
Egy egészségterv recept - a sok közül
Hozzávalók:
• az adott közösséget jól ismerő, azért tenni hajlan-

dó emberek csoportja
• kíváncsiság, nyitottság, fogékonyság az újra, a vál-

toztatás lehetőségére
• ötletgazdagság, kreatív ráhangolódás
• papír, toll, vagy író/számítógép
• idő és kitartás
Készítési mód:
1. Végy egy nagy levegőt!
2. Gondold végig és vesd papírra a „Mit? Mikor?
Hol? Hogyan?”-t.
3. Találd meg a megfelelő partnereket, vitasd meg ve-
lük elképzeléseidet.
4. A lakosok igényeinek felmérése után - lehetőség
szerint - hívj össze konszenzus értekezletet, ahol az
általad vagy a csoportod által elkészített feladatokat
részletesen megvitatjátok, alakítjátok.
5. Osszátok meg a munkát, beszéljétek meg ki, miért
felelős.
6. Tervezzétek meg az időt és a költségeket.
7. Írd le mindazt, amire jutottatok.
Mi javíthat a munkán?
Vedd igénybe mások felajánlott segítségét!
Tartsd szem előtt a közösség egészét, igényeikkel,
problémáikkal!
Gondold végig, vajon olyasmit kezdesz-e el, ami to-
vább vihető egy kis kezdeti támogatás után is? Ha
igen, küldj be pályázatot!
A receptben a hozzávalók sorát lehet bővíteni, vagy
szűkíteni a helyi vagy regionális adottságoktól füg-

gően. Hiszen például más a töltött káposzta a Dunán-
túlon, Szabolcsban, vagy Erdélyben. Nemcsak a ké-
szítési mód különbözik, de az alapanyagok, fűszerek
sora is másképp variálódik egyik vagy másik terüle-
ten.
De ha ügyes a szakács, és jó ízléssel, találékonyság-
gal, kedvteléssel főz, ugyanolyan gasztronómiai élve-
zetet nyújthat, készüljön az az étel Szekszárdon vagy
Csíkszeredán.
Egy jól elkészített étel generációk hosszú során őrzött
hagyomány ízeit nyújtja. Egy jó közösségi program -
régen még virágzó - hagyományokat vihet tovább,
elfeledett tradíciókat éleszthet újra. És minden köz-
ségben, minden városban más tradíciók élnek, mást
tartanak az emberek fontosnak vagy kevésbé fontos-
nak, máshogy képzelik el környezetük fejlesztését.
Amiben viszont nincs különbség, az pedig az igé-
nyünk arra, hogy jobban érezzük magunkat saját
lakóhelyünkön.
Ezt a kis írást vitaindítónak szánom. Egyrészt érde-
kes lenne többféle “recepttel” megismerkedni (talán
még egy-két töltött káposzta receptet sem utasítana
vissza a szerkesztő!?). Másrészt szóljanak hozzá, va-
jon melyek azok a lépések, amelyeket kifelejtettem
ebből az igazán vázlatos recepturából és Önök fon-
tosnak tartanak leírni, mert esetleg a dolog lényegét
jelenti, vagy éppen egy apró momentum, mégis na-
gyon meg kellett küzdeni vele.
Tehát írjanak!

  Szőke Katalin
  programvezető
Soros Alapítvány

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és
Boldog Új Esztendőt kívánunk a
Hírlevél minden
olvasójának!
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A harmadik forduló…

A Települési Egészségterv pályázat harmadik fordulójában a következő pályázatok nyerték el a Soros Alapít-
vány anyagi támogatását. (Az adatok sorrendje a következő: a pályázó neve, a pályázat képviselője, a pályázat
témája, illetve a kért és az elnyert támogatás összege.)

�  �  �  �

Karád Község Ifjúságának Boldogulására
Alapítvány
Képviseli: Simor Péterné
A pályázat témája: Az egészséges életmódra, a tested-
zésre és a sportolásra való folyamatos lehetőség bizto-
sítása az egészségparkban.
Kért támogatás: 2,581,000 Ft
Megítélt támogatás: 500,000 Ft
Sándorfalva, Polgármesteri Hivatal
Képviseli: Pataki Zsuzsanna
A pályázat témája: Egészségnevelési hét a község ok-
tatási és közművelődési intézményeiben.
Kért támogatás: 300,000 Ft
Megítélt támogatás: 100,000 Ft
Csabrendek Község Önkormányzata
Képviseli: Turcsi József
A pályázat témája: A már bevált egészségfejlesztő
kezdeményezések folytatása és újakkal való gyarapí-
tása.
Kért támogatás: 2,362,000 Ft
Megítélt támogatás: 400,000 Ft
Nyáregyháza Önkormányzatának Egészségügyi és
Környezetvédelmi Bizottsága
Képviseli: Dr. Nagy Gábor
A pályázat témája: Községi környezetvédelmi akciók,
egészségnevelési tábor, játszóterek kialakítása, eszté-
tikus falukép kialakítása.
Kért támogatás: 1,354,126 Ft
Megítélt támogatás: 1,354,126 Ft
Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata
Képviseli: Józsa Kálmánné
A pályázat témája: Komplex életmódprogram.
Kért támogatás: 2,260,000 Ft
Megítélt támogatás: 240,000 Ft
Kávás Község Önkormányzata
Képviseli: Horváth Istvánné
A pályázat témája: A lakosság életminősége, életfelté-
telei javításának, az egészségesebb életmód kialakítá-
sának programja.
Kért támogatás: 2,171,000 Ft
Megítélt támogatás: 190,000 Ft
Sárisáp Községért Közalapítvány
Képviseli: Haracska Ferenc
A pályázat témája: Közérzetjavító, - a testi-lelki
egészséget egyéni és családi szinten meghatározó - a
lakosság életminőségét a jövőben befolyásoló tenn-
valók.
Kért támogatás: 2,120,000 Ft
Megítélt támogatás: 815,000 Ft

Cun Község Önkormányzata
Képviseli: Magyarpolányi Tibor
A pályázat témája: Egészséges életmódra nevelés: a
mozgásszervi megbetegedések elleni küzdelem, en-
nek érdekében játszótér és sportpálya építése, az
egész-ségház korszerűsítése.
Kért támogatás: 1,500,000 Ft
Megítélt támogatás: 421,033 Ft
Községi Önkormányzat, Kisigmánd
Képviseli: Fülöpné Czunyi Andrea
A pályázat témája: Nyugdíjas klub beindítása. A köz-
ségben létesítendő erdei játszótér és szabadtéri közös-
ségi központ kialakítása.
Kért támogatás: 1,115,000 Ft
Megítélt támogatás: 490,000 Ft
Korszerű Iskoláért Alapítvány, Jászszentlászló
Képviseli: Hunyadiné Pintér Julianna
A pályázat témája: Jászszentlászló és Móricgát lakos-
ságának életkorhoz igazodó, az egészséges életmódot
bemutató és képviselő foglalkozások, rendezvények
szervezése, népszerűsítése.
Kért támogatás: 1,370,000 Ft
Megítélt támogatás: 180,000 Ft
Községi Önkormányzat, Köblény
Képviseli: Kiss Gyula
A pályázat témája: A község lakosságának hasznos
időtöltéséhez, az ifjúság sportolásához és az egész-
séges életmódra való neveléshez szükséges feltételek
megteremtése.
Kért támogatás: 310,000 Ft
Megítélt támogatás: 310,000 Ft
Csanádpalota Nagyközség Önkormányzata
Képviseli: Balázsné Szabó Ibolya
A pályázat témája: A csanádpalotaiak közérzetének,
életminőségének javítása.
Kért támogatás: 420,757 Ft
Megítélt támogatás: 420,757 Ft
Hajdúbagos, Községi Önkormányzat
Képviseli: Szabó Lajos
A pályázat témája: Komplex életmód program, amely
átfogja a település teljes lakosságát.
Kért támogatás: 3,231,900 Ft
Megítélt támogatás: 400,000 Ft
Putnok Város Önkormányzata
Képviseli: Tamás Barnabás
A pályázat témája: A lakosság mentálhigiénés álla-
potának javítása.
Kért támogatás: 1,536,250 Ft
Megítélt támogatás: 141,000 Ft



Zalaszabar Község Önkormányzata
Képviseli: Varga Dezső
A pályázat témája: A település lakosságának összefo-
gásával megvalósítandó helytelen étkezési szokások
megváltoztatása, testmozgás lehetőségének kialakítá-
sa.
Kért támogatás: 1,700,000 Ft
Megítélt támogatás: 400,000 Ft
Nemesbőd Község Önkormányzata
Képviseli: Márk Ágostonné
A pályázat témája: Játszó- és pihenőpark létrehozása,
az idős emberek életminőségének javítása (videó,
gyógyászati segédeszközök vásárlása, kirándulás
szervezése).
Kért támogatás: 500,000 Ft
Megítélt támogatás: 150,000 Ft
Újszentmargita Lakosságáért Kulturális és Közös-
ségfejlesztő Közhasznú Egyesület
Képviseli: Csetneki Csaba
A pályázat témája: Csoportos foglalkozásokon ke-
resztül a közösségi élet kialakítása; egészséges élet-
módra nevelés.
Kért támogatás: 1,390,000 Ft
Megítélt támogatás: 1,340,000 Ft
Somogycsicsó Község Önkormányzata
Képviseli: Kovács Sándor
A pályázat témája: Egy elöregedő, szociálisan retar-
dált település polgárainak elméleti, gyakorlati segítség
nyújtása, tárgyi feltételek megteremtése az életmód-
beli váltáshoz.
Kért támogatás: 91,000 Ft
Megítélt támogatás: 91,000 Ft
Uszód Községi Önkormányzat
Képviseli: Bedi Gyula
A pályázat témája: A település lakosságát érintő, az
egészséges mozgásra, életmódra és táplálkozásra ne-
velés helyi feltételeinek megteremtése, folyamatos
fejlesztése.
Kért támogatás: 1,387,000 Ft
Megítélt támogatás: 300,000 Ft
Kétbodony Község Önkormányzata
Képviseli: Holes Imre
A pályázat témája: Szemlélet és életvitel formálása,
sportolási feltételek javítása, közösségi élet jobbítása,
tiszta környezet biztosítása, egészségügyi ellátás fej-
lesztése.
Kért támogatás: 2,334,600 Ft
Megítélt támogatás: 221,000 Ft

Települési Önkormányzat, Ukk
Képviseli: Szita Zoltán
A pályázat témája: Egészségfejlesztő környezet kiala-
kítása, pihenőpark és sportpályák létesítése, eszköz-
beszerzések.
Kért támogatás: 820,000 Ft
Megítélt támogatás: 405,000 Ft

Erdőkertes Községi Önkormányzat
Képviseli: Nagyné Gódor Csilla
A pályázat témája: Az Ifjúsági Központ fejlesztése és
további működtetése.
Kért támogatás: 1,863,000 Ft
Megítélt támogatás: 280,000 Ft
Vanyarc Községi Önkormányzat
Képviseli: Nedeliczki Teréz
A pályázat témája: A mozgáskultúra javítása speciális
eszközökkel, rendezvényekkel; korszerű táplálkozás
életmódtáborok szervezésével; mentálhigiénés prog-
ramok.
Kért támogatás: 1,212,350 Ft
Megítélt támogatás: 615,000 Ft
Hunyadi János Általános Iskola, Kaposmérő
Képviseli: Herczegné Mayer Ilona
A pályázat témája: Szabadtéri labdajátékok és a téli
sportolási lehetőségek feltételeinek biztosítása.
Kért támogatás: 920,000 Ft
Megítélt támogatás: 920,000 Ft
Tüskeváriak Tüskevárért Alapítvány
Képviseli: Bank Tiborné
A pályázat témája: Életminőséget javító, testi és lelki
egészséget célzó programok szervezése, a lakókör-
nyezet óvása.
Kért támogatás: 1,479,000 Ft
Megítélt támogatás: 799,000 Ft
Együtt Egészségesen Egyesület Kalocsai Tagozata
Képviseli: Dr. Lázár Terézia
A pályázat témája: A kalocsai lakosság életminőségét
javító komplex program az egészség megóvása, az
egészségnevelés, a szociális segítés és a természetvé-
delem területén.
Kért támogatás: 2,040,000 Ft
Megítélt támogatás: 780,000 Ft
Markotabödöge Község Önkormányzata
Képviseli: Bencsik Mária Rozália
A pályázat témája: A község lakosságának hasznos
időtöltéséhez, az egészséges életmódra való nevelés-
hez és az ifjúság sportolásához szükséges feltételek
megteremtése.
Kért támogatás: 861,000 Ft
Megítélt támogatás: 681,000 Ft

A Hírlevél a tapasztalatok cseréjének
fóruma. Ez a fórum csak az Ön

segítségével működhet. Írja meg
ötleteit, véleményét, tapasztalatait a

programmal kapcsolatban!



Kerekhegy Egyesület Közhasznú Szervezet,
Bükkszentkereszt
Képviseli: Katona Judit
A pályázat témája: Az egészséges életmóddal és táp-
lálkozással kapcsolatos programok beindítása az
óvodában.
Kért támogatás: 521,500 Ft
Megítélt támogatás: 213,000 Ft
Szilvágyért Egyesület
Képviseli: Péntek Gyuláné
A pályázat témája: A lakosság egészségügyi állapo-
tának általános javítása, jobb életminőség és egész-
séges életmód kialakítása, a közösségi lét javítása.
Kért támogatás: 1,280,000 Ft
Megítélt támogatás: 200,000 Ft

Tuzsér Nagyközség Polgármesteri Hivatala
Képviseli: Csubák Ildikó
A pályázat témája: Az egészséges, káros
szenvedélyektől mentes életmód kialakítása; játszó-
pihenő park és egészségnevelő könyv-video kölcsön-
ző létrehozása.
Kért támogatás: 901,000 Ft
Megítélt támogatás: 365,000 Ft

GRATULÁLUNK!

“Dunaszentgyörgyért” Egyesület

Ritkaság, hogy nem a tavaszi idő pezsdíti a szellemet,
hanem fordítva történik, előbb pezsdül a szellem,
mint a természet körülöttünk. Pedig ez történt most
Dunaszentgyörgyön is, hogy februárban hihetetlen
nagy szellemi energiák gyülemlettek fel néhány lelkes
emberben, életre keltve a téli álomban szendergő falu-
siakat.
Nem kellett az életre keltéshez más, csak egy hívó jel,
amelynek vételére valahol az emberi bensőben rejlő
titkos jelfogó készen állt.
A hívó jel hirtelenjében összehozott vagy harminc
lelkes helybélit arra a megbeszélésre, amely példája
lehetett annak, hogyan lehet a falu intézményeinek,
szervezeteinek, érdeklődő lakosságának bevonásával
a falu jövőjét, fejlődését érintő kérdéseket a köz
véleményének meghallgatásával megválaszolni, meg-
oldani. Hogyan lehet megtudni, milyen állást foglal-
nak a közösségek a közt érintő ügyekben, de remek
példa volt arra is, hogy bebizonyosodjon, vannak a
falunak olyan szellemi, emberi tartalékai, amelyekre
lehet építeni a jövőben.
A Soros Alapítvány pályázati kiírása volt az a hívó
jel, amelyre ráállva a falubéliek közül néhányan felis-
merték: ez a pályázat nemcsak arra lehetőség, hogy
pénzt hozzon a falunak. Ennél sokkal nagyobb lehető-
ségek rejlenek benne. Megmutathatjuk, hogy fontos
az itt élők számára a falu jövője; hogy nemcsak addig
jutunk el, hogy felismerjük a pályázatban rejlő lehe-
tőséget, hanem képesek vagyunk cselekedni is a
közös ügy érdekében. Annak ellenére, hogy más-más
nézeteket vallunk, más-más egyéniségek vagyunk, tu-
dunk együtt dolgozni a mindannyiunkat érintő prob-
lémákon; hogyha kell, ha szorít az idő, gyors munká-
val, a tennivalók átcsoportosításával határidőre is ké-
pesek vagyunk összehozni valami minőségit.
Csak így volt lehetséges, hogy a Soros Alapítvány ál-
tal kiírt községi egészségterv pályázatra el tudtuk kül-
deni azt a 30 oldalnyi anyagot, amely a falu állapot-
leírását tartalmazza, adatokat a falu életéről, szoká-

sairól, emberi kapcsolatairól, kiemelve azokat a cse-
lekvési irányokat, amelyek a legsürgetőbb problémák
megoldására irányulnak.
A terv összeállításában közreműködők munkájának
köszönhetően az összegyűjtött anyag alapján felmér-
hető volt, hogy a februári pályázat középpontjába a
közművelődési tér, a faluház használhatóvá tételét
kell állítani, hiszen az összes civil szerveződésnek
gondja a téli időszakban a termet igénylő sportok,
összejövetelek helyigényének megoldása, arról nem is
beszélve, hogy az ifjúságnak a kocsmákon kívül nem-
igen van hol ifjúsági életet élnie. Kiderült, hogy szük-
ség van felvilágosító, életvitelt megváltoztató szelle-
miségre, annak továbbadására, terjesztésére, s az ilyen
jellegű előadásokhoz is a faluház klubhelyiségei kel-
lenének. Ennek a kulturált környezetnek a megterem-
téséhez szükséges pénzre pályáztunk a Soros kiírá-
sára, közel kétmillió forintot kérve a civil szervezetek
működésének megerősítésére, különös tekintettel az
ifjúságot támogató és felkaroló szerveződésekre.
A befektetett munka mindenképpen nyereség a falu
számára. Hiszen végre megindult a párbeszéd nyilvá-
nosan is a falu önkormányzata és a civil szervező-
dések, intézmények, magánszemélyek között, bebizo-
nyosodott, hogy lehet együttműködni mindenkivel,
csak meg kell találni a másikhoz vezető utat, hogy
szép szóval, kéréssel minden megoldható, hogy érde-
mes megkérdezni a problémákban közvetlenül érintet-
teket, mert ők tudják legjobban, mely megoldások a
lehető legjobbak. Bebizonyosodott, hogy nem az
évente legalább egyszer előírt falugyűléseknek van jö-
vője, hanem az éppen felmerülő problémák megoldá-
sához, megtárgyalásához összehívott érdekeltek pár-
beszédének.
Talán könnyebben döntene a képviselő-testület is az
olyan kérdésekben, amelyek úgy vannak előkészítve,
hogy a döntéshozók ismerik az érdekeltek nézőpont-
jait, állásfoglalását az üggyel kapcsolatban, s ha csak
a döntések meghozatala lenne a képviselő-testületi



ülések feladata. Hiszen ha ezek a döntések kellően
előkészítettek lennének, nem kellene maratoni ülése-
ket tartani, az ügyben érintetteket ott meghallgatni.

A pályázati anyag összeállításának menete:
1. Az egyébként is kapcsolatot tartó értelmiségi mag

megbeszélést tartott a pályázatról. A szervezésre
kész volt. Listát készített az érdekeltekről.

2. A személyes ismeretség révén személyesen meghí-
vást kaptak a civil szerveződések, intézmények ve-
zetői, a kreatív, a faluért valamikor és most sokat
tevő lakosok a pályázati ismertetőre.

3. A felkérésre az ismertetőn 31 küldött jelent meg,
akik a cselekvési szándékot a megbeszélés végén
aláírásukkal igazolták.

4. A következő alkalomra saját szervezetük ismerte-
tését, elképzeléseit, igényeit, illetve a program ke-
reteibe kapcsolódó cselekvési tervüket magukkal
hozták.

5. A pályázat megírására a MÁS Ifjúsági Kör felnőtt
patronálói és más civil szervezet tagjai vállal-
koztak. A pályázat felelősei a hozott anyagok,

összegyűjtött adatok és a megbeszéltek alapján el-
készítették az állapotleírást, a begyűjtött informá-
ciók alapján elkészítette a probléma-táblázatot,
amelyből a résztvevőkkel egyeztetve kiemelte a
legsürgetőbb, helyben megoldható, de anyagi
segítséget igénylő problémákat, amelyek korlátjai
a falu szemléletváltásának, életmódváltásának.

6. Közben tárgyalásokat folytattak, folyamatos
egyeztetéseket tartottak az önkormányzattal arról,
milyen helyi forrásokat, költségvetési átcsoportosí-
tásokat kellene végrehajtani annak elfogadása
előtt, hogy alap lehessen saját forrásként a pályá-
zathoz. (A szervezetek már a behozott anyagban
jelezték, milyen saját forrást tudnának felmutatni.)

Az alapítvány több tagja is segítő kezet nyújtott a
pályázat végső formájának, költségvetésének össze-
állításához, így született meg Községi egészség-
tervünk.

Gyöngyösi Olga

Halimba és Öcs község
Halimba és Öcs községek Önkormányzatai (Veszp-
rém megye, Ajka térség) közösen és az őket támogató
civil szervezetek a SOROS Alapítvány Községi
Egészségterv pályázatán 1.250.000 Ft támogatást
nyertek az Egészségnevelési Komplex Programsoro-
zat megvalósítására. A programsorozatot - néhány,
már működő program kivételével - 1999. elején indí-
tottuk.
A pályázati felhívásról a Pályázati Figyelőből értesül-
tünk. Azonnal megragadta figyelmünket ez a nagy-
szerű kezdeményezés, hiszen a települések életében
olyan sokrétű tevékenység támogatására nyílt lehető-
ség, hogy úgy gondoltuk, néhány programmal érde-
mes lenne pályáznunk.
A felkészítő tréningen beigazolódott elképzelésünk, s
ezt követően kezdtük el a valódi műhelymunkát.
Összehívtuk a községekben működő intézmények
képviselőit (háziorvos, iskolaigazgató, óvodavezető,
védőnő, kultúros, a két község polgármestere, kör-
jegyző) és közösen megvitattuk, mely területeken dol-
gozhatnánk ki részprogramot a pályázathoz. Több
megbeszélést követően rádöbbentünk, hogy nem lesz
könnyű dolgunk, mivel ilyen sok fajta programot kell
összehangolni, s ezeknek megnyerni az embereket, de
végül úgy döntöttünk, megpróbáljuk.
Újabb és újabb ötletekkel gazdagodva összeállítottuk
a teljes anyagot, amely végül Halimba esetében 12,
Öcs község esetében 8 pontot tartalmazott. Először
visszakaptuk átdolgozásra a munkánkat, végül nagy
örömünkre jelentős támogatásban részesültünk.

Előnyt jelentett az elbírálásnál az, hogy a két település
közösen nyújtotta be pályázatát, a támogató civil szer-
vezetekkel együtt. Úgy érzem, ez különösen hangsú-
lyozandó, és tapasztalatom szerint nagyon pozitív
eredményt hozott a programok megvalósítása során,
mivel közelebb hozta egymáshoz a két település la-
kosságát, a községekért tenni akarókat.
Fél év elteltével, közös meggyőződésünk, hogy érde-
mes volt ennyi munkát, fáradozást áldozni céljaink el-
érése érdekében, hiszen sok embert mozgattunk meg,
jó visszhangja van a településeken a kezdeményezé-
seknek, az emberek várják a folytatást.
A programok folytathatóságát tartva szem előtt, eleve
azzal számoltunk, hogy a jövőben saját forrásból
(esetleg helyi támogatókkal) továbbvisszük a megkez-
detteket. Az eltelt hónapok során azonban sok új el-
képzelés fogalmazódott meg, amelyeket – vélemé-
nyem szerint - jó lenne program szinten kidolgozni,
ezzel gazdagítani a jövőben a község életét.
Röviden a programokról:
A programsorozat fő részét az egészséges életmóddal
kapcsolatos előadássorozat, csoport foglalkozások,
közösségi találkozók, rendezvények teszik ki. Ezek-
hez kötődnek még egyéb részprogramok.
A községi egészségtérkép elkészítéséhez felmértük a
lakosság egészségi állapotát korcsoportonként, javas-
latot dolgoztunk ki az életminőség javításának lehető-
ségeire. Higiénés feltételek javítására az iskolában
eszközbeszerzést terveztünk.
Tartásjavító gyógytornát szerveztünk az általános is-
kolások részére szakember vezetésével, illetve a



másik községben a Faluházban asszonyok részére tar-
tunk gyógytornát, mivel a községben nincsen óvoda
és iskola.
Egészséges életmód tábort szerveztünk a két község
általános iskoláskorú gyermekei részére a nyáron,
amely az egész programsorozat kiemelkedő eseménye
volt. Eredetileg 40 főre terveztük a tábort, azonban
olyan sok volt a jelentkező, hogy végül a duplájára
emeltük a létszámot. A gyerekek forgószínpadszerűen
vettek részt az egyes foglakozásokon, melyek között
minden nap szerepelt sport, torna, természetes anya-
gokkal való kézműveskedés (termény, szárított nö-
vényragasztás, homokkép, nemezlabda készítés, pa-
pírhajtogatás), ügyességi játékok, szellemi totó, ezen
kívül ismerkedés a gyógynövényekkel, rajzverseny az
egészségről, személyi higiéné, elsősegély-nyújtás -
mentőautó megtekintése, közlekedési ismeretek -
rendőrautó bemutató, sárkánykészítés és eregetés,
üveggyár látogatás, kirándulás. Az étkeztetés biztosí-
tására a pályázati támogatáson kívül vállalkozóktól is
jelentős segítséget kaptunk.
Egészséges életmód vetélkedősorozatot rendeztünk az
iskolában, amelynek előzménye az Egészségnap c.
rendezvénysorozat volt az előző tanévben.
Úszás-oktatásra vittük az óvodásokat 10 alkalommal.
Tini-tanácsadást tart a védőnő az iskolás gyermekek
részére a korosztályi problémákra helyezve a hang-
súlyt.
Egészségnevelési előadás-sorozat folyik a községek
lakossága részére. Orvosokat, egészségügyi szakem-
bereket kértünk fel előadások tartására, konzultációs
lehetőséggel. Témakörök: Mit egyen a gyermek?;
Elhízás - cukorbetegség - ételbemutató és kóstoló az
egészséges táplálkozásról; Szénanátha - allergia –

asztma; Csontritkulás, változókor; Daganatos betegsé-
gek; Szív- és érrendszeri betegségek.
Családsegítő foglakozásokat tartunk az óvodában a
szülők részére a gyermekek veszélyeztetettségével
kapcsolatban, mivel a potenciálisan veszélyhelyzetbe
kerülők és perifériára szorulók száma évről - évre nő.
A foglalkozások célja a szülők szemléletének formá-
lása, a családi élethelyzethez alkalmazkodó nevelési
tanácsadás, a szülők és pedagógusok közötti jó kap-
csolat kialakítása. Több témakört beszélünk meg: pl.
Fejlesztő játékok; Kisgyermekkori beszédhibák; Vé-
dőoltások; Fogápolás; Egészséges táplálkozás; Gyer-
mekbetegségek; A kisded étrendje.
Parlagfű irtási akcióhoz fűnyírót vásároltunk, hogy a
községek közterületein még hatékonyabban fel lehes-
sen lépni a káros gyomok ellen.
Tisztább környezetért akciót hirdettünk immár hagyo-
mányosan, a hulladékgyűjtés érdekében, amelyhez
kapcsolódik a faültetési és virágosítási programunk,
amit e pályázat keretein belül bonyolítunk.
Játszótér fejlesztését terveztük még, lakossági segít-
ség bevonásával, természetes anyagokkal, esztétikus,
balesetmentes kivitelezéssel.
A SOROS Alapítvány támogatása nélkül nem lett vol-
na lehetőségünk a sokféle fejlesztés megvalósítására,
de azt hiszem e program lényege nem igazán ez, vagy
csak részben ez. Sokkal inkább fontos, hogy az
együtt-munkálkodás során az emberek közelebb ke-
rültek egymáshoz, s a kialakított jobb kapcsolat gyö-
kere lehet újabb közös tevékenységekben való részvé-
telnek.

Kisné Borbély Adrienne
  Halimba körjegyzője

Hottó
Pályázatunk megírásába az értelmes, mindannyiunk
számára kedvező eredményt hozó tenni akarás vezé-
relt bennünket. Az egészségterv olyan komplex prog-
ramot adott, amely minden réteget érint és kell is,
hogy érintsen, érdekeltté tegyen.
Községünkben nagyon elhanyagolt közterületek és
egy nagy épületkomplexum volt. A képviselőtestület
találkozott egy magának életteret követelő ifjúsági
csoporttal (az általános iskolásokkal).
Szükséges volt lehetőséget teremteni az ő működé-
süknek. Működő közösségen keresztül, által lehet ha-
tást gyakorolni az életvitelre, életmódra.
A pályázat elkészítése komoly műhelymunka volt.
Széleskörű közvélemény-kutatásba kezdtünk. 100
kérdőívet küldtünk ki (110 család van). A kérdőíve-
ken kicsit súgtunk, a mi terveink közül is lehetett vá-
lasztani.
Örömünkre szolgált, hogy javasolt programjainkkal
azonosulva több esetben megerősítést kaptunk.

Először 5 fős stábbal indítottuk a munkaértekezletet.
Hetente kétszer találkoztunk ötletegyeztetésre, és egy-
re többen lettünk, nőtt az ötletgazdák száma. Szak-
embereket kerestünk fel, helyi erőforrásokat gyűj-
töttünk össze (ki mit tudna megcsinálni, vállalni).
Hottói Információ címmel rendszeres tájékoztatást ve-
zettünk be a megtörtént és tervezett programjainkról.
Elindítottuk terv szerint a munkát és újra életre hoz-
tuk, - amelyet már hivatalosan is bejegyeztek - a
Hottói Sport és Kulturális Egyesületet.
Legelőször környezetünket próbáltuk kultúráltabbá
tenni. Közterületeinken parkot alakítottunk ki. Több-
szöri társadalmi munkaakcióval két szép pihenőparkot
sikerült létrehozni. A padokat tavasszal helyezzük ki a
parkokba. Az egyik park körül van egy „focipálya”,
amelynek kapuja mögé labdafogó hálót készítettek az
egyesületi tagok.
Bozótvágót, fűnyírót és egyéb eszközöket kellett be-
szerezni. A közterületek gondozásához kertész szak-



munkást sikerült alkalmazni, aki eddig munkanélküli volt.
A parkok valóban üde színfoltjai lettek a falunak. Folyamatosan hoz-
zák az emberek növényeiket, ötleteiket, segítenek szebbé tenni környe-
zetünket. Egy-egy munkaakció alkalmával 20-30 fő vett részt. A mun-
kanélkülieket is több alkalommal tudtuk foglalkoztatni.
Környezeti kultúránk jó úton halad.

Az egészségkultúránk javítása érdekében lényegi lépések most kezdőd-
nek. A feltételrendszer megteremtése kellett, hogy megelőzze. Ennek
érdekében egy vizesblokkot csináltattunk (télen nem volt WC lehető-
ség).
A programok lebonyolításához szükséges teremkialakítások folyamat-
ban vannak. A terem kimeszelésével, majd elválasztásával mód nyílik
a hőn áhított konditerem kialakítására, klubprogramok beindítására.
Az egészséges életmóddal kapcsolatos felvilágosító programunkat
most fogjuk kezdeni. Az egészségmegőrzés, a mozgásigény, a mozgás-
kultúra javítása érdekében reméljük a konditerem is működni fog rövi-
desen.
Télre (karácsony) elkészül a mobilizálható színpadunk is, így színját-
szó csoportok is felléphetnek (színházi előadást is tervezünk).

Sikeres falunapot rendeztünk, ahol a
falu apraja-nagyja megmozdult.
Karácsonyra csuhéból ajándékké-
szítő tanfolyamot szervezünk.
Ha anyagi erőnk futja, a gázfűtés be-
szerelését meg tudjuk oldani, a tech-
nikai feltételrendszer adott a teljes
programsor realizálásához.
A legnagyobb érdeklődés a kondi-
terem beindítása iránt van. Sokak
kedvelt időtöltése lesz.
Tavasszal homokozót alakítunk ki.
Szükségessége menet közben jelent-
kezett (a munkálatokhoz használt
homokkupacot a gyerekek vették
birtokukba késő délutánonként).
A tréning szellemisége nagy báto-
rítást adott, hisz amit tenni akarunk,
mind-mind az életminőség javítását
szolgálhatja.
Töretlen lendülettel igyekszünk
olyan programokat biztosítani,
amely az igényekhez igazodva sokak
javára szolgál.
Köszönjük az Önök támogatását, az
Önök bátorítása, lelkesítő tréningjei
további munkára ösztönöznek.

Simon Gyuláné
   polgármester

        Hottó

Ollóztuk…



a 

Írás

Hír Hír Hír Hír Hír
A Nemzetközi Falu- és Mezőgazdaság-

egészségügyi Társaság

2000. május 25-27. között Pécsett tartja XIV.
kongresszusát.

A kongresszus témája: „Együttműködés és
összefogás a falun élők egészségéért”

A kongresszus szervezői abból indultak ki, hogy
a falusi lakosság - egészségi állapotát illetően is -
egyike a leghátrányosabb közösségeknek.
Ugyanakkor azok az erőfeszítések, melyek ennek
megváltoztatására irányulnak, széttagoltak, szer-
vezetlenek, egymás mellett párhuzamosan futnak.

A kongresszust a magyar Soros Alapítvány is tá-
mogatja. E támogatás keretében a konferencián
húsz fő részvételére van lehetőség. A Soros Ala-
pítvány kuratóriuma ezúton kéri a pályázó tele-
pülések képviselőit, hogy a konferencián való
részvételre (amely tehát ingyenes) Szőke Katalin
programvezetőnél (Soros Alapítvány, 1023
Budapest, Bolyai u. 14.) jelentkezzenek írásban

2000. január 31-ig. A konferencia hivatalos nyel-
ve az angol, de azokon a szekcióüléseken, ahol
nagy létszámú magyar résztvevőre is számíta-
nak, a konferencia szervezői szinkron-tolmácso-
lást biztosítanak.
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