mûködését célzó felszerelések beszerzése
Kért támogatás: 250 000 Ft
Megítélt támogatás: 250 000 Ft

Porrog és Környéke Egészség Egyesület, 
Porrogszentkirály
A pályázat képviselõje: Dr. Sík József
A pályázat témája: Egészségfejlesztõ, életminõségjavító
programok folytatása, újakkal bõvítése: életmód tábor, me-
gyei egészségterv találkozó, mentálhigiénés házi gondozás
Kért támogatás: 933 700 Ft
Megítélt támogatás: 800 000 Ft

Polgármesteri Hivatal, Vácrátót
A pályázat képviselõje: Kissné Strihó Mária
A pályázat témája: A közösségi élet felélesztése, tankony-
ha létesítése, játszó-pihenõpark építése
Kért támogatás: 462 800 Ft
Megítélt támogatás: 236 000 Ft

Községi Önkormányzat, Patvarc
A pályázat képviselõje: Dr. Tassi Gábor
A pályázat témája: Az egészség klub tevékenységének
folytatása, gyalogtúrák, kerékpártúrák szervezése, jóga,
gyógytorna klub létrehozása és mûködtetése
Kért támogatás: 700 000 Ft
Megítélt támogatás: 60 000 Ft

Kismarosi Teleház Alapítvány
A pályázat képviselõje: Tóthné Bán Marianna
A pályázat témája: Hosszú távú életmód program
Kért támogatás: 1 554 100 Ft
Megítélt támogatás: 209 300 Ft

Dél-alföldi Régió Települési Egészségterv Egyesülete, 
Röszke
A pályázat képviselõje: Dr. Sövényházi Ilona
A pályázat témája: Menedzsment fejlesztõ tréningek a ré-
gió civil szervezeteinek, egészséges táplálkozási szokások
kialakítása, szenvedélybetegségek kezelése
Kért támogatás: 251 000 Ft
Megítélt támogatás: 251 000 Ft

Platán Alsónémedi Nagycsaládos Egyesület, 
Alsónémedi
A pályázat képviselõje: Mozsárné Zagyva Gabriella
A pályázat témája: Szabadidõpark kialakítása, valamint a
népi mesterségeket bemutató rendezvénysorozat
Kért támogatás: 1 310 000 Ft
Megítélt támogatás: 130 000 Ft

Községi Önkormányzat, Sopronhorpács
A pályázat képviselõje: Szeli Sándor
A pályázat témája: A lakosság közérzetének javításához,
hasznos idõtöltéséhez, az ifjúság sportolásához és az egész-
séges életmódra neveléshez szükséges feltételek megterem-
tése
Kért támogatás: 1 181 200 Ft
Megítélt támogatás: 100 000 Ft
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Feladó:

Fact Alapítvány
7 6 0 1  Pécs
Pf.: 293

A Községi Egészségterv Hírlevelet a Fact Alapítvány a Soros Alapítvány 
támogatásával készíti 1200 példányban. 
Írásait, észrevételeit a következõ címen várjuk: 7601 Pécs, Pf.: 293 e-mail: fact@mail.matav.hu

Úrkúti Faluvédõ és Kulturális Egyesület
A pályázat képviselõje: Dukán József
A pályázat témája: Terembajnokságok lebonyolítása, rend-
szeres kondicionáló torna, egészségügyi elõadás, kon-
diterem bõvítése, erdei sétaút kialakítása
Kért támogatás: 1 697 500 Ft
Megítélt támogatás: 210 000 Ft

Alternatíva Egyesület, 
Újszentiván
A pályázat képviselõje: Fabulya Edit
A pályázat témája: 12 programot magába foglaló projekt
megvalósítása
Kért támogatás: 3 144 056 Ft
Megítélt támogatás: 150 000 Ft

A Harmadik Évezredben Ramocsaházáért Alapítvány, 
Ramocsaháza
A pályázat képviselõje: Gaál Sándor
A pályázat témája: A faluközösség összetartó erejét, fizikai,
lelki és szociális egészségét javító szabadidõsport fejleszté-
se, az identitás elmélyítése, játszóház mûködtetése
Kért támogatás: 544 500 Ft
Megítélt támogatás: 216 000 Ft

Köz-Pont Egyesület, Ásotthalom
A pályázat képviselõje: Kiss Dalma
A pályázat témája: A szabadidõ hasznos eltöltését célzó
programok szervezése

Kért támogatás: 325 370 Ft
Megítélt támogatás: 325 370 Ft

Községi Önkormányzat, Okány
A pályázat képviselõje: Kónya Mária Anna
A pályázat témája: A településen lakók életminõségének ja-
vítása érdekében a zöld felület növelése, pihenõpadok elhe-
lyezése, kosárlabda palánk felállítása 
Kért támogatás: 930 000 Ft
Megítélt támogatás: 200 000 Ft

Községi Önkormányzat, Gönyû
A pályázat képviselõje: Steingartné Bódis Anna Amália
A pályázat témája: A Duna parti sétány rendberakása,
egészséges életmódra való figyelemfelhívás, helyben törté-
nõ szûrõvizsgálatok lebonyolítása, nyugdíjas klub mûköd-
tetése
Kért támogatás: 1 724 000 Ft
Megítélt támogatás: 364 000 Ft

Új Atlantisz Térségi Fejlesztési Társulás, Ajka
A pályázat képviselõje: Varga Andrea
A pályázat témája: A települések belsõ erõforrásainak fel-
tárása, vándorkiállítás, Legyen szebb a mi falunk címmel
verseny szervezése, hírlevél kiadása, települési találkozók
Kért támogatás: 420 000 Ft
Megítélt támogatás: 420 000 Ft

Gratulálunk!


