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6.5. Kunadacs Község Önkormányzata által megvalósított programok 
 

6.5.1 Család és gyermekjóléti szolgálatok preventív jellegű programok 
 
A KESZI Család és Gyermekjóléti Szolgálattal megkötött együttműködési 
megállapodásnak megfelelően bonyolítottuk le a preventív célzattal 
meghirdetett előadás sorozatot. 
Az előadások két nagy témára épültek: a közmunkából a munka világába, 

illetve, a helyes pénzgazdálkodás alapjai, mindkét nagy téma további 4 kis 
altémára tagozódott. Az alábbi témák kaptak helyet helyes 
pénzgazdálkodás alapjai során: Helyes pénzgazdálkodás, Rossz pénzügyi 

szokások, Miből lehet pénzünk?,  Mennyi pénzre van szükségünk?, Az 
adósságok elkerülése, pénzbeosztás okosan. Közmunkából a munka 
világába való visszavezetés témakörei: Valódi munka a közmunka?, Van 

élet a közmunka után?, Álláskeresési tanácsok és ötletek, Sikeres állásinterjú 

alapjai. 
Az előadások kiemelt célcsoportja a hátrányos helyzetű inaktív 
személyek (18-60 év), illetve a közfoglalkoztatottak voltak, de emellett a 
teljes lakosságból is voltak érdeklődők. Az előadó igyekezett olyan 

információkat átadni, ami az emberek ismereteit tovább bővítette, kockázatok 

felismerésére tanította, a jövőkép átgondolására, megtervezésére és 

tényalapú megközelítésére ösztönözte a hallgatókat. 

6.5.2 Egészségfejlesztő programok 

 Előadássorozatok 
 Az egészséges életmód felvilágosításához először 10 alkalomból álló 

előadássorozatra került sor. Ezeknek célja a lakosság ismereteinek 
bővítése az egészséges életmódhoz tartozó különböző témakörökben. 

Fontos volt, hogy a hallottakat követően egészségtudatosabb szemlélet 
alakítsanak ki a résztvevők, mely eredményeként közép és hosszú távon 
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a lakosság egészségben eltöltött éveinek száma várhatóan növekedni 
fog. 
Az előadások tartalmi részén kívül, megjelent a résztvevők egymás közötti 

kommunikációjának az erősödése, a közösségi élethez való hozzájárulás is, a 

lakosság, mint szociális kapcsolatrendszer fejlődése is. 
A tematika összeállítása igazodott az év aktuális időszakához (nyár, ősz), 

így könnyebben befogadhatóvá vált, időszerűséget kaptak az egyes 
témák. Az egyes előadásokat legtöbbször szemléltető ábrák egészítették ki. 

Az előadások végén lehetőség volt a résztvevők számára 
észrevételekkel, véleményekkel hozzászólni, kérdéseiket feltenni, így az 

előadások végén megbeszélés következett interaktív módon, mely tovább 

segítette a téma elmélyítését 

A programsorozat során rendszeressé vált a Művelődési Ház életmód 

előadása. Minden hónap azonos időszakában, azonos időpontban kerültek 

megrendezésre az előadások, így a lakosság számára kiszámítható, 

tervezhető volt a programokon való részvétel. 

 
Az előadások szervezésében és lebonyolításába aktívan részt vettek a 

Művelődési Ház munkatársai. Ők hónapról-hónapra hirdették az előadásokat 

és biztosították a felszereléseket, mikor szükség volt rá. 

Az érdeklődésben, a részvételi szándékban időnként megfigyelhető volt 

hullámzás, mely elsősorban az aktív korosztályt érintette és kapcsolatba volt 

hozható az idényjellegű munkák mennyiségével. Mindezek mellett néhány 
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hónap után kialakult egy stabil „mag” olyan személyekkel, akik 
rendszeresen részt vettek az előadásokon. Ezek a személyek többször 

meséltek arról, hogyan „adták tovább” az információkat aztán a családjukon 

belül vagy az ismeretségi körükben.  Így nyugodtan mondhatjuk el, hogy az 

előadások során elhangzott ismeretanyag több emberhez jutott el, mint 

ahányan részt vettek az előadásokon. 

Az egy éves programsorozat zárásakor megfogalmazódott az igény a 
folytatásra. A tervek szerint a nyári hónapokban lévő szünet után ősztől 

kezdve tovább folytatódnak a havi két alkalommal megrendezésre kerülő 

Egészséges Életmód előadások.  

 

 Az általános iskola alsó tagozatba járó tanulóinak is szerettünk volna 
ismeretbővítő műsort adni, amely az egészségesebb életvitelre hívja fel a 
figyelmet. Ennek keretében került sor a Palinka együttes interaktív 
műsorára. Új információkat hallottak a kisiskolások az egészséges 
táplálkozásról, így pl. a gyümölcsök, zöldségek "életéről" ahogyan azok az 

asztalra kerülnek. Orosz Andrea a gyerekek bevonásával, megzenésített 

versekkel, sík és fejbábokkal tette emlékezetesé a délelőttöt. 

Nagyon hasznos volt az előadás, melynek tartalmát a természetismeret 

órákon is be tudtuk építeni a tananyagba. 

 

 Állapotfelmérések-tanácsadások 
 A helyi kisközösségek társadalmi szerepének megerősítéséhez 

kapcsolódóan, az egészséges életmód közösségi szintű megerősítése, a 

közösség egészségkultúrájának fejlesztése érdekében a lakosság 

bevonásával az önkormányzat a településen életmódváltást támogató 

programot szervezett. 
A program lehetőséget nyújtott egészségügyi állapotfelmérésre, 
egészséges életmód tanácsadásra. A program kiemelt célja a lakosság 

egészségkultúrájának fejlesztése, az egészséges életmódra ösztönzés, az 
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egészséges életmód népszerűsítése a településen. A felmérés és 
tanácsadás a vérnyomásmérésre, vércukorszint meghatározásra 
valamint a véroxigén szint meghatározására összpontosított. Ezt azért 

tartottuk fontosnak, mivel településünkön sokan kemény fizikai 

megterhelésnek vannak kitéve munkaidejük nagy részében így a 

megnövekedett nyomás terheli a szívet, és károsítja az erek falát. 

Szívinfarktust, szélütést és más szívelégtelenséget okozhat, ezért fontos 

tudni, hogy mik azok a káros dolgok, amik az erek szűkülésé vagy a magas 
vércukorszintet okozhatják. A tanácsadásnak köszönhetően a résztvevők 
egy pontos és személyre szabott információkat kaphattak, ami alapján 
könnyebben kiszűrhetik a káros tényezőket az életükből. A program nagy 

népszerűségnek örvendett és a tervezett 10 óra helyett 13 óra ügyeleti időt 

teljesített a Dabas és Környéke Mentőorvosi Mentőtiszti Kocsi Közhasznú 

Nonprofit Kft. 

 Az újabb program további lehetőséget nyújtott egészségügyi 
állapotfelmérésre, egészséges életmód tanácsadásra. A program kiemelt 

célja a lakosság egészségkultúrájának fejlesztése, az egészséges életmódra 
ösztönzés, az egészséges életmód népszerűsítése a településen. A felmérés 
és tanácsadás keretein belül lehetőségük nyílt a résztvevőknek 
belgyógyász – kardiológus szakvizsgálatára, EKG készítésre és annak 
kiértékelésére, bőrgyógyászati szakvizsgálatra, diétás tanácsadásra, 
testtömeg mérésre valamint vérnyomás, vércukor és koleszterin-
mérésre.  

 Egészségnap 
A program keretében egyéni állapotfelmérés és életmód tanácsadás 
történt. A felmérés és tanácsadás a vérnyomásmérésre, vércukorszint 
meghatározásra valamint a véroxigén szint meghatározására 
összpontosított. Ezt azért tartottuk fontosnak, mivel településünkön sokan 

kemény fizikai megterhelésnek vannak kitéve munkaidejük nagy részében. A 

megnövekedett nyomás terheli a szívet, és károsítja az erek falát, ami 

szívinfarktust, szélütést és más szívelégtelenséget okozhat, ezért fontos tudni, 
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hogy mik azok a károsító tényezők, amik az erek szűkülését vagy a magas 

vércukorszintet okozhatják. A tanácsadásnak köszönhetően a résztvevők 
pontos és személyre szabott információkat kaphattak, ami alapján 
könnyebben kiszűrhetik a káros tényezőket az életükből. 

 Termográf felmérés 
Az önkormányzata olyan egészségfejlesztő programot szervezett a helyi 
lakosság számára, ami az egyes funkciózavarok, (pl. kopások, keringési 

zavarok) korai felismerését szűrte ki. Gyulladásos folyamatok kezdeti 
állapotát is jelzi, segítséget nyújt a góckutatásban, fájdalmak hátterének 

tisztázásában, daganatos betegségek felismerésében, kisgyermekek, 
terhesek vizsgálatában, terápiák hatékonyságának nyomon követésében. Ez 
a vizsgálati módszer a termográfia állapotfelmérés, ami a jelenlévők 

számára megnyugtató válaszokat adott esetleges aggodalmaikra. 

 

6.5.3 Közösségfejlesztési programok 

 Őshonos faültetés 
A település faültetéssel egybekötött Márton napi felvonulást rendezett. 
Programunkon részt vettek a helyi tanulók és felnőttek egyaránt. A program 
célja a közösségfejlesztése volt, amire remek alkalomnak bizonyult a 
közös faültetés, ami a Tájház környékét díszíti. Ez alkalomból 56 db ( 30 db 

kőris, 26 db platán) őshonos fát ültettünk el.  A közösségfejlesztés során 

lámpás felvonulás következett, amit megelőzött a közösen elfogyasztott zsíros 
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kenyér és forró tea.  A nap zárásaként a résztvevő fiatalok és idősek kötetlen 

közös nosztalgiázása, beszélgetése tette még emlékezetesebbé ezt az akciót. 

 

 Közös virágosítás 

 
Egy közös örökzöld és virágültetésre került sor, az eredetileg egy, a 2018-

as évben megrendezésre került „őshonos faültetés”-hez hasonló program 
keretében.  Ezzel szerettük volna elérni a lakosság közelebb kerülését 
egymáshoz. 
A vírushelyzetre való tekintettel azonban, csak kis számban jelentünk 
meg, mint a hivatal dolgozói és a hátrányos helyzetűek közül néhányan. 

Nagyon jó hangulatban zajlott a közös ültetés és a csapat jól összerázódott 
így inkább szórakozás volt a munka. Célunk volt a környezetünk 
megszépítése és a közösségi szellem fejlesztése. A rendezett és díszes 

környezet minden a településen lakó ember célja, ugyanis egy rendezett és 

szép falura büszkék lehetünk mindannyian. Az ültetés során 500 db muskátli 

került elültetésre főként a Hivatal és Művelődési ház környékén. Emellett 315 

db örökzöldet és évelőt ültettünk el a Polgármesteri hivatal és a Sásvédő 

Szentkút megszépítése érdekében. 
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 Aerobik 
A program egy egészséges életmódba beilleszthető, rekreációs jellegű torna 

és mozgássorozat megvalósítása volt. A célcsoport hölgyekből állt, életkortól 

függetlenül. 
A cél a sportág megszerettetésén túl az, hogy a hétköznapi rutinba a 
későbbiek során is be lehessen illeszteni egy szívesen és örömmel 
végezhető mozgásformát. Sikerült elérni az állóképesség növekedését, a 

mozgáskoordináció fejlesztését. 

Jó hangulatú, kellemes hétköznap esti programként, egészségmegőrző, 
tudatos, testtudatos, vidám rekreációs tevékenységként valósult meg a 
program. Megtörtént a közösségépítés női vonalon. Igény teremtődött a 

rendszeres testmozgás szervezett elérésére is. 

A résztvevők száma alapján a célkitűzést sikerült elérni. Jó hangulatban, 
kellemes programként, egészségmegőrző, tudatosan egészséges és 
vidám rekreációs tevékenységként valósult meg a program. Megvalósult 

a közösségépítés és az egészségfejlesztés egyaránt. 

 
• Angol 

Célunk az angol nyelv elsajátítása alapfokú szinten. A résztvevők tudják 

használni a célnyelvet a nyelvórákon és mindennapi életben is. A 
nyelvtanfolyam megoldást nyújtott mindazoknak, akik szerettek volna 
elmerülni egy új nyelv elsajátításában, ösztönösen szeretnék érteni és 

beszélni a célnyelvet. A „New English File” nyelvkönyv első 6 leckéjét sikerült 

nyelvtanával, olvasott szövegértési feladataival, hallás utáni szövegértési 

feladataival, ország ismereti videóival átvenni. A kitűzött céloknak megfelelő 

tempóban és lépésekkel tudtunk haladni azokkal, aki családi, vagy egyéb 

okokra hivatkozva nem morzsolódtak le a csoportból. 
A résztvevők rendszeresen elkészített házi feladatokkal gyakorolták be 
és sajátították el az adott anyagrész nyelvtanát, szókincsét, kiejtését. A 

leckék gyakorlati részében anyanyelvi videós anyag és szituációs feladatok 
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segítségével (életszerű vagy elképzelt szituációkban) gyakorolták az angol 

nyelvet a tanulók. 

Társalgás közben egyre ügyesebben megértették a hozzájuk intézett 
kérdéseket, azokra válaszoltak. Kifejezésmódban igényességre törekedtek. 
A témának, szituációnak megfelelő szókincset használták. A 

beszélgetésben aktívan részt vettek. Képleírásnál mondanivalójukat 

igyekeztek logikusan elrendezni és összefüggően kifejteni azt. 

 
 Dalos találkozók 
 Megrendezésre került a XIII. Térségi dalos találkozó Kunadacson, a 

Művelődési ház nagytermében. A rendezvényen a helyi, valamint a 
térségünkben elő nyugdíjasklub népdalkörei biztosítottak színvonalas 
programot. Fontosnak tartottuk az idősek aktív és hasznos szabadidő 
eltöltését mivel az önmegvalósítás sikert is jelent számukra. A 

közösségekben való részvétel pedig hozzájárult az idősek társadalmi 

integrációjához és tágabb környezetükön belüli elismertségük növeléséhez. 

Büszkén elmondhatjuk, hogy a népdalkörünk aktívan szerepet vállalt a 
közösségi életünkben, ugyanis nem csak ezen a rendezvényen nyílt 
lehetőségünk meghallgatni őket, hanem a legtöbb közösségi megmozdulás 

aktív résztvevői voltak. Ezt az önfeláldozást és részvállalást szerettük volna 

megköszönni nekik a kiosztott serlegekkel, meleg étellel és egy jó hangulatú 

délutánnal. 
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 A XIV. Térségi dalos találkozóra a következő évben is sor került. A 

rendezvényen a helyi valamint a térségünkben elő nyugdíjasklub népdalkörei 

biztosítottak színvonalas programot az előző évhez hasonlóan. Ezt az 

önfeláldozást és részvállalást köszöntük meg nekik ismét ezen a délutánon. A 

résztvevők először egymás előadását hallgathatták meg Farkas Ildikó 

polgármester mondott köszöntőt és adta át az ajándék dísztányérokat minden 

népdalkörnek. Ezt követően egy meleg ebéd következett, ami után a 
vendégek egy jó hangulatú délutánt tölthettek el együtt. A rendezvény egyik 
legfőbb célja, hogy kapcsolatot teremtsünk és tartsunk a nyugdíjas 
népdalkörökkel, fejlesszük a csoportokon belüli és kívüli kapcsolatokat 
azáltal, hogy lehetőséget teremtünk nekik a munkásságuk bemutatására 
és arra, hogy jobban megismerjék egymást a térségből és ápolják 
kapcsolataikat. 

 

 Kézműves foglalkozás 
A rendezvény célja, hogy kialakuljon egy rendszeresen összejáró, alkotó 
közösség, amely a saját, a család és a település örömére is, igényes 

kézműves tárgyakat, dekorációkat készít. Ujszászi Erika Judit közművelődési 

szakember, népi játszóház vezető irányításával valósult meg a program. 

Egy-egy hónap foglakozásai kb. egy-egy témát, anyagot jártak körül. Az 

anyag megismerése, felhasználási lehetőségei és felhasználása a könnyebb 

tárgyak készítésétől az esetlegesen bonyolultabb, több munkát igénylő 
készítésig. Fontos szempont a foglalkozásaimon a környezetvédelem és a 
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takarékosság, újrahasznosítás. Ezek figyelembe vételével is dolgoztunk a 

pályázat lebonyolításánál.  Kezdtük az aktuális, a településen is népszerű 

gyógynövények megismerésével, illatozással és teakóstolással, kézműves 
illatzsák készítéssel. A következő hónapban a papír világát jártuk körbe, a 
kezdetektől napjainkig. Miután megismertük, tapintottuk néhány fajtáját a 

papírnak, gyakorlatban is készítettünk belőle alaklemezeket, sablonokat, majd 

ezek segítségével alkottunk óriásvirágokat, könyvjelzőket. A résztvevők 
gyönyörű alkotásokat vihettek haza. Augusztusban a bőrrel ismerkedtünk, 
hasonlóan körbejártuk a témát, történetét, előkészítését, fajtáit. A bőr 

hasítását, szíjvágást, majd az elkészült alaklemezek segítségével tárgyakat is 

készítettünk nagy sikerrel. A bőr ma is exkluzív, különleges anyag, nehéz 

dolgozni vele, de tartós, nagyszerű tárgyak készülnek belőle. Szeptemberben 
folytattuk az anyagok megismerését a fémmel. A részt vevők megtanultak 
alapozni, fémet festeni, dekupázsolni. Újrahasznosítottunk néhány 

konzerves dobozt. Készültek fém asztali tartók is, az iskolakezdés jegyében. 
Néhány egészen különleges munka örvendeztette meg az alkotókat. Az őszi 
foglalkozásokon a textil, azon belül a filc volt a főszereplő. Készültek őszi 

ajtó, ablakdíszek, tök motívumokkal, a tök faragással egybekötött alkalmakon. 

Boldog, felszabadult, hasznos időtöltés volt a felnőtteknek, gyerekeknek. 
November az adventre készülés jegyében. A mézeskalács történetét 
jártuk körbe, majd adventi asztaldíszeket, koszorút készítettünk.  

Szerencsés dolog sok szép, igényes alapanyaggal dolgozni, amelyet 

biztosított számunkra ez a pályázat. Decemberben is találtunk elfoglaltságot a 
népi hagyományőrzés jegyében. Gyertyát mártottunk, díszítettünk és 
folytattuk a mézeskalácsos programot is. Januárban a gipsz, mint 
alapanyag volt a témánk. Öntöttük a különböző formákat, majd a száradást 

követően gyönyörűséges alkotások születtek a farsang jegyében. 
Álarcok, maszkok a Velencei karnevál ihletésével.  Február a szeretet, a 

szerelem, cserepes virágok készültek varrva - ragasztva, rengeteg rózsa 

készült, amelyek ajándékként és tűpárnaként is hasznosulhatnak. Március a 
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Szabadságharcra emlékezve különleges filckokárdák készültek, 
gyönggyel hímzett emlékek. A hímzés nagyon nehéznek bizonyult, de 
megküzdöttek vele a kisdiákok. A tavasz köszöntésére kivirágosodtunk. 

Virágos dekorációk, könyvjelzők készültek. A Húsvétra festettünk tojást, 
különleges dekupázzsal, repesztéssel, készültek asztali, ajtó és 
ablakdíszek. A locsolóknak ajándékok, tojástartók.  
Anyák napjára virágkosár és kérésre – a sikerre való tekintettel 
megismételtük az óriás papírvirág készítést. Mivel a levendula közkedvelt 
lett, a településen ültetésre került több száz tő, így megismerkedtünk a 

levendulás keksz készítésével is. Júniusban levendulabuzogányt és 
levendulás díszeket készítettünk.  
A kézműves klub rendszeresen 15-20 fővel dolgozott, alkotott. Kialakult egy 

stabil csapat, akik szívesen jöttek, sőt személyesen is érdeklődtek, hogy mikor 

lesz a következő alkalom és mit készítünk. Voltak, akiket egy-egy foglalkozás 

témája érdekelt, ők csak akkor látogattak a foglalkozásokra. 
Egészében sikeresnek, a felhasznált anyagok és az elkészült alkotások 
tükrében igényesnek mondható kézműves foglalkozások valósultak meg 
a pályázat keretében. A helyi sajátosságokra, hagyományokra és a 

különböző anyagok megismerésére, közösség kovácsolására irányuló 

törekvések messzemenően megvalósultak. Felszabadult, jóízű beszélgetések, 

különösen igényes, szép alkotások készültek.  

Előreláthatólag a Kézműves klub alkalmai továbbra is folytatódnak, helyet 

adva újabb gyönyörűséges munkák, tárgyak elkészülésének. 



EFOP-1.5.3.-16-2017-00072 Humán szoláltatások fejlesztése a Kunszentmiklósi járásban 
 

175 
 

 
• Néptánc 

Célunk minél több táncot megismerni, megtanulni és Kunadacs 
lakosaihoz közelebb hozni a néptánc hagyományát. A néptánc klub tárt 

karokkal várt minden kicsit és nagyot egyaránt. Mindenki, aki csatlakozott a 

csoportunkhoz, nagy lelkesedéssel vett részt az órákon. 

A közösség az alkalmak során egyre jobban kezdett összeszokni, 

megismerkedni.  Napjainkra már a társaság baráti légkörben, jó hangulatban 

töltik el együtt az esti néptánc órákat és egyáltalán nem jelentett problémát, 

hogy nagyon változó a tagok életkora. 

A résztvevők jellemzően minden alkalmon újra és újra lelkesen megjelennek, 
és aktív részvételükkel segítik a fejlődést. A különböző tájegységek táncait 
elsajátítva és a különböző koreográfiák megtanulásának köszönhetően a 
felkérések szerint sikerült fellépéseket biztosítanunk különböző helyi 
rendezvényeken.  
A legnagyobb helyi rendezvény a Kunadacsi szüreti bál volt, ahol több 

alkalommal is bemutattattuk a megtanult koreográfiánkat a falu és a környék 

nagyszámú lakosának. A táncosaink nagyon élvezték a felkészülést és a 

fellépést egyaránt. Rengeteg pozitív visszajelzést kaptunk a falu lakosaitól. 

A koreográfiák általában egy-egy tájegységre jellemző táncstílus elemeit 

tartalmazták. A résztvevők már könnyedén felismerik a népzenék 

sajátosságait és a látott táncokat is sikeresek be tudják azonosítani.  
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A kitűzött célunkat elértük, a falu lakosaihoz közelebb került a néptánc, 
például az egyik adventi gyertyagyújtás alkalmával több helyi lakos is 
csatlakozott az utána megtartott próbánkhoz. Emellett a rendszeresen 

megjelenő résztvevők elmondása alapján egy jó társaság alakult ki és nagyon 

élvezik a próbákat és lelkesen gyakorolják a régi és új táncokat egyaránt. A 

motiváció kérdése könnyen megoldódott amint megkereséseket kaptunk, 

ugyanis ezeknek a táncosainkat nagyon motiválták, mivel büszkén 

mutathatták meg nagyobb és kisebb társaságoknak egyaránt, hogy mit 

sajátítottak el az alkalmak során. A klubfoglalkozás igazi közösséggé 

kovácsolta a táncosokat. 

 

 Zumba klub 
A célkitűzések közé tartozott többek között, hogy a mozgás örömének 
fontossága elmélyüljön a gyermekekben. A ritmus érzék fejlesztése és a 

zenei 1-re való indulás megtanítása. Emellett új koreográfiák és különböző 

táncstílusok megismertetése és megtanítása.  
A helyi általános iskola gyermekei nagyon nyitottak erre a modern stílusú 
foglalkozásra. Nagy élvezettel gyakorolták a koreográfiákat, 

ritmusgyakorlatokat és akrobatikákat valamint nagy lelkesedéssel mentek az 
alkalmakra és jó hangulatban zajlottak a foglalkozások. A kitűzött céljaink 
80% körül valósultak meg, ami egy nagyon jó eredménynek mondható. 

A különböző képességekkel és készségekkel rendelkező gyerekek nagyon 

ügyesen és szépen haladtak együtt a különböző mozdulatok és koreográfiák 
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elsajátításával, néha egymást segítve, a foglalkozáson kívül is gyakoroltak. 

Több fellépésen is bizonyíthatták a helytállásukat, táncszeretetüket és 
fejlődni akarásukat a szüleik és a falu lakosai előtt úgy, mint 
önmaguknak. A rendszeres résztvevőkre alapozva nagyon szépen és 

ütemezetten tudtunk haladni a tematikával. 

A motivációval nem volt probléma, a gyerekek nagyon lelkesen és aktívan 

vettek részt a foglalkozásokon és minden óra végén elismerő pecséteket is 

begyűjthettek a kis táncosok. 
Az év folyamán 10 koreográfiát tanultunk meg, amihez a különböző 
akrobatikus elemeket is nagyon szépen sajátították el a gyerekek. A 

rendszeresen megrendezésre kerülő foglalkozások miatt a gyerekek 

mozgáskultúrája bővült ezzel az aktív mozgással. 

Elmondható, hogy a program sikeresen zárult és a következő tanévben is 

igényt fognak rá tartani a fiatalok és a közösség valamint az egészség 

fejlesztése is megvalósult. 

 

 Egészségmegőrző torna 
A téli időszakban kevesebb alkalom van a mozgásra. A mozgás az 
egészségmegőrzés legnagyobb segítője. Megszabadulunk egy órára a 

gondoktól, a legjobb stressz-oldó. Olyan gyakorlatokat végeztünk, 
amelyekre mindenki képes. A fejtetőtől a talpig minden porcikánk 
„felébredt”. Cél, hogy mindenki érezze jól magát. Vidáman teltek a 

foglalkozások és a résztvevők észrevétlenül könnyebben mozogtak nem csak 
a tornateremben, hanem a mindennapokban is. Sajnos tavasszal a 
mezőgazdasági, a kerti munka nem tette lehetővé, hogy részt vegyenek a 
hölgyek a foglalkozásokon. A téli időszakban rendszeresen jártak a 
lányok, asszonyok 25 és 66 év közöttiek. A kor nem volt meghatározó. 

Mindenki azt a feladatot végezte, amit fizikai állapota, egészsége 

megengedett. Az idő haladásával egyre könnyebb volt helytállniuk. 

Rendezvényeken nem vettünk részt, ugyanis a cél az egészségünk 
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megőrzése, javítása volt. Az érdeklődés az egész időszakban 

kiegyensúlyozott volt. Motiválás? Nem volt semmi extrára szükség, elég volt a 

példa. Mindenki tudta, hogy ez az ő érdekeit szolgálja és ez elegendő is volt 
ahhoz, hogy a hölgyek rendszeresen megjelentek. Büszkén elmondható, 
hogy látványos eredményeket értek el a résztvevők (állóképesség 
javulása, erőnlét, leadott centik és kilók tekintetében) egy nagyon jó és 
összetartó közösség is kialakult közöttük. Az igények felmérése után arra 

a következtetésre jutottunk, hogy ősszel újra találkozunk. 

 Nyugdíjas találkozó 
Az Életet az Éveknek Nyugdíjasklub meghívást kapott a VII. Regionális 
Nyugdíjas Kulturális Fesztiválra, Kiskunmajsára. Fontosnak tartotta az 
önkormányzat az idősek aktív és hasznos szabadidő eltöltését mivel az 
egyedüllét, a z elmagányosodás mentális alapon fizikai tünet 
együtteseket is produkál, így örömmel támogattuk őket, hogy biztosítottuk 

kisbusszal az utazásukat. Ez a meghívás egyfajta elismerésként is 

értelmezhető volt számukra, ami pozitív hatással volt az önbizalmukra. Az 

esemény a Kiskunmajsai Gyógy- és Élményfürdő területén került 
megrendezésre. A Gyógyfürdő területén egész napos program várta a 

résztvevőket, amit a környező megyékben működő nyugdíjas klubok és 

egyesületek tagjai biztosítottak. Ezek mellett lehetőség nyílt a gyógyvizek és a 

medencék használatára és igény szerint ebédre is. A klubunk tagjai 

véleménye alapján egy kellemes napot töltöttek el és nagyon jót tett a 

csoportszellemnek is ez a kis utazás, így újult erővel látgattak neki az év 

hátralévő eseményeire való felkészülésre.  

6.5.4. Helyi közösségben való szerepvállalást népszerűsítő programok 

 Civil napok 
A civil nap a szüreti bállal közösen az Összefogás Kunadacs Jövőéért 
Egyesülettel együttműködési megállapodás szerint került 
megrendezésre. Kiemelt célja a helyi civil szervezetek népszerűsítése, 
tevékenységük bemutatása. Előadás, tapasztalatcsere, szabadtéri 
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programok, önkéntesek toborzása a civil szervezetek tevékenységéhez 
kapcsolódóan a lakosság egészségkultúrájának fejlesztése, az 

egészséges életmódra való ösztönzés. A különböző bemutatkozások után a 
rendezvény hátralevő részében a Kunadacsi Polgárőr Egyesület tagjai 
felügyeltek a biztonságra. Az Életet az Éveknek Nyugdíjas Klub gyönyörű 
népdalokkal szórakoztatták a résztvevőket, míg a Kunadacsi 
Sportegyesület valamint a Vidám Szülők Társasága és az Összefogás 
Kunadacs Jövőjéért Szervezet tagjai néptáncot táncoltak egyéb civil 

személyekkel. Emellett helyi termelők termékeit is megkóstolhatták a 

résztvevők.  A Helyi Esélyegyenlőségi Program hátrányos helyzetű 

csoportokra vonatkozó intézkedései eredményesen épültek be a programba.  
Összességében elmondható, hogy sikeresen zajlott le a rendezvény 
ugyanis a teljes lakosság és a környékbeli emberek is 
megismerkedhettek a településünk civil szervezeteivel, ahol 
népszerűsítették az önkéntességre való nagyobb hajlandóságot, mindezt 

egy színvonalas kulturális rendezvény keretein belül. 

 

6.5.4 Fiatalok közösségépítését erősítő programok 

 Ringató 
A rendezvény célja a községben élő 18 és 30 év közötti szülők fejlesztő 
programban vegyenek részt 3 év alatti gyermekeikkel. Nagyon fontos az 

önkormányzat számára a lakosok lelki és testi egészsége. Célunk továbbá, 
hogy fejlesszük a szülő gyermek kapcsolatot a résztvevőknél valamint a 
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gyermekneveléshez használt készségek fejlesztése. Mindezek mellett 

szeretnénk nagy hangsúlyt fektetni a közösségépítésre egyaránt és baráti 

kapcsolatokat kialakítani a résztvevők között. Így indult el a havi rendszerben  

a Ringató foglalkozás. 
A megvalósulás során, akik a programra eljártak, „megtanulták” az ott 
kialakult szokásokat, hogy 30-40 percig a játéké a főszerep, s majd a 
foglalkozás végén lehet beszélgetni, egymástól tanácsot kérni, 
tapasztalatokat megosztani. 

A foglalkozás köszöntő énekekkel játékokkal indult, majd különböző 

„koreográfia” szerint alakítottuk a játékokat. Szőnyegen, széken játszottunk, 

énekeltünk, hangutánzókat és ölbeli játékokat játszottunk. Sok népdalt 
megtanultunk, nem kellett hozzá sok idő mert nagyon fogékonyak voltak 
a családok. Körben ültünk sokan egy hatalmas szőnyegen. Ragyogó arcú, 

boldog édesanyák, ölükben csöpp gyerekkel. Énekeltünk, mondókáztunk, 

játszottunk. A gyerekek néztek, hallgattak minket, olykor velünk játszottak, 

vagy nagyokat kacagtak. Minden alkalommal szólt az ének, alig akart vége 

szakadni a játéknak.  
A Ringató foglalkozás nagyon sok dologra jó, és nagyon sok dolgot segít 
elő, s mindezt anyával, apával tehetik meg, mely az egész család 
egészséges lelki fejlődését segíti elő. 

 

A program sikeresen zárult, nagyon nagy számban látogatták, és igény van a 

folytatásra. A tapasztalat az, hogy szükség lenne továbbra is rá, mert könnyen 
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elérhető és megvalósítható. A családok már megismerték, megszerették a 

foglalkozást. 
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6.6 Kunpeszér Község Önkormányzata által megvalósított programok 

6.6.1 Család és gyermekjóléti szolgálatok preventív jellegű programok 

A Kunszentmiklósi Család-és Gyermekjóléti Szolgálattal együttműködési 
megállapodás keretében sikeres foglalkozás sorozat valósult meg a helyi 
lakosság részvételével. Az előadás sorozatok témái között szerepeltek: A 

helyes pénzgazdálkodás alapjai, Van élet a közmunka után?, Valódi munka a 

közmunka?, Álláskeresési tanácsok, ötletek, A sikeres állásinterjúk alapjai, 

Miből lehet pénzünk?, Mennyi pénzre van szükségünk?, Rossz pénzügyi 

szokásaink, Az adósságok elkerülése, pénzbeosztás okosan, címmel. 

Az előadáson résztvevők visszajelzései alapján, elmondható, hogy az 
előadások érthető módon és hasznos információkkal látták el a helyi 
érdeklődőket. 

6.6.2 Egészségfejlesztő programok 

 Előadás 

A megvalósításban a helyi Együtt Kunpeszérért Egyesület is aktív szerepet 

vállalt a megkötött együttműködési megállapodásnak köszönhetően.  Az 
előadásokat a Dunavecsei Egészségfejlesztő Iroda munkatársai tartották 
meg. Dr. Darabos Zoltán intézményvezető érsebész főorvos az 

„Érbetegség-, avagy a megfékezhetetlen tömeggyilkos” címmel tartott 

előadást. Nagy Melinda dietetikustól a helyes táplálkozásról kaphattunk 
tanácsokat „A helyes táplálkozás szív-érrendszeri betegségben”  címmel 

tartott előadásában, majd Dallos Erika EFI munkatárs védőnő az emlőrák 
megelőzéséről beszélt és a mell önvizsgálatára hívta fel  a jelenlévők 
figyelmét. Az előadás interaktív voltát segítette, hogy a jelenlévők feltehették 

kérdéseiket. Az előadások után állapotfelmérést is készítettek azoknak, 
akik erre igényt tartottak.  
A jelenlévők tartalmasnak és hasznosnak ítélték a rendezvényt. Köszönet illeti 

meg az Egészségfejlesztő Iroda munkatársait. 
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A programmal teljesültek a  HEP-ben vállalt esélyegyenlőségi intézkedések, 

mert az Önkormányzat a lakosság egészségfejlesztési tevékenységére 

irányuló prevencióját támogatta. 

 
 

 Egészségnapok- egészségszűrések 
 Az egészségügyi programok megszervezésében közreműködőként vett részt 

az előbb nevesített egyesület. Csernák Krisztina 
egészségszakpszichológus-jelölt előadásával kezdődött az 
egészségnap. Az előadó először a leggyakoribb halálozást és az ehhez 

kapcsolódó rizikótényezőket ismertette. A résztvevők beazonosíthatták 

önmaguk veszélyeztetettségi mértékét. Szó volt a stressz kezelésről, majd 

saját magukon próbálhatták ki a progresszív relaxációs technikát. Ezt 

követően az egészséges táplálkozásról, és az életmódváltás alappilléreiről 

beszélt a pszichológus-előadó. Asszociációs kártyagyakorlat segítségével a 

résztvevők is bekapcsolódhattak a témába. Végezetül pedig a testmozgás 

szükségességét érintve zárult az előadás.  A visszajelzések rendkívül 

pozitívak voltak. 
 Kunpeszér Község Önkormányzata meghívására A rák ellen, az emberért, a 

holnapért! Társadalmi Alapítvány, szervezett sikerrel komplex 
egészségnapot.  
A nap slágere egy retro fogászati szék volt, a 70-es 80-as évek 

iskolafogászatáról ismerős, nosztalgiaelem, amelyben Dr. Dobos 
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Andrea fogorvos dolgozott. A nap folyamán ALMA-MATA kvízjátékban is 

megmérették tudásukat a résztvevők, akik almát és virágos hűtő mágneseket 
kaptak nyereményként. Szerencsére a bőrgyógyász rezidens orvos Dr. 
Somosi Sára nem talált melanoma gyanús esetet és daganatmegelőző 
állapotot, viszont körömgomba-kezelést 4 főnek javasolt. Mindenkinek 

normál tartományban volt a testzsír és vázizomzat százaléka – mondta el a 

szűrés végén  Ronga Ibolya  életmód tanácsadó. 
Megfelelő értéket mutatott a szemnyomása is a vizsgálaton résztvevőknek, 

számolt be róla Szőllősiné Török Nóra szemészeti szakasszisztens. 
Gyerekekre is számítottak, ezért a visus-tábla mellett hoztak egy 3D-s, két 

szem összehangolt működését vizsgáló táblát, amin a gyerekek 1 percen 

belül megtalálták a beolvadt, elrejtett figurákat. A nap egyik kedvelt 

szolgáltatása volt.  

 
 

 Magyari Beck Anna Alexander-technika tanár testtudatra nevelő 
foglalkozása. Volt 4 olyan vendég, aki szeptember 13-án megismerte a 

módszert, és ismét részt vett az Alexander-technika élményének 
megtapasztalásában. A Reformételek is óriási sikert arattak, minden 

elfogyott, recepteket és az elkészítési fortélyokat magukkal vitték  Jenei 
Tamás séf és a mi örömünkre is.  

Az egészséges kunpeszéri lakosság felüdülésként kétféle masszázst is 
igénybe vehetett – Mison Judit  ayurvédikus masszázst,  Zsenits 
Ákos  yumeiho masszázst hozott. A gyermekek és a vállalkozó felnőtt 
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lakosság részére mozgásfejlesztést segítő programok színesítették a napot. A 

mászófal és ugrálóvár is nagy sikert aratott. Az egészségnap igyekezett a 

település HEP Intézkedési Tervében megfogalmazott célokat megvalósítani, 

amellyel a lakosság egészségszűréseken való aktív részvételét segítette. 

 
 Életmód tanácsadás 

A rendezvény Csertő Richárd szakács előadásáról szólt, amely az 
egészséges ételekről, az öko tudatos élelmiszerekről adott hasznos 
felvilágosítást, amely egyben a környezettudatosságra is felhívta a figyelmet: 

az áram : Minél kevesebb elektromos eszköz használata, illetve azokból 

gazdaságosabbak alkalmazása. Energiatakarékos izzók használata. 
a víz: Mosogatógép használata. Saját víztisztító berendezés alkalmazásával 

csökkentve a műanyag flakonos ásványvíz fogyasztását. + sodastream 

vásárlása. 
a papír: Újrahasznosított illetve könnyen lebomló típusok használata. Ruha 

törlőkendőkkel, ruha szalvétákkal minimalizálhatjuk a felhasznált papír 

mennyiségét. 

a műanyag: Szövet valamint tartós bevásárló táskák, legvégső esetben 

lebomló műanyagtáskák vásárlása. Üveg tárolóedények használata. 
a konyha: Kistermelői, hazai termékek vásárlása. Kerülni a multik által 

árusított nagyipari termékeket. Szezonális alapanyagok használata, 
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tartósítása. A konyhai zöldség, papír hulladék felhasználása komposztban. Ha 

van rá lehetőség, saját kiskert vezetése. 

 
Öko tudatos termékek, ruhák, vegyszerek vásárlása: 
Az előadás közben pecsenye kacsamájat sütött, Waldorf salátával. 
Megkóstolhattunk hozzá a saját készítésű marinált céklát, 
áfonyavineigrettet és a savanyított hagymát is. 
Társa banános kekszet, granolát és áfonyás pitét sütött fával fűtött 

kemencében a szabadban. 

Nagyon hangulatos délutánon vettünk részt. Tudatosult a résztvevőkben, hogy 

az egészséges ételek is lehetnek finomak, és mindent meg kell tennünk az 

egészségünk és környezetünk megóvása érdekében. Az elkészített ételek 

receptjeit is megkaptuk, hazavihettük. 

 

 Mozgásfejlesztés 
 Aerobikfoglalkozások  

Célkitűzésünk volt a lakosság felnőtt korosztályának  
 A fizikai állapotának javítása 

 A fizikai állóképesség fejlesztése 

 A fizikai rugalmasság fejlesztése 

 Erőfejlesztés 

 Mozgáskoordináció fejlesztése 

A résztvevők esetében növeltük az erő, állóképességet, 
lépéskombinációkat tanultunk be a változatos keringésfokozás 
érdekében. Fejlesztettük az izomzatot, zsírégető gyakorlatokkal 
formáltunk alakot. Alkalmanként más és más izomcsoportot helyeztünk 

fókuszba, ahol a gyakorlatok helyes kivitelezésének megtanítása is fontos 

szerepet töltött be. A résztvevők a közérzet általános javulásáról számoltak 
be. A közös aktív mozgás kikapcsolódásként, hasznos minőségi 
időtöltésként volt jelen a program során, amellyel a közösséghez tartozás 

élményét is erősítették a jelentkezők. 
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A résztvevők kinyilvánították, a későbbiekben is szívesen vennének részt 

hasonló mozgásprogramokon, tehát a fenntarthatósága a későbbiekben 

realizálódik. Az Önkormányzat a helyszínt ingyenesen biztosítja a résztvevők 

számára 

 Jógafoglalkozások 

Célkitűzésünk volt a lakosság felnőtt korosztályának  

 Saját testünk megismerése, megértése, fejlesztése  

 egészségünk megőrzése,  

 jó közérzetünk kialakítása 

 életminőségünk javulása 

 izomzatunk megerősítése 

 ízületeink mozgásterjedelmének megtartása  

 az ideális testsúly fenntartása 

A jógafoglalkozások Gyemi Ildikó rekreátor vezetésével valósultak meg 
heti rendszerességgel.  Átlagosan 7-10 fő vett részt, akik lépésről-lépésre 
megismerkedtek a legfontosabb, mozgásszervi prevenciós 
gyakorlatokkal, erősítő, nyújtó gyakorlatokat tanultak. Betekintést kaptak 

a jóga és a meditáció, valamint a pránajáma alapjaiba. Alapot és 

inspirációt kaptak a tanultak alapján a rendszeres otthoni gyakorláshoz. 

Visszajelzésük alapján közérzetük, pszichés állapotuk jelentősen javult, 
gerinc és hátfájdalmaik csökkentek, teljesítőképességük javult. Láthatóan 
ügyesebbek, mozgékonyabbak, erősebbek, lazábbak, kitartóbbak, 
fegyelmezettebbek lettek a résztvevők. Nagyon élvezték, várták a 

foglalkozásokat, megismerték, megszerették egymást, jó közösséggé váltak. 

Tanulságként szakmailag azt a következtetést vonnám le, hogy nagy szükség 

lenne ilyen programokra a kisebb falvakban is, ahol távol a nagyobb 
városoktól kevesebb lehetőség áll rendelkezésünkre. Úgy fizikai 
egészségük megőrzése, helyreállítása, testi- és lelki eredetű betegségek 
prevenciójaként, és mint közösségi programként is kiemelkedően 
fontosnak tartanám én és az itt lakók is. 
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6.6.3 Közösségfejlesztési programok 

 Közösségi faültetés 

A rendezvény meghirdetésében aktív szerepet vállalt az Együtt 
Kunpeszérért Egyesület, ahol többnyire hátrányos helyzetű személyek, 
az Egyéni fejlesztési tervbe bevontak 78%-a is részt vett.   A két év alatt 

112 db őshonos nyírfát ültettünk, ezzel is vonzóbbá téve településünket a 

helyiek legnagyobb megelégedésére. A faültetésre október folyamán került 

sor. Az ültetésen meleg teát osztottunk szét, a közös munkavégzés hangulatát 
ezzel is emelve. A kölcsönös együttműködésen alapuló munkamegosztás 
felgyorsította a telepítés folyamatát. 
Németh László vállalkozó rendelkezésünkre bocsájtott egy lajtos kocsit 

(vízszállító), hogy a fákat a nyári melegben öntözni lehessen. 
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 Gyógyfürdőzés 

A gyógyfürdőzésben nyolc alkalommal vehettek részt a nyugdíjasok, 
amellyel az volt a cél, hogy az idősebb korosztálynak olyan közösségi 
élményt nyújtsunk, ami az egészségük megóvása szempontjából is 
maradandó hatással bír. A program továbbá segítette a nyugdíjasok 

közösségbe illeszkedését. A fürdőbelépő tartalmazta az uszodai 
szolgáltatásokat: úszó medence, só szoba, szauna világ és 
gyógymedencék használatát.  

Természetesen arról sem feledkezhetünk meg, hogy ezen alkalmak segítettek 

az egészség megőrzésében is. Nagy siker volt a szauna világa és a só szoba. 

A közös ebédek, utazás alkalmával felmerült, hogy a továbbiakban is szükség 

lenne ezekre az alkalmakra.  

 Roma napok 
 A projektidőszak alatt két rendezvényt bonyolítottunk, melyből az egyik 

program a Roma kultúra népszerűsítése érdekében jött létre, ahol 

fellépett Henna és Ferry valamint a Tatárszentgyörgyi Roma tánccsoport. 
Megismerhettük a roma tánc hagyományait. A programon a polgármester 

törekedett arra, hogy az előadás interaktívvá váljon, ezáltal a résztvevők saját 

élményeiket is megosztották a többiekkel. Hangulatos délutánt töltöttünk el 

együtt.  
 A másik program az Idősek világnapjával került közös megrendezésre. 

Elsőként Inoka Márkó trombita játékában gyönyörködhettünk. Az óvódásainkat 

Molnár Szilvia, az iskolásainkat Pető Eszter és Holi László képviselte. Kovács 

Lászlóné pedagógus verset mondott. A helyi Kéknefelejcs Népdalkör és 

Boczek József népdalcsokra zárta a köszöntéseket. Kálozi Sándor 

polgármester köszöntötte a 60-70-80. életévet betöltött helyi időseket, ill. az 

50. házassági évfordulójukat ünneplő házaspárokat, akik a kunpeszéri 

anyakönyvi hivatalban kötöttek házasságot.  

A Roma kultúra népszerűsítése érdekében a rendezvényen fellépett Jóni 
György cigányzenekara, akik gondoskodtak a jó hangulatról.  



EFOP-1.5.3.-16-2017-00072 Humán szoláltatások fejlesztése a Kunszentmiklósi járásban 
 

190 
 

 

6.6.4 Helyi közösségben való szerepvállalást népszerűsítő programok 

 Civil napok 
 A Civil Napok I. programot az önkormányzat valósította meg, a helyi 

Kéknefelejcs Népdalkörrel közösen. A meghívott civil szervezetek 
beszámoltak arról, hogy településükön milyen rendezvényeket 
szerveznek, kikkel tudják azt megvalósítani, milyen támogatásokat 
kapnak, hogyan tudják népszerűsíteni a civil életbe való minél szélesebb 
körű bekapcsolódást. A beszámoló után egy rövid népdalcsokrot nyújtottak 

át a népdalkörök a megjelenteknek. Kovács Nóra a Népművészet Ifjú 

Mesterének műsora felejthetetlen élményt nyújtott a jelenlévőknek. 

A program eredményeként szorosabb, baráti kapcsolatok alakultak ki a civil 

szervezetek között. A jelenlévő Kunadacs, Tass, Dunavecse népdalkörei saját 

településein megrendezett találkozójára a Kunpeszéri Népdalkört 

visszahívják.  

 
 A Civil Napok II. rendezvény célja az volt, hogy felkeltse a jelenlévőknek 

az érdeklődését a civil kezdeményezésekre. Bemutassa, hogy milyen 

közösségformáló rendezvényeket lehet szervezni, ezt hogy lehet 

megvalósítani. A meghívott civil szervezetek beszámoltak arról, hogy 
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településükön milyen rendezvényeket szerveznek, kikkel tudják ezt 
megvalósítani, hogyan tudják megszólítani a fiatalabb korosztályokat.  A 

beszámoló után egy rövid népdalcsokrot nyújtottak át a népdalkörök a 

megjelenteknek. A program eredményeként szorosabb, baráti kapcsolatok 

alakultak ki a civil szervezetek között. A jelenlévő Kunadacs, Tass, Dunavecse 

népdalkörei saját településein megrendezett találkozójára a Kunpeszéri 

Népdalkört visszahívják. 

 

6.6.5 Fiatalok közösségépítését erősítő programok 

 Karrier klub 
Az eseményen a fiatalok betekinthettek a kozmetikai szakma, azon belül 
is a smink technikák elsajátításába. Gyakorlatban is bemutatták a 

technikákat, gyakorlati tanácsokkal ellátták az érdeklődőket. A foglalkozáson 

említést tettek arról, hogy fontos a kozmetikai szalon nyugodt légköre, hogy a 

vendég képes legyen ellazulni, amíg a szakember a munkáját végzi. 
A résztvevők örömmel vették a hasznos tanácsokat, melyet a jövőre 
nézve a mindennapi életükben is használhatnak. 
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Este a jelmezes farsangi táncesttel folytatódott, a program. A jó zene, az 

ötletes jelmezek garantálták a jó hangulatot. Ezáltal lehetőségük volt a 

hasznos időtöltésre, a személyes találkozásra, mivel többségük középiskolába 

jár vagy dolgozik. 
A program segítette az esetleges egyéni karrier utak kialakításának 
lehetőségét vagy egy esetleges karrierváltást.  
 

 Ringató foglakozás 
A heti rendszerű foglalkozások célja volt, hogy a helyben élő fiatal szülők és 
3 év alatti gyermekeik közös tevékenységben vegyenek részt. Nagyon 

fontos az önkormányzat számára a lakosok lelki és testi egészsége is.  
A Ringató foglalkozások jelentősége volt, hogy: 

o a stabil anya-gyermek kapcsolat kialakulásában szerepet 

játszottak az ölbeli játékok, 

o a gyermekek saját zenei anyanyelvükkel találkoztak, 

o értékes dalanyaggal és élő énekszóval, hangszerjátékkal vettük 

őket körül, 

o az első közösségi élményeket az édesanyjukkal élhették át, 

o a zenei képességek fejlődtek és az hatott az érzelmi 

intelligenciára, az értelmi képességegek fejlődésére is. 

A foglalkozások mindig nagyon színesek, hangzatosak voltak, a gyerekek 
számára fejlesztő hatású, mert igazi zenei inger érte őket. A családok 

számára jó lehetőséget biztosított a mindennapi rutinból való kiszabadulásra, 

kikapcsolódásra, közösségépítésre. A program nagyon sikeres volt, hiszen 
megszólítottuk az érintett célcsoportot. A kezdeti időben 3-4 család látogatta 
az alkalmakat, majd a későbbiekben volt, hogy 8-10 fő volt a résztvevők 
száma. A foglalkozáson a családok örömmel vettek részt, szinte várták a napot, 

hogy mikor találkoznak újra. A jövőre nézve folytatódik a rendezvény, mert 

jelentős számú igény van rá. 
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6.7 Kunszentmiklós Város Önkormányzata által megvalósított programok 

6.7.1 Család és gyermekjóléti szolgálatok preventív jellegű programok 

 Preventív előadások különböző témakörökben 

A programot Kunszentmiklós Város Önkormányzata valósította meg a 
Baksay Sándor Református Gimnázium és Általános Iskolával, a 
Kecskeméti Szakképzési Centrum Virágh Gedeon Szakgimnáziuma és 
Szakközépiskolájával, valamint a Kistérségi Egyesített Szociális 
Intézmény Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálatával 
együttműködésben. A programokon a hátrányos helyzetű csoportok - 
munkanélküliek, tartós álláskeresők, családsegítő szolgálat által javasolt 
bevont személyek, idősödő korosztály, valamint az általános és 
középiskolás diákok - vettek részt. Az előadásokat a Családsegítő Központ 

és Családsegítő Szolgálat munkatársai, valamint a rendőrkapitányság 

munkatársa tartották meg. Az előadások anyaga a korábban felmerült igények 

alapján került összeállításra.  
A foglalkozások megvalósulásával az alábbi eredményeket értük el:  
ismeretek bővítése, kapcsolatteremtő képesség fejlesztése, önértékelés, 

önmagunk megismerése, megelőzés fontosságának felismerése (áldozattá 

válás, iskolai bántalmazás, konfliktuskezelés). 

Programok: 

 Ördögi kör - A drogok csoportosítása, hatásai, Drogprevenció, drog a 

családban,Designer drogok, Hogyan tudunk segíteni?  

 Család- és Gyermekjóléti Központ  -  Család- és Gyermekjóléti Központ 

bemutatása, Védelembe vétel és nevelésbe vétel, Az iskolai hiányzások és 

következményeik, Prevenció a gyermekvédelemben  

 Család- és Gyermekjóléti Szolgálat- Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 

bemutatása, Célok, feladatok a gyermekvédelemben, Szolgáltatásaink: 

családok számára biztosított tanácsadások, Észlelő-jelzőrendszer működése 
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 Áldozattá válás, bántalmazás, konfliktuskezelése, Áldozattá válás 

megelőzése, Iskolai bántalmazás megelőzése, Iskolai bántalmazás kezelése, 

Konfliktuskezelési foglalkozás  

 

 Konfliktuskezelési foglalkozások 
A konfliktuskezelési foglalkozásokat a beszerzési eljárás eredményeként 

kiválasztott Diversitas Kft. munkatársai bonyolították le.  3 foglalkozás a 
szakközépiskolában, 12 pedig a Varga Domokos Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola 7. és 8. évfolyamában volt megtartva.  
Foglalkozások célja: a konfliktusok természetének megismertetése, azok 

helyes kezelésének, megelőzésének megismerése és elsajátítása. 

Célcsoport: 13-18 éves korosztály volt.  

 
A foglalkozások tematikájának alapját a Diversitas Kft. által előzetesen 
elkészített tanulmány és videó tartalom adta. A fiatalok elméleti és 
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gyakorlati tudást szereztek, amely elősegíti a konfliktushelyzeteik 

megelőzését, azok helyes kezelését. 

 

• Pályaválasztási- és munkavállalási tanácsadás 

Józsa Mária pályaválasztási és munkavállalási tanácsadó által összeállított 
tematika alapján szerveztük a foglalkozásokat a 8., 10., 11., és 12. évfolyamon 
tanuló diákok részére. Itt csoportos foglalkozások keretében nyílt lehetőség 
ismereteket szerezni a továbbtanulni szándékozóknak a választható szakokról, 

szakmákról. 24 foglalkozás valósult meg a három iskolában. 
A 12. évfolyamosok egy előadás keretében kaptak tájékoztatást elsősorban a 
felvételt követő jogaikról és kötelezettségeikről, fontos dátumokról, mire 

figyeljenek oda a felvételi eljárás során. A szakképzés átalakulásáról is 
tájékoztatást kaptak, mivel nem mindenki tanul tovább a felsőoktatási 
rendszerben.  

- Hogyan alakul a biztosítási jogviszonyuk a középiskolai tanulmányok 

befejezését követően.  

- Diákigazolvány érvényessége.  

- Nem vettek fel felsőoktatásba, milyen lehetőségeim vannak?  

- Felvettek egy szakra, de másik iskolában szeretném folytatni a 

tanulmányaim, mit tegyek?  

A foglalkozásokon ezekre a kérdésekre kaphattak választ a résztvevők 45 percben. 

A 8. évfolyamon egy előadás keretében ismerkedtek meg a diákok a 21 
szakmacsoporttal. A 11. és a 10. évfolyamon 3 előadás során nyújtottunk 
segítséget a továbbtanuláshoz, szakmaválasztáshoz.  

2019. októbertől 2020. februárig heti egy alkalommal a Családsegítő Szolgálatnál a 
tanácsadó egyéni foglalkozás keretében fogadta a pályaválasztással, 
munkavállalással kapcsolatban segítséget kérőket.  
A pályaválasztási és munkavállalási tanácsadás megvalósulásával az alábbi 
eredményeket értük el:  
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kapcsolatteremtő képesség fejlesztése, önértékelés, önmagunk megismerése, 

pályaválasztás- és munkavállalás elősegítése. A programon 225-en vettek részt 

összesen.  

 

6.7.2 Egészségfejlesztő programok 

Az egészségfejlesztő programokon résztvevők indikátorszámát az alábbi 

programokon megjelentek adják: 

 egészségügyi előadás – Hogyan lehet együtt élni a daganatos 

betegségekkel 

 egészségügyi előadások kismamáknak és kisgyermekes családoknak 

 egészségügyi tanácsadás 

 drogprevenciós színházi előadás 

 Nagy Sportágválasztó rendezvény 

 egészségügyi előadással egybekötött nyugdíjas kirándulások 

 Előadások 
 Hogyan lehet együtt élni a daganatos betegségekkel? 
Az utóbbi évek tapasztalatai alapján megállapítható, hogy folyamatosan nő a 
daganatos betegségek száma. Településünkön is nagyon sok lakos küzd 
ezzel a betegséggel. 2018. május 13-án az érdeklődők dr. Dabóczi Andrea 
előadását hallgathatták meg korunk táplálkozással összefüggő 
megbetegedéseiről, különös tekintettel a helytelen táplálkozás 
következtében kialakuló daganatos betegségekre, kiemelve a megelőzés 
és a szűrővizsgálatok fontosságát. Földi Tibor ladánybenei katolikus pap 
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saját tapasztalatainak megosztásával vallott daganatos betegségéről, 
annak az egyénre, családra, környezetére gyakorolt hatásáról, a hit erejére a 
betegség feldolgozásában, a gyógyulás folyamatában. Az előadások után 
kötetlen beszélgetés zajlott. Számtalan kérdés merült fel a hallgatóság 

részéről, melyre az előadók hasznos, gyakorlati tanácsokat adtak. 
Elért célok: egészségtudatosság fokozása, lelki tanácsadás, „sorstársak” 

közötti kapcsolatfelvétel elindítása, egészségügyi ismeretek bővítése, 

betegségmegelőzés (prevenció) fontosságára történő figyelemfelhívás. 

 
 Egészségügyi előadások kismamáknak és kisgyermekes családoknak 

A program az anyák egészségtudatos magatartását támogató 
kommunikációs kampányok elemeként került megrendezésre. A 

célcsoport a fiatalkorú lakosság volt.10 alkalommal, neves szakemberek 
bevonásával tartottunk előadásokat, a kismamákat és a kisgyermekes 
családokat érintő fontosabb egészségügyi kockázatot jelentő 
betegségekről, állapotokról, balesetekről.  

 

 
 
Az előadás-sorozat lebonyolítását az A2Pharma Kft. végezte. Az alábbi témákban 
hallgathattak a résztvevők informatív előadásokat: 

 Lelki egészség – előadó: Vangel Imre 

 Mozgásfejlődés, mozgásfejlesztés csecsemő és kisgyermekkorban - előadó: 

Ordasi Brigitta, Ivicz Erika  
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 Gyakori gyermekbalesetek és azok ellátása – előadó: Pappné dr. Fang Lilla 

és dr. Fang-Tóbiás Adrienn  

 Női egészség kívül és belül - előadó: Kriston Andrea  

 Magánytól az összetartozásig – előadó: Pál Ferenc 

 Krónikus hasfájás gyermekkorban - előadó: dr. Cseh Áron  

 Gyermekkori szájápolás és fogszabályozás – előadó: dr. Németh Orsolya  

 Felelős gyógyszerhasználat - előadó: dr. Fang Simon  

 Diabetológia-Várandósság alatti diabetes - előadó: dr. Borda Ferenc  

 Terhes gondozás és védőoltások jelentősége szülész orvosi szemmel - 

előadó: dr. Kelemen Edit 

Törekvésünk ellenére nagyobb számban nem a fiatalok, kismamák, hanem 
a középkorú és idősebb korosztály jelent meg az előadásokon.  

Elért célok: új ismeretek átadása, már meglévő ismeretek elmélyítése és 

rendszerezése, egészségtudatosság fokozása, a résztvevők tapasztalatainak 

megosztása, kapcsolatépítés, hasonló problémákkal küzdők „egymásra 

találása”, tapasztalatcsere. 

 

 Egészségügyi tanácsadás 
A tanácsadás célja a betegségekből fakadó károsodások, a tartós 
egészségromlást, funkciózavart, tartós fájdalmat, tartós ellátást okozó - 
állapotok megelőzése. Főbb betegségcsoportok, amikkel kapcsolatban a 

résztvevők felkeresték a tanácsadót: daganatos betegség, szív- és 
érrendszeri betegség, COPD, elhízás, cukorbetegség, mozgásszervi 
elváltozások. 

A célcsoport a teljes lakosság volt, kiemelten a hátrányos helyzetű, aktív 
korú lakosságra összpontosítottunk. 
Az Egészségügyi Központban gyógytornász végzettségű munkatársunk 
tanácsadást nyújtott magas betegségi kockázatú embereknek. A 

szolgáltatás mindennap elérhető volt a fizioterápián, napi két órában. A 

tanácsadás keretében olyan mozgásformákat ajánlott személyre szabottan, 
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amely megfelelt az egyén életkorának, betegségének, és egészségi 
állapotának. A mozgásformák gyakorlati bemutatásával olyan szolgáltatást 

tett elérhetővé, amely eddig nem szerepelt az egészségügyi központ által 
nyújtott szolgáltatások között. Sajnos csak két hónapot tudott működni a 
szolgáltatás, mert a gyógytornász elköltözött a településről. Ezután 
tartósan betöltetlen volt az álláshelye, egyéb megfelelő végzettségű 

személy nem volt a településen, aki az eredetileg tervezett konstrukcióban el 
tudta volna látni a feladatot. Ezért 2018. decemberében a nagy szakmai 
tapasztalattal rendelkező fizioterápiás asszisztens vállalta – egyéb 

kötelezettségei miatt csak - 2019. január végéig a feladat ellátását. 
 

 Drogprevenciós színházi előadások 
Az önkormányzat a gimnáziummal és a szakközépiskolával kötött 
együttműködési megállapodás alapján hirdette meg a településen újnak 
számító eseményt. A tanulók a Nézőművészeti Kft. előadásában A Gyáva 
című kétszereplős előadást nézhették meg.  
A darab lényege, egy fiatal fiú mesél a gondolatairól, érzéseiről, a családjával 

lévő ellentmondásos kapcsolatáról, és arról, hogyan kezdett drogozni, s 

milyen kínlódások árán sikerült leszoknia. És egy apa, aki mindezt végignézi, 

hallgatja és éli. Az előadás szövegkönyve a kábítószer függőségükről valló 

emberek személyes dokumentumai, valamint az alkotók írásai alapján készült. 
Az előadás főszereplői Kovács Krisztián és Scherer Péter voltak. A színdarab 
után a szereplők, és Surányi Judit addiktológus beszélgetett a látottakról 
a fiatalokkal. A diákok az előadást követő beszélgetés során kifejtették, 
hogy nagyon sok előadást hallgattak már a drogprevenció témájában, 
azonban ez az előadás gyakorolta rájuk a legnagyobb hatást, itt 

testközelbe került a drogfüggőség, közelről tapasztalhatták meg annak 

romboló hatásait mind az egyénre, mind a családra vonatkozóan. 
Elért célok: figyelemfelhívás a drogok veszélyeire, hatásaira, empátia 

fejlesztése, a színdarab beszélgetéses feldolgozása elmélyítette és 
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rendszerezte az eddigi ismereteket, a gyermekek megfogalmazása alapján a 

színdarab kézzel foghatóvá tette, testközelbe hozta számukra a problémát. A 

témafeldolgozás kitért egyéb addikciók ismertetésére is. 

 

 Mozgásfejlesztés 
 Nagy Sportágválasztó rendezvény 

A gimnázium tanulói a Budapesten megrendezett nagy sportágválasztó 
eseményen vehettek részt a Merkapt Sportközpontban.  

A Nagy Sportágválasztó az utóbbi években a magyar sport egyik olyan 
intézménye lett, amely egyedülálló lehetőségeket kínál a gyerekeknek, 
fiataloknak, szülőknek. A kétnapos rendezvény első napja az óvodai és 

iskolai csoportoknak, míg második napja a családoknak kínált programot.  
A rendezvényen való részvétel ingyenes volt, azonban regisztrációhoz 
kötött. 
A rendezvényre olyan sportolócsemetéknek is érdemes volt eljönniük, akik 
már megtalálták a sportágukat. A Sportágválasztó világklasszisok egész 
sorát vonultatja fel a rendezvényein. Nem volt ez másképp ezen a 

rendezvényen sem. A gyerekek kipróbálhattak számtalan olyan sportágat, 
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amely helyben nem érhető el. Ilyen volt többek között a lövészet, a 
birkózás, az ökölvívás és a sárkányhajó is.  

Elért eredmények: a résztvevők új ismeretekre tettek szert, közösségi 

szellem fejlesztése, egészségtudatosság fejlesztése, kapcsolatteremtő 

képesség fejlesztése, összetartás erősítése.  

 

 Egészségügyi előadással egybekötött nyugdíjas kirándulások 
4 alkalmas egészségügyi előadássorozatot szerveztünk az idősödő 
korosztálynak. Sokan a hosszú egyedüllét miatt, nehezen mozdulnak ki 
megszokott környezetükből, így megszólítani, és részvételre ösztönözni 
sem könnyű őket. Azért, hogy motiváljuk a célcsoportot az előadásokat 
nem helyben hirdettük meg, hanem kirándulással tettük vonzóbbá 
számukra a programot. A kirándulásokon minden alkalommal Bődi Szabolcs 

pedagógus idegenvezetőként kalauzolta el a résztvevőket. 

A belépők árát, a buszköltséget és az ebédet is a projektből finanszíroztuk, így 

az alacsony jövedelemmel rendelkező nyugdíjasok számára sem jelentett 

akadályt a programon történő részvétel.  
Az első kirándulás programja két részből állt: előadás a gyógyvizek 
egészségünkre gyakorolt hatásairól, második felében ki is próbálhattak 
egy gyógyfürdőt (Cserkeszőlő), ahol a gyakorlatban is megtapasztalhatták 

az előadáson bemutatott előnyös hatásokat. Az előadást az egészségügyi 

végzettséggel rendelkező szakmai koordinátor tartotta meg.  
A második alkalommal szintén előadással kezdődött a program, ahol a 

séta, mint testmozgás jótékony hatásai kerültek bemutatásra. Ezt követően 
gyakorlati tapasztalatokra tehettek szert, mert a résztvevők gyalogosan 
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bejárták Veszprém nevezetességeit, ellátogattak az Állatkertbe, sétálva 

megismerték Veszprém jelentősebb látnivalóit (Érseki kastély, templom, 

Várdomb séta, Gizella kápolna), melyekről Bődi Szabolcs tartott ismertetőt. 

 

Harmadjára a kunszentmiklósi idősek Pécsen vehettek részt egy 
kirándulással egybekötött előadáson, melynek témája a szív- és 
érrendszeri betegségek voltak. Ezután megtekintették Pécs 
nevezetességeit (székesegyház, Cella Septichora, Zsolnay Múzeum, 

Csontváry Múzeum). A csoportot ez alkalommal is Bődi Szabolcs kalauzolta, 

és tartott a város látványosságairól érdekes előadást.  

Végül Keszthelyre látogattak, ahol a legfontosabb szűrővizsgálatokról 
kaptak felvilágosítást a kirándulók. Miért fontosak a szűrővizsgálatok, kinek, 

mikor, milyen időközönként ajánlott azok elvégzése, milyen betegségek 
előzhetők meg elvégzésükkel. Az előadás után az idősek megtekintették 
Keszthely nevezetességeit (Festetics kastély, Babamúzeum, 

Csigaparlament, Giccsmúzeum).  

A program megvalósításával elért eredmények: egészségügyi ismeretek 

bővülése, rendszerezése, felelevenítése, egészséges életmód 

népszerűsítése, egészségtudatosság növelése, valahová való tartozás 

érzésének átélése, együttműködési készségek fejlesztése, közösség 

fejlesztése, társas kapcsoltok fejlesztése. 
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6.7.3 Közösségfejlesztési programok 

A város önkormányzata több civil szervezettel történő együttműködés 

(Puszta Hangja Egyesület, Közösen Bábonyért Egyesület, Megértés 

Alapítvány, Cigány Nők Érdekeit Védő és Felzárkózását Segítő Egyesület, 

Kunszentmiklós és Vidéke Horgászegyesület) keretében valósította meg a 
tervezett programokat. 

 Szakmai napok-bölcsőde 
2018 tavaszán bölcsődei szakmai napot szerveztünk. A programon 5 

település bölcsődei dolgozói vettek részt. A kunszentmiklósi bölcsőde évek 
óta szakmai együttműködés keretében tart kapcsolatot Ráckeve, 
Kiskőrös, Kiskunhalas, Soltvadkert települések bölcsődéivel. A találkozó 
lehetőséget adott tapasztalatcsere, tudásmegosztás, jó gyakorlatok 
átadására a bölcsődék között. Az együttműködés egyik állomásaként került 

megrendezésre a szakmai nap, ahol Bodnár Csilla szakpszichológus „Nevelés 

és kompetencia” címmel, Herceg Xénia (a Pedagógiai Szakszolgálat 

munkatársa) az „Eltérő fejlődésre utaló jelek kisgyermekkorban” címmel tartott 

előadást a résztvevőknek. Elért célok: tudásbővítés, jó gyakorlatok 

megismerése, szakmai együttműködések, kapcsolatok fenntartása és 

fejlesztése, tapasztalatcsere. 

2019.évben ismét bölcsődei szakmai napot szerveztünk, amit 

egybekötöttünk a budapesti Bölcsőde Múzeum meglátogatásával. A 
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résztvevők a múzeumnak helyet adó - jelenleg is működő bölcsőde – 

megtekintése után szakmai tapasztalatcsere keretében bővítették tudásukat.  

 

A résztvevők a megtekintett bölcsődéből számos ötlettel, jó gyakorlattal 
gazdagabban távoztak. Hajdú Gabriella intézményvezető asszony tartott 

előadást „Az agresszív gyermek kezelése a bölcsődében” címmel. A téma 
kiválasztását felmérés előzte meg, melynek során a dolgozói igényekre 
alapozva került kiválasztásra az előadás témája. Az előadás gyakorlati 

segítséget nyújtott a mindennapi munkához. Az ismeretszerzésen kívül 
csapatépítő hatása is volt a szakmai napnak. Hosszú idő után került új 

vezető az intézmény élére, sokáig betöltetlen volt az álláshely. Így a 

vezetőnek és a dolgozóknak lehetőségük volt kissé jobban megismerni 

egymást munkahelyen kívüli környezetben is.  

 

 Mozgásfejlesztések 
 A senior korosztálynak tornát indítottunk azzal a céllal, hogy az idősödő 

korosztály testi és lelki egészségi állapota, edzettsége javuljon, társas 
kapcsolati rendszere fejlődjön. A program heti két alkalommal valósult meg. 

A foglalkozásokat Szabó Zoltánné/Kácser Györgyi vezette és 159 alkalommal 

tornázhattak együtt a résztvevők a két év alatt.  
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 A túrakerékpár program három alkalommal valósult meg, nagyon csekély 
érdeklődés mellett, így a nyolc alkalomra tervezett eseményt kénytelenek 
voltunk átgondolni. Először a 13 kilométerre lévő Réce tanösvényt 
látogatták meg a résztvevők, majd ezt követte Szabadszállás és 
Szalkszentmárton érintésével megtett 54 km-es útszakasz, ahol 3 

résztvevő teljesítette a távot. Végül a tassi Dunapart felé vették az irányt a 
kerékpárosok, azonban itt már csak két résztvevő jelent meg. A csekély 
érdeklődésre való tekintettel a tervezett program további állomásait nem 
valósítottuk meg. A megmozdulás a lakosság fizikai aktivitását kívánta 

fokozni, egészségi állapotukat javítani.  

 Kézműves foglalkozás 
Ujszászi Erika Judit családias hangulatú kézműves programokat vezetett 
másfél éven keresztül a teljes lakosság bevonásával. A foglalkozások az 

iskolában, az óvodában, városi rendezvényeken valósultak meg. Változatos 
anyagokkal és témákban dolgozhattak a résztvevők. Többek között 

készítettek illatzsákot, ceruzatartót, kokárdát, ajtó-, asztal- és ablakdíszt, 
farsangi álarcot, gyöngyözhettek, gyertyát márthattak, tojást díszíthettek, 
mézeskalácsot süthettek és díszíthettek, papírvirágokat, pom-pomot és 
karkötőt, bőrtárgyakat, papírszínház előadás után a mesével kapcsolatos 
tárgyakat.  
Elért célok: környezet tisztaságára nevelés, egészséges életmódra nevelés, 

szokások, viselkedésformák megalapozása, türelem, tűrőképesség, kivárás, 
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önbizalom erősítése, esztétikus tárgyak készítése, művészetekkel való 

találkozás, kreatív felhasználás, újrahasznosítás, esztétikus környezet iránti 

igény megalapozása és erősítése, finommotorika, grafomotoros fejlesztés, 

vizuomotoros koordináció, népi hagyományőrző ismeretek megszerzése. 

 

 Családi nap 
A Családi napot a Puszta Hangja Egyesület együttműködésével a helyi 
strandon valósítottuk meg. Célunk az volt, hogy a programok helybe 
hozásával a vidék népességmegtartó erejét erősítsük és hidat építsünk a 
családok között. A programok a gyermek és a felnőtt korosztálynak szóltak. 

Ludányi András egyesületi titkár méltatta a tagok eddig végzett önkéntes 
munkáját és ismertette a további elképzeléseket, kérte a tagok további 
aktivitását, új tagok csatlakozását. Ezután a tasskertesi Hétszínvirág 
Óvoda óvodásai, a Kiskunság Néptáncegyüttes, majd a Mesekocsi 
Színházból Ricsi Bohóc és két társa szórakoztatták a közönséget. Mizsei 
Molli és Baki Eszter lépett színpadra, népszerű slágerek feldolgozásával és 

előadásával arattak nagy sikert. Az érdeklődők Ringató foglalkozáson 
vehettek részt András Edit vezetésével. Itt a 0-3 éves korosztály és családja 

számára volt lehetőség csatlakozni a csoporthoz, és fejleszteni játékosan 
gyermeke zenei és mentális képességeit. A Vasadi Kökényszemű 
Citerazenekar népdalokat játszott, majd a Kifli együttes szórakoztatott 
kicsiket és nagyokat. Ezután következett a Propeller zenekar műsora. A 

gyermekek szórakoztatását népi játszóház, körhinta biztosította. A 
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kenyérlángos sütő nagy sikert aratott változatos ízeivel. A rendezvényen 

való részvétel mindenki számára ingyenes volt.  
Eredmények: a helyi lakosok számára olyan programot sikerült helybe 
hozni, amely számukra nem elérhető. Társas kapcsolataik erősödnek, új 

kapcsolatok alakulnak ki, az egyesület elnökének tájékoztatása alapján 4 
helyi lakos jelezte, hogy a továbbiakban részt kíván venni a civil 
egyesület munkájában.  

 

 Fotókiállítás 
Földi László helyi születésű fotóművész fotókiállításának megnyitója a 
Szentmiklósi Napok rendezvénysorozat keretében történt meg a  

Polgármesteri Hivatal dísztermében. A fotós víz alatti természetfotóival vívta 
ki a National Geographic és a közönség elismerését. Rámutatott, hogy 

kitartó és elkötelezett munkával hová tud fejlődni egy hobbinak induló 
tevékenység, biztatva mindenkit arra, hogy találja meg a saját maga 
számára kedvelt tevékenységet, melyben örömét leli, kiteljesíti és feloldja 

a mindennapok stresszét. A vendégeket Lesi Árpád polgármester köszöntötte, 

majd a fotós életútját és eredményeit ismertette.  
A rendezvény megvalósulásával az alábbi eredményeket értük el:  
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kulturális aktivitás növelése, közösségi szellem fejlesztése, kapcsolatteremtő 

képesség fejlesztése, összetartás erősítése, valahová való tartozás érzésének 

erősítése, motiváció. 

 Író-olvasó találkozók 
Az első író-olvasó találkozón Molnár Péterné Móricz, Pilinszky díjas Petőfi- 

és Helytörténeti kutatóval beszélgetett helytörténeti munkájáról dr. Szilágyi 

László. Őt követte a második előadáson Domonkos László író. A 
műsorvezető könyveiről, a XX. század elejei történésekről, Héjjas Ivánról, 

Francia Kiss Mihályról és a Rongyos Gárdáról beszélgetett vele. 
A harmadik előadáson Vesztergám Miklós író, tárogatóművésszel mutatta 
be könyvét, melynek címe: Második lépcsőfok a szakrális királysághoz. 

Végezetül a műsorvezető Balogh Mihály nyugalmazott könyvtárossal, 
tanárral, az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum nyugalmazott 
főigazgatójával beszélgetett életéről, munkásságáról, műveiről. A 

programban résztvevők bővíthették ismereteiket, tudásukat, társas 
kapcsolataik fejlődtek, hasonló érdeklődési körrel rendelkező társaikkal 

találkozhattak, eszmecserét, párbeszédet folytathattak a hallottakról.  
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 Nótaestek 

A program Rudinszki István ötlete 
nyomán immáron 23. és 24. alkalommal 
került megszervezésre. A vendégeket 

Bődi Szabolcs műsorvezető köszöntötte, 
majd helyi és a környező települések 
nótát éneklő és kedvelő fellépői 
következtek. A zenét Máté János és 

zenekara biztosította főleg az idősebb 

korosztályú résztvevők számára.  
A rendezvény megvalósulásával az alábbi 
eredményeket értük el: kulturális aktivitás 

növelése, közösségi szellem fejlesztése, 

önbizalom erősítése, kapcsolatteremtő képesség fejlesztése, összetartás 

erősítése, valahová való tartozás érzésének erősítése, hagyományok ápolása. 

 

 Szent István napi rendezvény 

Évek óta azt tapasztaljuk, hogy a nemzeti ünnepekhez kapcsolódó városi 

rendezvények látogatottsága nagyon alacsony. Célunk az volt, hogy a 
résztvevők számát növeljük azáltal, hogy sokszínű programokat hozunk 
helybe, ezzel a vidék népességmegtartó erejét erősítsük. 

Kenyérszentelés és áldás után fellépők színesítették a programot. Polgár 

László, Banyák Gyula, Mizsei Molli és Baki Eszter az ünnepi alkalomhoz illő 

műsorral állt színpadra. A Zacc együttestől népdalfeldolgozásokat hallhattunk, 
majd lézershowt láthattunk a Fényszínház kivitelezésében. Az est fénypontja 
a Duna Művészegyüttes táncosaiból álló Vadhajtások Néptáncegyüttes 
fellépése volt, ezután a VTech együttes szórakoztatta a közönséget. A 

rendezvényen való részvétel mindenki számára ingyenes volt.  
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Eredmények: kulturális aktivitás növekedése, nemzeti identitás erősödése, 

társas kapcsolatok erősödnek, új kapcsolatok kialakulása. 

 

 Nyári táborok 
A 2018. évi Kezes-lábas tábor a Varga Domokos Általános Művelődési 

Központban egy héten át foglalkoztatta az általános iskolás-korú 
gyermekeket, mely szünidőn kívüli hasznos tevékenységet nyújtott. Az 

alábbi foglalkozásokon vehettek részt: gyöngyözés, bőrözés, 
mézeskalácssütés, gyertyakészítés, gipszöntés, festés, modern- és 
néptánc, ősi kultúrák megismerése, filc figurák készítése, népmese 
feldolgozása papírszínházzal. A tábor programjainak során az alábbi 
eredményeket értük el: fejlődtek a gyerekek szociális kompetenciái, új 

ismeretekre tettek szert, tanulási kompetencia fejlesztése, kulturális 

kifejezőképesség fejlesztése, mozgásfejlesztés, közösségi szellem 

fejlesztése, önbizalom erősítése, kreativitás, önkifejezés fejlesztése, társas 

kompetenciák, empátia erősítése, kapcsolatteremtő képesség fejlesztése, 

összetartás és együttműködés erősítése, problémamegoldó készség 

fejlesztése. 

A 8 foglalkozásvezető és a táborvezető munkáját, a tábor sikeres 

megvalósítását az elégedett szülői visszajelzések igazolták. A gyermekek 
étkezését (tízórai, ebéd, uzsonna) a tábor ideje alatt biztosítottuk. A 2019. 
évben ismételten Kezes-lábas tábort hirdettünk, ahol 36 gyermek vett 

részt. A sikerre való tekintettel, a tábor tematikája szinte majdnem 
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megegyezett az előző évivel, az elért eredményeik is az előző évihez 

hasonlóan alakultak. 

 

 Töröksíp tábor az általános iskolás-korú gyermekeknek adott hasznos 
szabadidős programot a szünidőben.  Az egyhetes irányított 
foglalkozások: éneklés, gyöngyözés, bőrözés, mézeskalácssütés, 
néptánc, batikolás, fonalgrafika, szövés, fazekasság, agyagozás, 
fafaragás voltak. A gyerekek által elkészített munkákból kiállítást 
szerveztek a művelődési házban. Egy alkalommal, jutalmul a kecskeméti 
Élményfürdőbe utaztak el, színesítve ezzel is a tábor kínálatát. Egy másik 
alkalommal a napot a kunszentmiklósi strandon töltve zárták, hűsítve 

magukat ezzel is a nagy melegben. A tábor bentlakásos formában került 
megszervezésre, azon részt vettek a testvérvárosokból érkező gyermekek is.  

2019-es évben ugyanilyen tematika szerint indult el a Töröksíp tábor, a 

tanulók és szüleik örömére, mely ismételten bentlakásos formában zajlott. 
Lehetőségük volt kiránduláson részt venniük a Fővárosi 
Nagycirkuszban, de a Fővárosi Állat- és Növénykert is szerepelt a tervben, 

színesítve ezzel a tábor programját.  

 

 A Természetes Élet tábort a Megértés Alapítvánnyal közösen valósítottuk 
meg. Az alapítvány biztosította a tábor helyszínét, valamint toborozta a 
humán erőforrást.  A célcsoport az általános iskolás és óvodás korú 
gyermekek voltak, akik felügyelet mellett, szervezett formában tölthettek el 

egy hetet. A hagyományostól eltérő foglalkozásokon vehettek részt: 
zenés áhítat, interaktív történet feldolgozás, melyhez kézműves 
foglalkozás társult, mozgásos játékok, asztalitenisz, csocsó, kirándulás a 
Kecskeméti Vadasparkba, közös beszélgetések, strandolás.  

 

 A német nyelvi tábor az iskolai idegen nyelvoktatás további mélyítését 
segítette, az alapítvány szervezésében. Az alaptevékenység mellett, egyéb 
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szabadidős tevékenységek színesítették a foglalkozásokat: zenés 
foglalkozás, nyelvi gyakorlatok, kézműves foglalkozás, mozgásos 
játékok, asztalitenisz, csocsó, strandolás a helyi fürdőben, közös 

beszélgetések. A tábor programjainak során az alábbi eredményeket 
értük el: fejlődtek a gyerekek szociális kompetenciái, új ismeretekre tettek 

szert, tanulási kompetencia fejlesztése, kulturális kifejezőképesség 

fejlesztése, mozgásfejlesztés, közösségi szellem fejlesztése, önbizalom 

erősítése, kreativitás, önkifejezés fejlesztése, társas kompetenciák, empátia 

erősítése, kapcsolatteremtő képesség fejlesztése, összetartás és 

együttműködés erősítése, problémamegoldó készség fejlesztése, nyelvi 

kompetenciák fejlesztése. 

 

 Horgásztábor megvalósításában a Kunszentmiklós és Vidéke 
Horgászegyesület közreműködött, felajánlva helyszínül a tulajdonában 
lévő, Duna-völgyi Főcsatorna melletti horgászházat.  A tábor az általános 
iskolás-korú gyermekeknek lett meghirdetve, különösen azoknak, akik 
nagy kedvet éreznek a vizek és a vízi állatvilág iránt, egyszóval a 

természet közelségében szeretnek kikapcsolódni. A tábor a szünidő hasznos 

eltöltésében nyújtott segítséget. 
A tábor programjának – a gyakorlati részen kívül - fontos eleme az 
elméleti rész, mely révén a táborban jelen levő gyerekek 
megismerkedtek a hazánkra jellemző folyó- és állóvízi halfajtákkal, a 
horgászat szabályaival, eszközeivel és módszereivel.  
A gyakorlás kisebb csoportokban zajlott úgy, hogy a víz közelsége miatt 
folyamatosan biztosított volt a gyermekfelügyeletet. Az egy hét során a 
Felsőszenttamási Horgásztavon is horgászhattak a gyerekek, ahol biztos 

fogás tette élménydúsabbá a programot.  

5 foglalkozásvezető járult hozzá a tábor sikeres megvalósításához. A tábor 

bentlakásos jellegű volt, a szállást a horgászházban biztosítottuk a 

gyermekeknek.  
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 Mesedélután 
A programot a VDÁMK-val és a Cigány Nők Érdekeit Védő és 
Felzárkóztatását Segítő Egyesülettel (továbbiakban: CINE) 
együttműködésben 9 alkalommal sikerült a másfél év alatt megvalósítani. 
Fórizsné Dani Kitti, az egyesület vezetője toborozta a résztvevőket, és 
vezette a foglalkozásokat. Minden foglalkozáson mesék feldolgozása 
történt meg, amit kicsik és nagyok nagyon szívesen hallgattak. Először a 

résztvevők meghallgatták a mesét, majd játékos feladatok kapcsán 
feldolgozták a mesék tartalmát, kielemezték annak tanúságát. A 

mesékhez kapcsolódón Juhász Csabáné kézműves foglalkozást tartott, 
ahol saját munkák által még jobban elmélyedhettek a résztvevők a mesék 
világában. A rendezvény megvalósulásával az alábbi eredményeket értük 

el: kulturális aktivitás növelése, közösségi szellem fejlesztése, 

kapcsolatteremtő képesség fejlesztése, összetartás erősítése, valahová való 
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tartozás érzésének erősítése, kreativitás fejlesztése, kétügyesség, 

finommotorika fejlesztése.  

 

 Állatkerti kirándulás 

A program megvalósításában és a toborzásban a CINE segített, akivel 
együttműködési megállapodást kötöttünk. Minden résztvevő hátrányos 
helyzetű, roma származású helyi lakos volt, akik a budapesti állatkertben 

vehettek részt egy egész napos kiránduláson. 

Számukra az utazás, a belépő és az étkezés is ingyenes volt, csak a 
költőpénzt biztosította mindenki magának. Örültünk, hogy a 
legrászorultabbak is lehetőséget kaptak arra, hogy egy önfeledt napot 
együtt töltsenek a fővárosban. Az állatkert azon a hétvégén tartotta Föld 
napja rendezvénysorozatát, így a szokásosnál jóval több program várta a 
látogatókat. Fűszerszimatolás, méhészeti bemutató, a 
hulladékhasznosításhoz kapcsolódó kreatív kézműveskedés és játékos 
feladatok sokasága, talajtani kísérletek, rovaros játékok, a vízi 
élővilággal foglalkozó interaktív mozgó laboratórium várta a családokat. A 

Holnemvolt Várban tavaszi sokadalom színesítette a napot (bábszínház, 

papírszínház, vándormuzsikus és táncház). 

Az alábbi célokat értük el: növelni tudtuk a civil egyesület népszerűségét, 

ismertségét, társas- és családi kapcsolatok ápolása, önbizalom erősítése, 
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valahová való tartozás szükségletének kielégítése, természettudományos 

ismeretek bővítése. A mindennapos problémák ezen a napon kicsit háttérbe 

szorultak.  

 

 Családi romanap  
A CINE másik rendezvénye a családi nap lebonyolítása volt, mely 
folyamatos egyeztetés mellett valósult meg, elsősorban roma családok 
részvételével. 

 

 

A város sportpályáján került lebonyolításra a rendezvény. Célunk az volt, 
hogy a programok helybe hozásával a vidék népességmegtartó erejét 
erősítsük, a roma lakosság számára segítsük a társadalmi 
felzárkózásukat az identitásuk, kultúrájuk megőrzése mellett. Fórizsné 

Dani Kitti egyesületi vezető méltatta a tagok eddig végzett önkéntes 
munkáját és ismertette a további elképzeléseket, kérte a tagok 
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aktivitását, új tagok csatlakozását. Ezután Banyák Gyula és Rupa László 

helyi fellépők szórakoztatták a közönséget zongorajátékukkal, majd Kunu 

Márió lépett színpadra, népszerű slágerek előadásával aratott nagy sikert. A 

gyerekek tánca egészítette ki a zenei előadók fellépését. A helyi rapper - JK 
– adott nagy sikerű műsort, Nyári Márió és felesége énekelt, bevonva 
ebbe a közönséget is, amivel sikerült igazi nyári kavalkád szerű hangulatot 

teremteni. A gyermekek szórakoztatását a játszósátorban 

képességfejlesztő és társasjátékok, ugrálóvár, népi játszóház, és 
arcfestés biztosította. Kézműves foglalkozás keretében készíthettek az 

érdeklődők használati és dísztárgyakat. A fiatalok kipróbálhatták a Segway-
t is, amely nagy sikert aratott. A gyermekeket a Mesekocsi Színház 
produkciója szórakoztatta. Ők a Három kismalac és a vicces farkas című 

mesejátékkal léptek színpadra. A rendezvényen való részvétel mindenki 

számára ingyenes volt.  

 

 Roma táncház 

6 alkalomból álló rendezvénysorozat, roma 
táncház is indult a helyi roma csoportok 
hagyományápolásának megőrzése céljából.  
A táncházban 15 fő óvodás és általános 
iskolás gyerek vett részt, hogy megtanulják a 

cigány tánc alapjait. A foglalkozásokon Berki 
Anna Amanda tanította az alaplépéseket, és 
az elsajátított tánctudást a gyermekek 
előadták a roma családi napon.  
A program megvalósítása hozzájárult a 

mozgáskoordináció fejlesztéséhez, a társas 

kapcsolatok építéséhez, a csoportmunka 

fejlesztéséhez, a roma hagyományok 

megismeréséhez és fenntartásához. 
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 Közösen Bábonyért Egyesülettel együttműködésben megvalósított 
programok 
Kunbábony Kunszentmiklós külterületi része, ahol több, mint száz 
tanyán közel 300 lakos él. Mivel jelentős távolságra laknak a várostól, így 
az ott lakók nehezebben tudnak bejutni a városi programokra. Azért, hogy 

segítsük őket a szolgáltatások elérésében, helybe vittünk olyan 
eseményeket, melyek érdeklődési körüknek leginkább megfeleltek. A 

programokat előkészítésében, megvalósításában segítségünkre volt 
Közösen Bábonyért Egyesület tagsága. 

A kunbábonyi programok megvalósulásával az alábbi eredményeket 
értük el: 
kulturális kifejezőképesség fejlesztése, mozgásfejlesztés, közösségi szellem 

fejlesztése, önbizalom erősítése, kreativitás, önkifejezés fejlesztése, társas 

kompetenciák, kapcsolatteremtő képesség fejlesztése, összetartás és 

együttműködés erősítése, helyi kisközösség szervező-szerepének 

megerősítése, vidék megtartó képességének erősítése, civil szervezet 

taglétszámának növelése. 

 Kunbábonyi falunapok 
A falunap programjai mind a gyermek, a felnőtt és az idős korosztálynak 
szóltak és itt a helyi civil szervezet munkáját is sikerült népszerűsíteni, új 

tagokat toborozni. 
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A gyermekeknek arcfestéssel, hennafestéssel, ügyességi játékokkal, 
ugrálóvárral, kézműves foglalkozással, rókavadászattal, pónilovaglással 
és lovaskocsikázással kedveskedtünk, míg a felnőtt és idősödő korosztály 
Solymos Tóni műsorát élvezhette, valamint szkanderverseny, 
főzőverseny, szépségverseny, sörpocak verseny színesítette a 
programot. A kunadacsi Vidám Szülők Társasága a „A beteg disznó” 
című bohózatot adta elő. Fellépett a Bábonyi Amatőr Színjátszó Kör is. 
Az esti zenét az X-Bár zenekar szolgáltatta. 
A következő évi falunap kenyérszenteléssel és áldással indult, majd a 

Közösen Bábonyért Egyesület tortával ünnepelte meg fennállásának 15. 
évfordulóját. Tóth Gézáné egyesületi vezető méltatta a tagok eddig végzett 

önkéntes munkáját és ismertette a további elképzeléseket, kérte a tagok 
további aktivitását, új tagok csatlakozását. Ezután Ihos József humorista 
és Vajtó László műsorvezető humoros főzőshowval szórakoztatta a 

közönséget. Utána Mihó Diána és Gulya István latin táncokkal és 
showtánccal lépett színpadra, produkciójukat Polgár László énekes 
egészítette ki. Ezután a Két zsivány lépett színpadra, népszerű slágerek 

feldolgozásával és előadásával arattak nagy sikert. A főzőverseny 
eredményhirdetése után a felajánlott tombolatárgyak kerültek 
kisorsolásra. A gyermekek szórakoztatását a játszósátorban 

képességfejlesztő és társasjátékok, ugrálóvár, trambulin és arcfestés 
biztosította. Kézműves foglalkozás keretében dekopázs technikával 
készíthettek az érdeklődők használati tárgyakat fémdobozok újra-
hasznosításával. Birka-, kecskepörkölt, valamint sajtkóstoló egészítette ki a 

rendezvényt. A rendezvényen való részvétel mindenki számára ingyenes volt.  

 

 Kunbábonyi majális 

A majális a gyermekek, a felnőttek és az idős korosztálynak szóltak, igazi 
generációkon átívelő programot állítottunk össze, ami az itt élők 
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közösségének megerősítését szolgálta. A gyermekeknek népi ügyességi 
játékok, ugrálóvár, trambulin, társasjátékok, rókavadászat és 
lovaskocsikázás volt a program, míg a felnőtt és idősödő korosztály a 
Kicsinyek Kórusa, Mizsei Molli és Baki Eszter, a kunszentmiklósi 
néptánccsoport, valamint a Propeller együttes műsorát élvezhette. 
Közben sajt- és szőlőkóstolásra, bográcsos ételek elfogyasztására volt 

lehetőség, melyet helyi termelő biztosított. 

 
 

 Interaktív és kreatív élményszerzés 
Társas- és képességfejlesztő játékok, körjátékok, dal – és verstanulás, 
Mikulás-várás várt a résztvevőkre, a rá következő évben Ricsi Bohóc és 
a Mikulás szórakoztatta a közönséget. A kreatív foglalkozás keretben 
karácsonyi üdvözlőlapot és hűtőmágnest készíthettek az érdeklődők.  
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 Idősek napja 
A kunbábonyi idősödő korosztálynak szerveztünk az Idősek világnapja 
alkalmából ünnepséget, aminek több színes programeleme is volt. A 

meghívott vendégeket Lesi Árpád polgármester köszöntötte, majd Mizsei 
Molli mondta el Az öregember és a pokróc című magyar népmesét. A 

Csicsergők Citerazenekar négy tagja kalocsai népdalokat adott elő. A Kék 
Nefelejcs Népdalkör népszerű népdalokat énekelt Citerazenekar 
kíséretében. Mizsei Molli Cserháti Zsuzsa – Gyere kicsi velem rózsát szedni, 

és Máté Péter - Most élsz dalának eléneklésével csalt könnyeket a nézők 

szemébe.  
2019-ben ismét az időseket Lesi Árpád polgármester köszöntötte, majd 
Mizsei Molli és Baki Eszter műsora következett. Az alkalomhoz illő prózai 

és zenei produkcióval szórakoztatták a megjelenteket. Ezután Banyák Gyula 
helyi zongoraművész előadásában saját és ismert zeneszerzők műveit 

hallgathatták meg a vendégek, ezután egy vacsorára láttuk vendégül a 

résztvevőket.  

 

6.7.4 Helyi közösségben való szerepvállalást népszerűsítő programok 

 Környezetvédelmi napok 
A város a Kunszentmiklós és Vidéke Horgász Egyesülettel 
együttműködésben szervezett környezetvédelmi napot, melynek során a 
Duna-völgyi Főcsatorna kunszentmiklósi szakaszán végeztek önkéntes 
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hulladékgyűjtési akciót. A programon fiatal és felnőtt résztvevők egyaránt 
voltak. Az egyesület ösztönzésképpen eltekintett az 1000 Ft-os éves 

környezetvédelmi díj befizetésétől azon egyesületi tagoknál, akik részt vettek 

a szemétgyűjtésben. Ezzel is ösztönözni próbálta a résztvevőket arra, hogy 

minél többen részt vegyenek az akcióban.  
Schönléber József egyesületi elnök tartott tájékoztatót a 
hulladékmentesítés jelentőségéről, hosszú távú hatásairól. Egy 
teherautónyi szemét gyűlt össze, melyet a Bakér Kft. munkatársai 

szállítottak el, és raktak le ellenőrzött körülmények között. A résztvevők 

pörköltebédet fogyaszthattak el a munka végeztével, értékelésre kerültek a 

nap során szerzett tapasztalatok. 
A Polgármesteri Hivatal dolgozói is részt vettek hasonló 
kezdeményezésben, ők hulladékgyűjtési akcióban és virágosításban 
jeleskedtek. A városba bevezető főútvonalak mentén szedtük össze az 
eldobált illegális hulladékot. Nem csak itt, hanem több útvonalon 
egyszerre zajlottak - kisebb csoportokban - a munkálatok, ezzel 

párhuzamosan muskátlikat ültettünk a főtéren. 
Közigazgatásilag a városhoz tartozó Kunbábonyi településrészen is 
szerveztünk környezetvédelmi napot, melyen a Közösen Bábonyért 
Egyesület tagjai és az ott élők vettek részt. A vízelvezető árkokban, az 
utak mentén elhagyott illegális lerakók kerültek felszámolásra. Itt is nagy 

mennyiségű összegyűjtött hulladékot szállított el a Bakér Kft.. Kunbábonyon 

nemcsak a hulladék összegyűjtése valósult meg, hanem lefestették a 
játszótér padjait, hintát, mászókát, és muskátlival, egynyári virágokkal 
beültetésre kerültek a virágládák is.  
A program több célt is megvalósított: közösségi szellem fejlesztése, társas 

kompetenciák, kapcsolatteremtő képesség fejlesztése, összetartás és 

együttműködés erősítése, helyi kisközösség szervező-szerepének 

megerősítése, civil szervezet taglétszámának növelése, környezeti nevelés, 

környezettudatosság fokozása, közösségi szerepvállalás, családok közös 
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munkavégzése, a helyi közösségben történő önkéntes munkavégzés 

népszerűsítése, munkaszocializáció, környezetünk esztétikai és klimatikus 

viszonyainak javítása, környezetszennyezés mérséklése. 
A program során az egyén magatartásának, tudásának, attitűdjeinek, 
értékrendjének, érzelmi viszonyulásainak, szokásainak formálása is 
megvalósult.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 Közösségi faültetés. 
2018. október 23-án 56 db őshonos 

fafajta került elültetésre (oszlopos- és kocsányos tölgy, kőris) a Miklósi 
Gyermekfoci Egyesület és aktív korú álláskeresők közreműködésével 
közösségi munkavégzés keretében a helyi sportpályán. Az álláskeresők 

toborzását a szociális segítő munkatársaink végezték, ők értesítették a 

lehetőségről a résztvevőket. Ha nem is nagy számban (15 fő), de 

képviseltették magukat az eseményen. Lesi Árpád polgármester 

megemlékező mondatai után a fák elültetésre kerültek. 
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2019-ben újra megismételtük az akciót, ennek során facsemetéket és 
cserjéket telepítettünk a helyi közterületeken. Az álláskeresők toborzását a 

szociális segítő munkatársaink végezték, 25 fő vett részt az eseményen. 

Egyszerre több területen folyt a munkavégzés. A szakmai irányítást az 

önkormányzat kertészeti részlegének vezetője és munkatársa biztosította. A 

program több célt is megvalósított: nemzeti identitásunk megőrzése, 
közösségi szerepvállalás, családok közös munkavégzése, 
közösségépítés, a helyi közösségben történő önkéntes munkavégzés 
népszerűsítése, munkaszocializáció, környezetünk esztétikai és 
klimatikus viszonyainak javítása. 

 

 Testvérvárosi találkozó 

 A program illeszkedik „A helyi kisközösségek társadalmi szerepének 

megerősítése” „Közösségi munka, közösségfejlesztés és -építés, 

közösségtervezés, önkéntesség” tevékenységhez. 

2018. július 5.- 2018. július 8. között testvérvárosi találkozót szerveztünk négy 

testvérvárosból érkező küldöttség, valamint helyi lakosok részvételével. 

Székelykeresztúr (Románia), Székelykeve (Szerbia), Karcag és St.Gilijan 

(Málta) települések képviseltették magukat. A találkozó fő témája a civil 

szervezetek bemutatkozása, fenntartási lehetőségeik megvitatása, a civil 

közösségekhez való csatlakozás népszerűsítése volt. Színes programok 

övezték a találkozót (kirándulás Tihanyba, fellépők, civil szervezetek 
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bemutatkozása, népszerűsítése, kézműves sátor, testvérvárosi ételek, 

kultúrák bemutatkozása, közösségi faültetés). A program során 

megismerhettük a testvérvárosok – köztük Kunszentmiklós - civil szervezeteit, 

azt, hogy milyen forrásból, milyen eszközökkel biztosítják azok fenntartását, 

hogyan ösztönzik a tagokat a közösségi munkavégzésre, milyen toborzási 

technikák vannak, ösztönzési lehetőségek. Az állami, önkormányzati, Európai 

Uniós források, adományok, egyéb források megjelenése a civil szervezetek 

finanszírozásában, a szervezetek strukturális felépítése, hatékony 

működtetése is a megbeszélés tárgyát képezte. Az alábbi civil szervezetek 

képviselői vettek részt a programon: Megértés Alapítvány, Puszta Hangja 

Egyesület, Kunszentmiklós és Vidéke Sporthorgász Egyesület, Közösen 

Bábonyért Egyesület. Elért eredmények: jó gyakorlatok megosztása a civil 

szervezetek között, kapcsolatépítés, önsegítő civil csoportok aktivitásának 

fokozása.  
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6.7.5 Fiatalok közösségépítését erősítő programok 

A kismamáknak és kisgyermekes családoknak meghirdetett 10 alkalmas 
előadássorozat kevés számban vonzotta a fiatalokat. Annak érdekében, 
hogy teljesíteni tudjuk a projekttervben megfogalmazott elvárást további 
- fiataloknak szóló - programot valósítottunk meg. 
Korábban kérdőíves felmérést végeztünk a fiatalok körében az őket 
érdeklő programokról, ennek során nagy számban jelölték meg a 
Dumaszínházat, stand up előadásokat.  
A helyi igények alapján így került sor 2 alkalommal ilyen jellegű 
előadásra, ahol Aradi Tibor és Varga Ferenc József, majd Janklovics 
Péter és Aranyosi Péter léptek fel nagy sikerrel.  
A stand up előadásokat követően a fiataloknak alkalmuk volt kötetlen 
beszélgetésre, ismerkedésre, ami a közös produkció miatt összehozta 
őket. Így olyan kapcsolatok születtek, amire egyébként nem volt lehetőségük, 

hiszen sokuk nem ismerte egymást a program előtt. Megszületett a fiatalok 
közösségi hálója, melyet Horváth Eszter könyvtáros indított útjára. Ez 

egy levelező lista, amely tartalmazza a fiatalok elérhetőségét, amit egymás 

között is használtak, valamint ezen keresztül értesültek a város programjairól 
is. Mondhatni ezzel létrejött egy virtuális közösségi háló, ami hozzájárult a 
helyi fiatalok közösségének tovább erősödéséhez. 
A közművelődési munkatársak a fiataloknak szóló városi rendezvények 

toborzása során használták a célcsoport megszólításához a listát. 

Visszajelzések azt igazolták, hogy az aktív elérésnek ez a formája gyors, 

egyszerű, hatékony és költségkímélő, aminek közösségi formáló ereje lett. 
A rendezvény megvalósulásával az alábbi eredményeket értük el:  
közösségi szellem fejlesztése, fiatalok helyben maradásának ösztönzése, 

vidék megtartó képességének erősítése, kapcsolatépítés. 
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6.7.6 Fiatalok helyben maradását ösztönző program 
 

• Pályaválasztási tanácsadás a fiataloknak,-egyéni karrier utak 
Résztvevők összesen: 224 fő, melyből 125 fő kunszentmiklósi, 99 fő a térségi 
lakos. A programot megelőzően a Szakközépiskolával és a Gimnáziummal 
együttműködési megállapodást kötöttünk. A tanácsadást Józsa Mária 
pályaválasztási és munkavállalási tanácsadó több évtizedes 
tapasztalattal bíró szakember tartotta, akinek megnyerő személyisége 

garancia volt arra, hogy a program sikeressé váljon.. 
Alapvető cél egyrészt a Mötv.-ből adódó ifjúságtámogatás, másrészt a 
település lakosságszám növekedéséhez való hozzájárulás, ezáltal a 
fiatalok helyben maradását, boldogulásának elősegítése. A program 
közvetett célja a helyi humánerőforrás hosszú távú fenntartása, ami 
Kunszentmiklós népességmegtartó erejének egyik alappillére a 
versenyképesség megőrzésével. 
A diákok munka - és pályaválasztásukhoz kaptak tanácsadást, felvilágosítást 

a hiányszakmákról és azok előnyös helyzetéről, továbbá a helyben jelentkező 

munkaerőhiány demográfiával történő összefüggéseiről is ismeretet 

szereztek. Összességében egy életpálya szemléletű tanácsadás folyt, ahol a 

közösségi problémák mellett egy-egy ember munka-pályakeresése, aktuális 
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élethelyzete megtámogatásra került és a lehetséges irányok behatárolása 

zajlott a felnőtt életbe lépéshez. Ezek a témák a felsőoktatási intézményben 
továbbtanulni szándékozók számára kerültek meghirdetésre: 
Az alaposan átgondolt és célirányosan megtervezett tematika alapján 

csoportos foglalkozások keretében nyílt lehetőség ismereteket szerezni a 

felsőoktatási rendszerről, a választható szakokról, szakmákról, a felvételt 

követő jogaikról és kötelezettségeikről, fontos dátumokról, mire figyeljenek 

oda a felvételi eljárás során.  
Az eredménytelen felvételt követő lehetőségek számbavételei: 
Milyen lehetőségeim vannak? Felvettek egy szakra, de másik iskolában 

szeretném folytatni a tanulmányaim, mit tegyek? Térségünkben milyen 

szakmák számítanak hiányszakmáknak, milyen nagy foglalkoztatók vannak, 

oda milyen végzettséggel vesznek fel munkavállalókat. Ezekre a kérdésekre 

kaphattak választ a foglalkozásokon.  

 
A továbbtanulásban nem érintett célcsoport az alábbi témákban kapott 
információt: 
A szakképzési rendszer átalakulása, szakmacsoportok, hiányszakmák, 

pályázati lehetőségek, OKJ rendszert kiváltó új szakképzési típusok, 

biztosítási jogviszony a középiskolai tanulmányok befejezését követően, 

diákigazolvány érvényessége. Milyen szakmai ösztönző rendszerek, karrier 

utak működnek?, Az önfenntartás, vállalkozóvá válás lehetőségei helyben és 

a térségben, támogatási - pályázati konstrukciók. 

 
Egyéni foglalkozások választása, karrier lehetőségek a felnőtté válás 
küszöbén: 
A tanácsadó egyéni foglalkozás keretében fogadta a pályaválasztással, 

munkavállalással kapcsolatban segítséget kérőket. A munka- és 

pályatanácsadás célra orientált, problémamegoldó tevékenység volt, amely 
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személyes kontaktuson keresztül valósult meg a tanácskérő és tanácsadó 

között. 

A folyamat célja az volt, hogy egy meghatározott kérdéskör tisztázódjék a 
tanácsadó segítségével. Az információátadás olyan minőségben, olyan 
interakciókon keresztül valósult meg, ahogyan ezt a tanácsot kérő 
igénye meghatározta. A munka- és pályatanácsadás során megtörtént az 

egyén képességeinek, adottságainak és érdeklődésének feltárása, ezek 

összeegyeztetése a tanácsot kérő vágyaival, elképzeléseivel és a kívülről ható 

tényezőkkel.  
A foglalkozások megvalósulásával az alábbi eredményeket értük el: 
kapcsolatteremtő képesség fejlesztése, önértékelés, önmagunk megismerése, 

pályaválasztással, munkavállalással kapcsolatos ismeretek bővítése, 

pályaválasztás- és munkavállalás elősegítése, fiatalok helyben maradásának 

ösztönzése. 

A program megvalósítása nemcsak a projekt egyik elemének teljesülését 

jelentette, hanem eleget tett a település Helyi Esélyegyenlőségi program 
Intézkedési Tervében foglaltaknak is. Az önkormányzat minden eszközzel 
igyekszik a város társadalmi, gazdasági folyamatait a leginnovatívabb 
irányba menedzselni, a népesség hosszú távú megtartásának 
biztosításával, a helyiek elégedettségének elérésével. Ez a 
rendezvénysorozat a kölcsönös érdekek figyelembe vétele alapján jött 
létre. 
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6.8 Szalkszentmárton Község Önkormányzata által megvalósított programok 

6.8.1 Család és gyermekjóléti szolgálatok preventív jellegű programok 
 

Az önkormányzata saját szervezésében rendezte meg az előadás sorozatot a helyi 
lakosok számára, illetve a mentoráltak bevonásával. 

Az előadás sorozatok az alábbiakból álltak: 

 Szenvedélybetegségek, 

 Szenvedélybetegségek, mint hátráltató tényező a munkaerőpiacon, 

 Szenvedélybetegségek következményei a társadalmi kapcsolatok 

kialakításában, 

 Értékek 

 Munkanélküli lettem! 

 Várom a segítséget! 

 A „Jó tündér” bennem van. 

 Szenvedélybetegségek miatt kialakult anyagi problémák 
A rendezvény célja, hogy a helyben élő lakosok, különösen a hátrányos 
helyzetűek felül tudjanak emelkedni az őket érintő napi problémáikon és 
azokat a helyükön tudják kezelni. Összességében elmondható, hogy sikeresen 

zajlottak le a rendezvények, mivel sikerült megszólítani a hátrányos helyzetű 

csoportokat is, a program magas számú érdeklődőt vonzott több alkalommal is. 
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6.8.2. Egészségfejlesztő programok 

 Előadások 

 A helyi általános iskola alsó tagozatos (7-10 éves) tanulóinak 
egészségtudatos fejlesztése, azért is volt fontos, hogy a gyerekek 
gondolkodására befolyással bírjunk, felerősítve a prevenció szerepét. Az 

iskolai foglalkozások mellett a szakembertől hallott ismeretek nagyobb 
hatással bírnak a résztvevőkre, ezt kihasználva kaptak kellő tájékoztatást az 

egészséges táplálkozásról, az aktív egészséges életmód előnyeiről és a 
fogászati prevenció jelentőségéről. 

Összességében elmondható, hogy igen pozitív eredménnyel zárult az 

esemény, mert az oktatás eszköztárát kiegészítve olyan új információk 

birtokába kerültek a tanulók, amelyet az iskola önerőből képtelen volt 

biztosítani.  

 
 Az egészségnevelés az általános iskola felső tagozatosai (10-14 év) 

számára is elérhetővé vált az EFI szervezésében meghirdett programmal. 
Az Iroda mentálhigiéniás szakembere tartott előadást a fertőzésekről, a 
baktériumok jelenlétéről a civilizációs világ veszélyforrásairól, így pl. az 

alapos kézmosás és annak hiánya miatt fellépő leggyakoribb fertőzésekről 

hallhattak tájékoztatást és felvilágosítást a tanulók. 

Az előadás után érkezett visszajelzések, megerősítették, hogy az erre szánt 

idő hasznosnak és kifejezetten a mindennapi életbe beépíthetőnek bizonyult.  
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 Az előadás célja, hogy a nyugdíjas korú lakosok megismerkedjenek az 

antibiotikumokkal azok helyes használatával, esetleges ártalmaival, a 

legnagyobb veszélyt rejtő fertőző betegségek kockázataival és rejtelmeivel. A 

téma, miután a mindennapi életben rejlő problémákra fókuszált, nagyszámú 

érdeklődőt vonzott az előadásra. Az előadás folyamán feltett számos 
kérdés megerősítette a szervezőket, hogy olyan témát sikerült 
választani, ami hathatós segítséget, támpontot adhat a szépkorúak 
egészségesebb és kiegyensúlyozottabb életviteléhez.  

 
 Egészségnap - állapotfelmérés 

Az Egészségnap keretében előadást és állapotfelmérést szerveztünk. Az 

előadás az egészséges táplálkozásról és a különféle vitaminok élettani 
hatásiról szólt, de érintette a különböző életkori szakaszokban a vitaminnak 

a szervezetre gyakorolt hatásait is. A lakosok érdeklődéssel hallgatták a sok 

hasznos információt, ezt bizonyítja, hogy számtalan kérdést intéztek az előadó 
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felé, aki készségesen válaszolt. E program keretében az itt élők 
megismerkedhettek és kóstolhattak egészséges alapanyagokból készült 
ételeket, melyek az egészségünk megőrzéséhez, a betegségek 

megelőzéséhez elengedhetetlenek, valamint az egészség védelemben fontos 

szerepet játszanak. Különböző ételsorokat készítettek és az ehhez használt 

alapanyagok biztosítják a szervezet kifogástalan működését. A felhasznált 

élelmiszerek jellemzőit a felszolgálásnál ismertették a kóstoló közönségnek pl. 

teljes kiőrlésű liszt: 97 %-os kiőrlésű tartalommal, magasabb biológiai 

értékeket mutat, több vitamin, ásványi só található benne, mint a normál 

tisztított lisztben. Csalán: gazdag A-B-C-K-vitaminokban, Vas, Szelén, 

Kálcium, hangyasav, különböző flavonoidok pozitív hatással vannak a 

szervezetre. 

 
 Bőrgyógyászati szakrendelés 

A szakrendeléssel a tercier prevenció fontosságára kívántuk felhívni a 
helyi lakosság figyelmét. Az önkormányzat kötelező feladatellátásának 
egészségügyi szolgáltatása bővült ezzel 10 hónapon át, a bőrgyógyász 
szakorvos 3 órás rendelési idejével. A szakellátás bejelentkezés alapján 

történt, az egyik kolléganőnél lehetett telefonon, vagy személyesen időpontot 

kérni.  

Mivel preventív tevékenység zajlott, ezért kisebb műtéteket sem lehetett 

elvégezni a rendelőben, de a tájékoztatás, tanácsadás és a megállapított 

diagnózisok sok betegnek könnyítették vagy változtatták meg az életét. 
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A doktornő által leírt beszámoló alapján a rendelés során az alábbi témák 
kerültek sorra tanácsadás alkalmával: 
 a bőrünkön kialakuló betegségek nagy része könnyen észrevehető és 

ez mindenképp orvoshoz irányít minket 

 bőrbetegségek (pl. csípés, allergiás bőrbetegségek, mint az ekcéma, 

csalánkiütés, vagy fertőzések, bakteriális, gombás és vírusfertőzés), 

lehetnek krónikus, évek óta fennálló bőrtünetek, mint pl. a 

pikkelysömör, ekcéma. 

 
A bőrgyógyászati vizsgálatok az alábbiak szerint zajlottak: 
 Részletes anamnézis felvétel, ami a bőrtünet jellegétől függően a 

családi anamnézisre is kiterjedhet. 

 Fizikai vizsgálat, mely során a klinikumtól függően, nem csak az 

érintett régió kerül vizsgálatra, hanem esetenként az egész testfelszín 

is. Anyajegyvizsgálat esetén az egész testfelszín részletes vizsgálata 

egy speciális eszköz, a dermatoszkóp segítségével történik. 

 Jóindulatú bőrdaganatok, vírusos szemölcsök feltérképezése, 

tanácsadás a kezelésükkel kapcsolatban. 

 Terápia beállítása, megbeszélése. 

 Bizonyos bőrbetegségek esetében gondozásba vétel. 

 Vényköteles gyógyszerek, krémek és ecsetelők felírása. 

 



EFOP-1.5.3.-16-2017-00072 Humán szoláltatások fejlesztése a Kunszentmiklósi járásban 
 

235 
 

A helyiek legnagyobb megelégedésére indította el az önkormányzat a 
szolgáltatást, melyet 148 fő vett igénybe. A leginkább az idő és anyagi 

megtakarítás miatt jelentek meg a rendelési időben a helyi lakosok. 

6.8.3. Közösségfejlesztési programok 

 Közösségi faültetés 

A lakosság és a helyi romák együttes elérésével vettek részt a 
közösségfejlesztési és közösségépítő programon. A toborzott 

önkénteseket felkészítették a helyes faültetés módjára. A község területén, a 
Vásártéren112db diófát ültettek el a helyiek legnagyobb megelégedésére. A 

tevékenység biztosította, hogy a kisebbség olyan munkálatba kapcsolódott 
be, melyet a faluközösségért végzett társadalmi munka volt. A hátrányos 
helyzetű csoport kirekesztettség érzetét próbáltuk ellensúlyozni a 
közösen rendezett programokon, ami igazán példaértékűen sikerült. 

 
 Nyugdíjas klub- találkozók- kirándulások 
 A rendezvény célja a helyi lakosok, különösen a nyugdíjas korúak 

közösségi együttműködésének javítása, hisz kevés olyan szintér áll 

rendelkezésükre, ahol ápolni tudják egymással a kapcsolatot. A kulturális 
program egy színi társulat előadásából és a Kulturált Környezetünkért 
Szívvel Egyesület műsorából állt. 
Ezzel indult el az a közösségi összetartozás, ami azt eredményezte, hogy 
ők maguk is szervezzenek kisebb hatókörű összejöveteleket. 
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 A találkozó célja a nyugdíjasok egészségmegőrzésének támogatása volt. 
Nagyon fontos az önkormányzat számára az idősek lelki és testi 
egészségének illetve fizikai aktivitásának megőrzése, fenntartása mellett 
az együvé tartozás erősítése is. A programon fellépett Komonyi Zsuzsi 

előadó, majd azt követte a résztvevők kizárólag bio élelmiszerekből készült 

ételekkel való megvendégelése. 

 Nyugdíjas kirándulások alkalmával Ópusztaszerre majd Szegedre utaztak, 

megnézték a Feszty körképet és a kiállítóhely valamennyi részét. 
Szegeden a város idegenforgalmai szempontból kiemelkedő épületeit, 
helyeiket látogatták meg, a Dóm, a zenélő szökőkút, Tisza part, séta a 

városban.  Ezekkel a közös élményekkel szerettük volna elérni, hogy fizikai 

aktivitásukat továbbra is megőrizzék, fenntartsák. Valamint olyan élményben 

részesüljenek, amely segíti a mentális állapotuk erősítését, a lelki egészség 
megőrzését. Eredményesnek mondhatóak ezek az alkalmak, mivel a 
magányból, az izolációból való kiszakadás után az új élményekből 
fakadó új közeg feledtette velük, hogy az év többi napján egyedül élnek 
otthonaikban. A Helyi Esélyegyenlőségi Program idősekre vonatkozó 

intézkedései ezáltal megvalósultak. 
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 Falukarácsony 
A település közösségi összetartozását támogató rendezvény, a 
falukarácsony. Itt korosztálytól függetlenül jelennek meg az érdeklődők, 
az összetartozás meleg légkörét érezve.  A program csak tovább segítette 

ennek az érzésnek a befogadását. A fellépők között a helyi civil szféra is 
képviseltette magát, de mellettük megtalálhatóak voltak országos 
ismeretségű előadók is: Szederinda Néptánc Egyesület, Martinus Énekkar, 

Soltész Rezső, Szalkszentmártoni Néptánc Egyesület, Princess. A meghitt 

hangulatú eseményt követően a résztvevők kisebb csoportokat alkotva 

beszédbe elegyedtek egymással, ami a rendezők számára egyértelművé 

tette, hogy a program betöltötte közösségfejlesztő szerepét. 

 

 Majális 
Az önkormányzat és a helyi civil szervezetek együttes erővel, 
közösségfejlesztési és közösségépítő programot szerveztek. A helyi 
néptánc egyesületek a májusfa állításában segédkeztek, illetve közös 
főzésben vettek részt a település lakóival közösen. Főzés közben sok 

humoros történet került elő jó néhány résztvevő „zsebéből”, a színpadon az 

érdeklődőket változatosabbnál változatosabb programok szórakoztatták. A 

főzésben résztvevőktől és a látogatóktól is pozitív visszajelzések érkeztek 

vissza a rendezők részére. 

 

 Civilnap 
Az önkormányzat nagy hangsúlyt fektet a civil élet erkölcsi és anyagi 
támogatására, hiszen az önkéntesekből álló szervezetek alkotják a 
település vidékmegtartó képességének egyik pillérét. A profiljukba 
illeszkedően, ezért is kapnak a település éves rendezvényein fellépési 
lehetőséget, mert ezáltal népszerűsítik a társadalmi szerepvállalást. A 

kulturális program előadói: Kaczor Feri és a Kulturált Környezetünkért Szívvel 
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Egyesület volt. A jól sikerült rendezvény több embert mozgatott meg, ami 

tovább erősítette „egy jó közösségbe tartozás érzését”. 

 

 Falunap 
A rendezvény célja, hogy a helyben élő lakosok együtt ünnepeljék a 
település múltját, erősítve ezzel identitástudatukat, megakadályozva a 
migrációs folyamatok elindulását. Az itt élőknek a település egyben az 

otthonuk is, ahol jól érzik magukat.  Az önkormányzat nagy figyelmet 
szentel lakóira, hogy hosszútávon se csökkenjen a település lakossága, 
a kulcsfontosságú munkahelyek megmaradjanak és képesek legyenek 
megtartani humánerőforrásaikat. A rendezvény ezek szellemiségében 

került megrendezésre, ahol a közönség jó hangulatáról a meghívott 
előadók gondoskodtak: Szederinda Néptánc Egyesület, Martinus Énekkar, 

Egy szoknya , két nadrág, Szalkszentmártoni Néptánc Egyesület, 4 fordance,   

Zoltán Erika, Irigy hónaljmirigy. A közösségi szellemiséget erősítő nap 

kellemes hangulatba ringatta az érdeklődőket, akik még hosszú heteken 

keresztül a változatos programok hatása alatt álltak. 

 

 Énekkar 
Az önkormányzata támogatja a helyi általános iskolás gyerekekből álló 
énekkart, a projekt keretében hangjegytartó mappákat vásárolt nekik. A 

tanulók a tanítási idő után, szabadidős tevékenységükben vesznek részt a heti 

rendszerű szakkörökön. Az énekkar, a gyerekekből álló kórus hosszú évek 
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óta a település kulturális életében egy színfolt, mert nagyon sok 
rendezvényen megmutatják tehetségüket. 
 

 Néptánc oktatás - Bab csoport 
Az általános iskola tanulói számára hirdettük meg a néptánc oktatást 
azzal a céllal, hogy a gyerekek együtt tanulják a helyi hagyományőrzést 
és táncokat. A heti rendszerességgel megtartott foglalkozások 
tananyaga az alábbi volt: 
 Moldvai táncok 

 Mezőföldi táncok 

 Csárdások 

 Üveges táncok 

 népdalok éneklése stb. 

A rendszeres találkozók segítették a tanulókat abban, hogy a különböző 
népcsoportok táncait el tudják sajátítani. Mivel egy olyan szabadidős 

tevékenységről lévén szó, amiben a folytonosság igen nagy szerepet játszik, 
ezért az önkormányzat továbbra is biztosítja a helyet a néptánccsoportok 
számára, hogy fenntartható lehessen a szakkör. A tanulók lelkesedése 

szinte töretlen volt, akik a kezdetekkor beiratkoztak, végig kitartottak a 

tánctanulás mellett. 

 

 Néptánc oktatás - Apraja csoport 
A Szederinda Néptánc Egyesület szervezésében indult az oktatás, az 
általános iskola azon diákjainak, akik a néptánc hagyományait szerették 

volna elsajátítani. A táncpedagógus figyelembe vette a csoportot alkotók 
mozgás fejlettségét és ennek a felmérésnek a tükrében alkotta meg a 
másfél éven át tartó táncoktatás tematikáját.  
A foglalkozásokon különböző népcsoportok táncait tanulták meg: 
 Dunántúli táncok 

 Kanász táncok 

 Csárdások 
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 színpadi szereplés gyakorlása 

 népdalok éneklése stb. 
A tanulók tánctudása az eltelt időszakban sokat fejlődött, képesek voltak 

egymásra figyelni, ami köszönhető volt annak, hogy heti rendszerességgel 
zajlottak a találkozók. Annyira kitartóak voltak mindvégig, hogy szinte 
csak betegségek alkalmával hiányoztak, így szinte nem volt 
lemorzsolódás sem a csoportból. A tánccsoport a megtanult táncokat a 
településen és a környező falvak rendezvényein mutatta be, de volt rá 
példa, hogy tánctalálkozón is részt vettek. Az önkormányzat továbbra is 

biztosítja a helyet számukra, hogy fenntartható lehessen a szakkör.  

 

6.8.4. Helyi közösségben való szerepvállalást népszerűsítő programok 
 

 Papírfonó foglalkozás 
A foglalkozások célja, hogy a lakosok együtt hasznosítsák újra a papír 
hulladékot, ahol még a szabadidejüket is hasznosan tölthették el. A 
rendezvény másik célja az önkéntes munka szépségének felfedezése, az 
emberek elköteleződés irányába való elmozdulásának elősegítése. A 

foglalkozásvezető a társadalmi munka örömeit is megosztotta a 
résztvevőkkel, nemcsak az újrahasznosítás rejtelmeit. Sikeresen zajlottak a 

klubok, sikerült megszólítani és elérni azokat a személyeket (több korosztály 

közös tevékenységben), akik érdeklődést mutatnak ezen tevékenység iránt. 

Hétről hétre, folyamatosan gyártották a különlegesebbnél különlegesebb 
újrahasznosított papírból készült kosarakat, amit természetesen csak a 
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projekt végén hazavihetnek majd. Kiállításokat szerveztek az előállított 
termékekből a falu rendezvényein.  Az önkormányzat továbbra is biztosítja 

a klub gördülékeny működését, helységet biztosítva számukra.  

 

6.8.5. Fiatalok közösségépítését erősítő programok 

 Mozgásfejlesztés- Aerobik 
A heti rendszerességgel tarott aerobik foglalkozások meghirdetésével 
szerettük volna megszólítani a településen élő fiatalokat, különösen 
azokat, akiknek fontos a mozgás, a fittség vagy egyszerűen jó közösségi 
életet szeretnének élni. Számukra kínált alternatív megoldást ez a program, 

amely hosszú hónapokon keresztül heti rendszerességgel várta a mozogni 

vágyókat. A rekreációs feladatok kitűnő testmozgásnak minősülnek. 
Különböző gyakorlatokat, mozgásokat végeztek: 

o aerobik alapozó gyakorlatai 

o erősítő gyakorlatok 

o törzsizomzat erősítése 

o alakformáló gyakorlatok 

o erőnléti köredzések stb. 

 
Több résztvevőnek ez a mozgás jelentette az egyetlen szabadidős 
tevékenységet, ezért a pályázat zárását követően is folytatják az 
aerobikot, melyhez az önkormányzat biztosítja a megfelelő helyet.  
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 Ringató 
A programmal a fiatal anyukákat és 3 év alatti gyermekeiket szerettük 
volna elérni, ami sikeresen megvalósult. Ez nem a szokványos Baba-
mama klub tevékenység, ahol elsősorban előadások és beszélgetések 

zajlanak, hanem a szokványostól eltérő módon, oldott, szeretetteli 
légkörben megismerhessék a legkisebb gyerekek zenei nevelésének 
lehetőségeit és a kicsik érzékennyé, fogékonnyá váljanak a jó zene, a 
művészetek iránt. 
Családi program, ahol felnőttek és gyerekek egyaránt élményhez jutottak, 

megoszthatták a többi szülővel tapasztalataikat. A családi és közösségi 

együttlétek során épült a gyermeki lélek, erősödött a családi összetartozás. Az 

anyák kommunikációs készsége, társadalmi beilleszkedése és 

alkalmazkodása, lelki és szellemi egészségük szinten tartása is támogatásra 

talált. 
Különböző témákat dolgoztak fel: 
 Ünnepek közeledtével mondókákat, énekeket tanultak 

 Különböző készségfejlesztő játékokat gyakoroltak stb. 

A találkozók rendszeresek voltak, két hetente tanultak meg újabb és újabb 
„fogásokat” fiatal szülőként a gyermeknevelés területén. A közös éneklések, 
játékok, kvíz feladatok a csoportkohéziót is erősítették, ezért a 

közösségfejlesztés is látványosan elindult a település életében, még ha csak 

apró lépésekben, de elmozdult jó irányba.   

Sikeresen zajlottak a foglalkozások, a nőkre vonatkozó Helyi 

Esélyegyenlőségi Program intézkedései eredményesen épültek be a 

programba. 
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6.8.6. Helyi életminőség javítását célzó program 

• Bőrgyógyászati szakrendelés 
 

A szakrendeléssel az önkormányzat kötelező alapfeladat 
feladatellátásának egészségügyi szolgáltatása bővült. 10 hónapon át, 
havi rendszerben bőrgyógyász szakorvos 3 órás rendelési időben várta a 
helyi lakosságot. A szakellátás bejelentkezés alapján történt, az egyik 

kolléganőnél lehetett telefonon vagy személyesen időpontot kérni.  

Mivel preventív tevékenység zajlott, ezért kisebb műtéteket sem lehetett 

elvégezni a rendelőben, de a tájékoztatás, tanácsadás és a megállapított 

diagnózisok sok betegnek könnyítették vagy változtatták meg az életét. 
A doktornő által leírt beszámoló alapján a rendelés során az alábbi témák 
kerültek sorra tanácsadás alkalmával: 
 a bőrünkön kialakuló betegségek nagy része könnyen észrevehető és 

ez mindenképp orvoshoz irányít minket 

 bőrbetegségek (pl. csípés, allergiás bőrbetegségek, mint az ekcéma, 

csalánkiütés, vagy fertőzések, bakteriális, gombás és vírusfertőzés), 

lehetnek krónikus, évek óta fennálló bőrtünetek, mint pl. a 

pikkelysömör, ekcéma. 

 
A bőrgyógyászati vizsgálatok az alábbiakban zajlottak: 
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 Részletes anamnézis felvétel, ami a bőrtünet jellegétől függően a 

családi anamnézisre is kiterjedhet. 

 Fizikai vizsgálat, mely során a klinikumtól függően, nem csak az 

érintett régió kerül vizsgálatra, hanem esetenként az egész testfelszín 

is.  Anyajegyvizsgálat esetén az egész testfelszín részletes vizsgálata 

egy speciális eszköz, a dermatoszkóp segítségével történik. 

 Jóindulatú bőrdaganatok, vírusos szemölcsök feltérképezése, 

tanácsadás a kezelésükkel kapcsolatban. 

 Terápia beállítása, megbeszélése. 

 Bizonyos bőrbetegségek esetében gondozásba vétel. 

 Vényköteles gyógyszerek, krémek és ecsetelők felírása. 

 

A helyiek legnagyobb megelégedésére indította el az önkormányzat a 
szolgáltatást,148 fő jelent meg a rendelésen. A szakellátást igénybevevők 
egybehangzóan nagyon pozitívan ítélték meg, hogy helyben, utazás és 
különösen anyagi ráfordítás nélkül tudtak meggyógyulni. 

 

6.8.7. Fiatalok helyben maradását ösztönző program 

• Ringató 
A programmal a 18-30 éves fiatal anyukákat és 3 év alatti gyermekeiket 
szerettük volna elérni, ami eredményhez vezetett. Egy nem szokványos 
Baba-mama klub tevékenység indult el a településen, ahol elsősorban 

előadások és beszélgetések zajlanak, hanem ettől eltérő módon, oldott, 
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szeretetteli légkörben ismerkedhettek a legkisebb gyerekek zenei 
nevelésének lehetőségeivel, azért, hogy a kicsik érzékennyé, fogékonnyá 
váljanak a jó zene, a művészetek iránt. 
Mivel a fiatal anyukákat különösen veszélyezteti a szüléssel járó 
depresszió, ennek megelőzését célozta meg az önkormányzat a 
célcsoportnak nyújtott új szolgáltatással. 
A családi jó légkör kialakítása mellett törekedtünk a közösségi együttlétekből, 

élményekből fakadó összetartozás élményének megélésére. 
Különböző témákat dolgoztak fel: 
 Ünnepek közeledtével mondókákat, énekeket tanultak 

 Különböző készségfejlesztő játékokat gyakoroltak stb. 

A találkozók rendszeresek voltak, két hetente tanultak meg újabb és újabb 
„fogásokat” fiatal szülőként a gyermeknevelés területén. A közös éneklés, 
játékok, kvíz feladatok a csoportkohéziót is erősítették, ezért a 

közösségfejlesztés is látványosan elindult a település életében, még ha csak 

apró lépésekben, de elmozdult jó irányba.   

Sikeresen zajlottak a foglalkozások, a nőkre vonatkozó Helyi 

Esélyegyenlőségi Program intézkedései eredményesen épültek be a 

programba. 
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6.9 Tass Község Önkormányzata által megvalósított programok 

6.9.1 Család és gyermekjóléti szolgálatok preventív jellegű programok 

 Bűnmegelőzés 

A program célja, hogy felhívja a figyelmet a különböző veszélyforrásokra, 
amelyek a fejlődő technikai eszközök által fenyegetik a lakosság 
bizonyos rétegeit. A kunszentmiklósi rendőrkapitányság erre a célra állította 

össze a bűnmegelőzési tájékoztatóját, amellyel szerettük volna elérni a 

környező települések lakosságát is.  

 Az időskorúak figyelmét felhívtuk azokra a magatartásokra, trükkökre, 

amelyeket elsősorban a vagyon elleni bűncselekmények elkövetői az 

idősekkel szemben leggyakrabban alkalmaznak. 

 Megismertettük velük az elmúlt időszakban elterjedt, ún. „unokázós” 

csalások leggyakoribb elkövetési módszereit és ellenük a védekezési 

lehetőségeket. 

 Tájékoztattuk őket arról, hogyan kerülhetik el leginkább, hogy áldozattá 

váljanak. Milyen módszereket, eszközöket érdemes alkalmazni a 

lopások, csalások ellen, és mi a teendő, ha mégis elkövetnek 

bűncselekményt vagy szabálysértést a sérelmükre. Kitől, mely 

hatóságoktól, állami vagy civil szervektől milyen segítséget kaphatnak.  

 Az ún. „telefonos” csalások elleni védekezés lehetőségeire is felhívtuk s 

figyelmet – főként a fiatalabb- és középkorosztálynak. 

 Az Internet veszélyeire is kitért az előadás. 

 Tájékoztatást nyújtottunk a hozzátartozók közötti erőszak előfordulása 

esetén lehetséges és szükséges tennivalókról, a rendőrség és más 

hatóságok értesítéséről, a sértettek, áldozatok biztonságba helyezési 

lehetőségeiről. 
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A kapott információk alapján a közép- és időskorúak ismeretei jelentősen 
bővültek az áldozattá válás elkerülése érdekében, és széles lehetőségeket 

ismertek meg az áldozatvédelem, áldozatsegítés, kárenyhítés 

vonatkozásában, melyekhez nem férhetnek hozzá a televízió, rádió 

műsoraiból, az interneten keresztül vagy az újságokból.  

 

 
 A munkavégzést befolyásoló függőségek 

A négy előadáson a hátrányos helyzetű 
célcsoport vett rész. A legális és 

elfogadott, illetve különböző illegális és 
büntetendő addiktív szerekről esett szó, 
többek között a káros szenvedélyeknél 
az egészségre való káros hatások 
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kerültek bemutatásra, valamint elhangzott a munkavégzést nagyban 
befolyásoló veszélyeztetettség is. A legálisan használt - komoly problémákat 

okozó szereknél - kiemelésre került, hogy mekkora mennyiség fogyasztása 

elfogadható napi szinten. A különböző megvásárolható szerek havi költségei is 

számba lettek véve, a napi átlagfogyasztási mennyiségeket figyelembe véve. Az 
utolsó előadáson főként a pszichés függés és az ezekből adódó problémák 
kerültek előtérbe. Ebben a témakörben a mai divat szerinti ajzószerek és a 

virtuális világ által nyújtott lehetőségekben rejlő „kiskapuk” és veszélyeik is szóba 

kerültek. Sajnos az alárendeltségben szenvedők nem észlelik a probléma 

nagyságát, az előadások végén elhangzottak, hogy az érintettek, milyen módon 

és hol kérhetnek további segítséget. Az előadók igyekeztek interaktívvá tenni a 
rendezvényeket, de a témák jellegénél fogva kevés kérdés merült fel, ez is 
bizonyítja, hogy még most is sok esetben tabu témának számítanak.  

Az előadásokon résztvevő dependenciában szenvedőknél sajnos napi rutinná vált 

a függőség. Általánosságban elmondható, hogy ezek az emberek ritkán vagy 

egyáltalán nem kérnek segítséget, mivel nem érzik ennek szükségét, 

magánügyként kezelik ezt az állapotot. A családsegítő szolgálatot senki sem 

kereste fel, hogy segítséget kérjen valamely szenvedélybetegségből való 

kigyógyuláshoz. 
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• A család, mint a munkába állást segítő háttérbázis 
Az előadásokon a hátrányos helyzetű célcsoport megsegítése volt a cél. A 

felelős gyermekvállalás, a családi kassza és a családot támogató háttér című 
előadások interaktívakká váltak. A részvevők több esetben saját 
tapasztalataikat elmondva vettek részt az előadásokon. A párkapcsolat 

témakörben a hosszú távú és jól működő kapcsolat kialakítása és fenntartása került 

bemutatásra.  
A felelős gyermekvállalás esetében a gyermek tervezésétől annak nagykorúvá 

válásáig történt az életszakaszok áttekintése, a különböző korszakokhoz 
kapcsolódó megjelenő problémákra történő rámutatással. A családi kasszánál 
a fizetésen és egyéb családhoz kötődő ellátásokon kívül a családi kassza legális 

kiegészítésére volt néhány ötlet, melyek egy faluban élő család megélhetését 

segíthetik.  

 
A legnagyobb érdeklődés a családok által igényelhető állami és önkormányzati 
juttatások iránt volt. A részvevők kérésére több jutatás igénylésének feltételei 

kerültek ismertetésre. Sajnos a résztvevők nagy része keresetük kiegészítése és 
megélhetésük segítése céljából él a juttatásokkal. Az előadások után több család 
kereste fel a családsegítő szolgálatot illetve az önkormányzat szociális 
osztályát, hogy éljenek az önkormányzat és az állam által nyújtott pénzbeli 
szociális juttatásokkal. Összefoglalva az esemény segítséget nyújtott a résztvevők 

számára a megfelelő lehetőségek és szakterületek megtalálásához, problémáik 

kezeléséhez. 
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6.9.2 Egészségfejlesztő programok 

 Előadás 

A Könyvtárban megrendezett Egészségnap keretén belül a Dunavecsei 
Egészségfejlesztő Iroda munkatársai két előadással készültek az 

érdeklődő lakosság részére. Ennek célja a település közösségi egészség 

kultúrájának fejlesztése, az egészséges életmód közösségi szintű 

megerősítése és fontossága a mindennapi életben. 
„Dr. Darabos Zoltán az EFI szakmai vezetője, érsebész főorvos az 
Érbetegség, avagy a megfékezhetetlen tömeggyilkos” című előadást 
mutatta be a megjelenteknek.  Az előadás kitért az érbetegségek 
kialakulására, lefolyására, műtéti és egyéb kezelési lehetőségekre, és 
legfőképp a megelőzés fontosságára.  A lakosság által feltett kérdések azt 

bizonyították, hogy fontos beszélni erről, betegségről. A Főorvos Úr kielégítő 

válaszokat adott a kérdésekre. 
A második előadást Bornai András mentőápoló tartotta.  Témája az 
elsősegélynyújtás, újraélesztés és baleset megelőzés volt.  A bemutató 

során végigvették a nemzetközi elsősegélynyújtás és újraélesztés 
módszertanát, az észleléstől egészen a mentők kiérkezéséig.  Ezt 

követően a résztvevők a kihelyezett ambubabán kipróbálhatták, 

gyakorolhatták újonnan szerzett tudásukat.  

Végül a mentőápoló a lakosok kérdéseire válaszolt a gyakori balesetek 

megelőzése, kezelése és ellátásával kapcsolatban. A stabil oldalfektetéstől a 

szorító kötésekig mindenről szó esett.  

A lakosság érdeklődését az is jól mutatta, hogy a betervezett idő kevés volt. 
A rendezvény mindenki számára ingyenesen elérhető volt, az előadók az 
egészségtudatosság fontosságának szemléletét közvetítették a 

résztvevőknek, ezáltal elmondható, hogy a program eleget tett a Helyi 

Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Tervében foglaltaknak. 
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• Egészségnapok- egészségszűrés-állapotfelmérés 

 A rák ellen, az emberért, a holnapért! Társadalmi Alapítványt megbízva 
Egészségnapot tartottunk az egészségfejlesztés népszerűsítése céljából. 

Az alapítvány 14. alkalommal is lépéseket tett a rákellenes egészségmegőrzésért! 
Széchenyi2020 pályázati projekt keretében A rák ellen, az emberért, a holnapért! Társadalmi 
Alapítvány Tass Önkormányzata meghívására szervezhetett komplex egészségnapot, ami az 
eddigiekhez hasonlóan kiválóan sikerült, ha lehet ilyet kijelenteni minden eddigi fogadtatást, 
eredményességet, hálás emberi tekinteteket felülmúlt, amiket eddigi helyszíneinken 
tapasztaltunk. Jókedvű, lelkes és nagyon barátságos házigazda-csapat fogadott bennünket, 
kegyesen jó volt az idő. 

Dr. Somosi Sára bőrgyógyász rezidens orvos szintén nem talált bőrrákra 
utaló elváltozásokat, körömgombát néhány esetben fedezett fel, azok 

kezelésére a hatékony gyógymódokat ismertette a rászorulókkal. 
Szőllősiné Török Nóra szemészeti szakasszisztens több esetben talált 
magas szemnyomást, szakorvosi rendelésre tanácsolta azokat, akiknél 
ez fennállt. Magas vérnyomást is több kliensnél mért. Magyari Beck Anna 
Alexander-technika tanár Tasson is népszerű volt a tudatos testhasználat 

tanítással, egész nap megállás nélkül tartott kezeléseket. Megtanított néhány 

alapvető lépést, amit naponta érdemes gyakorolni és tapasztalni a görcsös 

izomzat feloldásátóért. Ronga Ibolya életmód-tanácsadó testösszetétel-
méréseket végzett el, több esetben tapasztalta, hogy a zsír- és izomarány 
eltér a normálistól az izomzat rovására. Juhász Edit életmód-tanácsadó 
többeknél tapasztalta, hogy kevés a folyadékbevitel, így az érfalak 
rugalmasságát volt, akiknél csak délután, a megfelelő vízfogyasztás után 
tudta megmérni. Mindenki kedvére való volt Zsenits Ákos, Mison Judit, 
Hiermann Zsuzsanna masszőrök által végzett yumeiho, ayurvedikus és 
frissítő masszázs. Jenei Tamás séf az őszi menüsort itt is sikerrel 
kóstoltatta meg, elmondta az érdeklődőknek a fortélyokat és a 
recepteket. 
A tibeti rítus napzáró tornát az egész napos fantasztikus egészségnap 

végén Zsenits Ákos, a szűrőcsapat yumeihomasszőre “celebrálta”. 
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Neszményiné Gubacsi Erzsébet Tass alpolgármestere interjút adott és részt 

vett az Egészségnapon, mert fontosnak tartja annak üzenetét, amit egy 

közszereplő közvetít: részt kell venni szűréseken, mert mindenki felelős a 

saját maga egészségéért, a betegség korai felismerésével, így sokkal jobbak 

a gyógyítási, gyógyulási esélyek. 

Tas vezér szobra mellett a Faluházban megrendezett Egészségnapon 56 fő 

vett részt a szűréseken, állapotfelmérő vizsgálatokon. Minden korosztály – 

15% 18-25, 30% 25-40, 40% 40-65, 15% 65 év feletti képviseltette magát, a 

férfiak-nők aránya kiegyensúlyozott volt, 6 gyerek is részt vett szüleivel, 
nagyszüleivel. Egész nap folyamatosan működött az ALMAMATA játékos 
egészség kvíz programunk, 6 kisgyerek kedvence lett és a jó válaszokért 
almát kaptak ajándékba.  
Videó-tudósításban a jól sikerült nap emlékezetes pillanatait és tapasztalatait 

foglaltuk össze interjúkban és 

képekben. 
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 Biorezonanciás állapotfelmérés 
Az állapotfelmérés célja a helyi kisközösségek egészségmagatartásának 
és egészségtudatosságának fejlesztése. A biorezonancia olyan 
gyógyszer- és fájdalommentes eljárás, amely a szervezet ősi, sejtszintű 
információ áramlásából képes felmérni a szervezet állapotát, beindítja, 
illetve segíti a szervezet öngyógyítását. 
A berendezés a bemeneti kézelektródákon keresztül képes 
bioelektromos jelsorozatokat elvezetni a testfelületről, amit a beteg 
szervezete a készülék által előállított és kibocsátott speciális 
jelsorozatokra adott. A jelek eljutnak minden egyes sejthez, azok elektromos 

és mágneses tevékenységét rövid ideig befolyásolják. Az ennek hatására 

keletkező elektromos válaszjeleket a készülék elvezeti, a „diszharmonikus” 

rezgésmintákat a műszer kiértékeli, kijavítja, módosítja, inverzzé alakítja majd, 

mint felerősített individuális terápiás rezgésmintát a szervezetnek azonnal 

visszasugározza a modulációs matracelektródákon keresztül. Az inverz 

hullámok eredője zérus, vagyis egy káros rezgésminta ily módon eliminálható 

a szervezetből. Csökken a fájdalom, felgyorsul a regeneráció és a 

sebgyógyulás, ezáltal a kezelések során a beteg önszabályozó és gyógyító 

folyamatait serkentjük, optimális szintre állítjuk. Nagy előnye, hogy 

természeténél fogva felhasználási területe igen sokrétű, káros mellékhatása 

pedig egyáltalán nincs. A készülék diagnosztikai része egy Voll-rendszert is 

tartalmaz. A kézfejeken, lábfejeken, de a test bármely részén lévő 

elektromosan aktív pontok egyenáramú vezetőképesség-mérését lehet 

elvégezni. A berendezés a kapott eredményeket kiértékeli, és ezzel az orvos 

számára a diagnosztizáláshoz fontos információkat biztosít. A berendezéssel 

akár allergének, gyógyszerek, vagy bármely szervezetre ható anyag mérése, 

analízise is lehetséges. 
A felmérés végén a megszerzett információk birtokában táplálkozási és 
életmódbeli tanácsokat kaptak a résztvevők. A program szakmai célja és 
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tevékenysége maradéktalanul eleget tett a település Helyi Esélyegyenlőségi 

Program Intézkedési Tervében foglaltaknak. 

 
 Mozgásfejlesztés 
 Jóga  

A heti rendszerű jógafoglalkozások a helyi lakosok részvételével 
valósultak meg, átlagosan alkalmanként 7-15 fővel. A résztvevők, 

lépésről-lépésre megismerkedtek a legfontosabb mozgásszervi 
prevenciós gyakorlatokkal, a gerinctornával, erősítő, nyújtó 
gyakorlatokat tanultak. Betekintést kaptak a jóga és a meditáció, valamint a 

pránajáma alapjaiba. Megismerték és megtanulták a hatha jóga főbb 
ászanáit, elsajátították a jóga Napüdvözlet gyakorlatait, betekintést 
kaptak az egyszerű légző gyakorlatokba és a meditációba. Kiemelt 

jelentőséget kaptak az egyensúlyt fejlesztő gyakorlatok is.  

Alapot és inspirációt kaptak a tanultak alapján a rendszeres otthoni 
gyakorláshoz. Visszajelzésük alapján közérzetük, pszichés állapotuk 
jelentősen javult, gerinc és hátfájdalmaik csökkentek, 
teljesítőképességük javult. Észrevehetően ügyesebbek, mozgékonyabbak, 

erősebbek, lazábbak, kitartóbbak, fegyelmezettebbek és vidámabbak lettek. 

Nagyon élvezték, várták a foglalkozásokat, megismerték, megszerették 

egymást, jó közösséggé váltak. 
Az volt a tapasztalat, hogy nagy szükség van a mozgásfejlesztő 
foglalkozásokra kisebb településeken is, ahol kevesebb segítséget 

kaphatnak az arra fogékonyak, mert alacsonyabb jövedelemmel 
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rendelkeznek. Nekik is fontos fizikai egészségük megőrzése, helyreállítása, 

testi- és lelki eredetű betegségek prevenciója vagy akár közösségi 

programként is működhetne. 

 
 

 „Szülő-klub - Baba-Mama Kör” 
 
A rendezvénnyel a fiatal kismamák figyelmét kívántuk felhívni az 
anyatejes táplálás fontossága, a szoptatás jelentősége, a megfelelő testi és 

lelki fejlődés biztosítása érdekében. 

A kismamák gyermekeikkel együtt vettek részt az előadáson, majd közösen 

énekeltek, játszottak kialakítva a megfelelő szülő-gyermek kapcsolatot. Akik 

az elmúlt 2 évben legalább 6 hónapig szoptatták gyermeküket a község 

polgármesterétől, Németh Gábortól egy szál virágot kaptak elismerésül.  

A rendezvény kellemes és jó hangulatban telt, a résztvevők hasznos 

információkkal gazdagodhattak. 
Az édesanyák kérdéseket tehettek fel a védőnőnek, és egymással is 
megbeszélhették, megoszthatták saját tapasztalataikat. Útravalóul 

mindenki kapott egy tájékoztatást az elhangzottakról írásos formában is „A 

szoptatás az élet forrása” címmel. 
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 Drog prevenciós színházi előadások 
 A gyáva 

A lakosság egészségmagatartásának fejlesztését és közösségi 
egészségnevelését újabb megközelítésből juttattuk el a célközönségnek, 

akik elsősorban a fiatalkorúak, szüleik és a pedagógusok voltak. Ez a 

probléma ugyanis, ezt a korosztályt érinti leginkább. Fontosnak tartjuk a 

megelőzést, a tünetek minél előbbi felismerését, a bizalom kialakítását. 
Az előadás hűen bemutatta a már fennálló probléma veszélyeit, 
hátborzongatóan őszinte színpadi játékban egy kábítószer függőségtől 
megszabadult fiatal világáról. 
Az előadás után szakmai előadó segítette a történet megértését, 
feldolgozását kérdések és vélemények kifejtése által. 
Bízunk benne, hogy résztvevők megfelelő képet kaptak a drog hátrányos 

hatásairól és a megelőzés illetve elkerülés fontosságáról.  
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 A kézmosás fontosságáról 

A Nézőművészeti Nonprofit Kulturális Közhasznú Kft-t és Budaörsi 
Latinovits Színházat megbízva prevenciós színházi előadást nyújtottak a 
település lakosságának. 
A rendezvény célja a talán triviálisnak tűnő, legegyszerűbb védekezésre 
való figyelemfelhívás volt. Célközönségünk a teljes lakosság volt, mivel 

ez a probléma minden korosztályt érint. Fontosnak tartottuk a megelőzést, 

mivel ezáltal sok betegség megelőzhetővé válik.  
Az előadás humorosan bemutatta a probléma veszélyeit, komikusan 
őszinte színpadi játék egy baktérium és egy orvos kapcsolatáról. 
Az előadás közvetlen hangvétele, a fiatalok világából vett helyzetek, a 
humor és a zene olyan kapcsolódási pontokat teremthettek, mely az 
alkotók szándéka szerint egy nyíltabb párbeszédet generálhatott az 
előadás után történő szakember vezette feldolgozó beszélgetésben. 

 
 

 Bormustrák 
 A bor és a gyümölcsök élettani hatásai 

Az önkormányzat a Darányi Ignác Borlovagrenddel együttműködve 
tartotta meg második Bormustráját. A helyi civil szervezet több éve 
működik a településen és lelkesen ápolja a szőlőtermesztés és 
borkészítés kultúráját. Koós Zita lovagrendi tag újabb előadást tartott a bor 
jótékony hatásairól, kiemelve a nyers gyümölcs értékeit. Segítséget 

nyújtott a „Hogyan válasszunk megfelelő minőségű alapanyagot”, valamint a 
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borfogyasztás egészségügyi jótékony hatásaira is felhívta a közönség 
figyelmét. Ezután Kovács József nagymester tájékoztatta a hallgatóságot a 

zöldségek és gyümölcsök kedvező élettani hatásairól.  Az alakalom 

lehetőséget adott a helyi és környékbeli borászok termékeinek bemutatójára 

és kóstoltatására. A rendezvény célja az emberek felvilágosítása és a 
megfelelő szemléletváltás kialakítása. A szervezet törekszik új tagok 
toborzására és fontosnak tartják a borkultúra megismertetését és általuk 

az ismeretek továbbadását. 

 
 A bor jótékony hatásai 

A már hagyományossá vált Bormustrája újabb eseményén vehettek részt a 

helyi lakosok A borlovagrend nagymestere Kovács József és Koós Zita 
lovagrendi tag előadást tartottak a bor jótékony hatásairól és kulturált 
borfogyasztás egészségre gyakorolt jótékony hatásairól. E jelentős 

alakalom lehetőséget adott a helyi és környékbeli borászok termékeinek 
bemutatójára és kóstoltatására. A megjelentek alacsony létszáma igazolja 
azt, hogy térségünkben a bor egészségfejlesztő hatása nem ismert 
kellőképpen, ezért célunk az emberek felvilágosítása és a megfelelő 
szemléletváltás kialakítása hasonló rendezvények által.  
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6.9.3 Közösségfejlesztési programok 

 Közösségi faültetés 
A pályázat kiemelt célja a helyi kisközösségek fejlesztése, a kapcsolatok 
erősítése, kulturális emlékeink és hagyományaink megőrzése és az 
önkéntesség fontosságának népszerűsítése. Ezért is kapcsolódott össze 
a közösségi faültetés a település 1956-os forradalom és szabadságharc 
emlékműsorával. Ezen alkalmakból 2018-ban és 2019-ben is 56 darab 
facsemete került közösségi összefogással elültetésre. Jelentős részük a 
település belterületén kapott helyet, a többit a dunai üdülőövezetben 
található Napsugár Ifjúsági Táborban ültették el az önkéntes segítők. A 

tábor évente több alkalommal biztosít helyet különböző programoknak, így 

többek között a helyi fafaragók is néhány napra birtokukba veszik a helyet és 

szebbnél szebb alkotásokkal ajándékozzák meg a község és az üdülőövezet 

területeit, amelyek bárki számára megtekinthetők és igénybe vehetők. 

A fafaragók megtiszteltetésnek vették a felkérést és személyes szívügyként 

kezelték, hogy további utánpótlást biztosítsanak a felhasznált fák helyett.  

Településünkön néhány utcában elültetésre került a fák fennmaradó része a 

helyi lakosság önkénteseinek segítségével. A program sikerét segítette a 

kedvező, napsütéses időjárás, a résztvevők lelkes és vidám együttműködése.  
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Bízunk abban, hogy az ünnepi alkalom tiszteletére elültetett facsemeték 
hosszú távon biztosítják és kifejezik a hőseink iránti tiszteletünket. 

 
• Énekkar 

A foglalkozások teljesen újonnan induló foglalkozást jelentettek a 
faluban, ezért a toborzást több platformon keresztül végeztük el.  

A cél az volt, hogy olyan foglalkozások kerüljenek megtartásra, melyek 
eltérnek egy hagyományos énekóra menetétől, kötöttségeitől, továbbá, 
hogy a gyerek nyelvén közelítsék meg a zene világát a népzenétől a 
komolyzenével bezárólag. A komolyzenék kiválasztását hosszas 

kutatómunka előzte meg. Az általános iskolai korosztály számára ajánlott 
művek közül azokat dolgozták fel, melyekhez valamilyen játékot, 
mozgást is tudtak kapcsolni. Ezek a gyakorlatok a figyelem, koncentráció, 

ritmikai készség fejlesztését segítették. 

A népdalok egy-egy mesébe ágyazódva hangoztak el. Ehhez nagy segítséget 

nyújtottak a Ringató mesék. A foglalkozásokon a gyermekek számára 

legkedvesebb dalokat tanultuk meg. A mesék a szociális készség, a szókincs, 

a dalok az együtténeklési készség fejlesztését segítették.  

Nagy öröm volt számukra, amikor ugyanezen pályázati forrásból 
ajándékba kapott csengettyűket, ill. a Boomwhackers (hangzó csövek) 

készletet elkezdhették használni. Eleinte csak ismerkedtünk a 
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hangszerekkel, egy-egy egyszerűbb dalt szólaltattak meg velük. Később az 

interneten fellelhető videók segítségével játszották el a dalokat. A könyvtár 

tavaszi és karácsonyi rendezvényén már láthatta a közönség a gyermekek 

produkcióit, melyekhez magunk rajzoltak betűkottát.  
Nehézséget jelentett a dalok tanulásánál, hogy a csapat összetételében 
időnként előfordult változás. Szerencsére, akik kitartóak voltak, 

rendszeresen részt vettek a foglalkozáson, ők egyre ügyesebbek lettek, a 

hangszereket rutinosan használták, észrevehető volt a fejlődés, elsősorban a 

ritmikai és a koncentrációs készség területén.  
A visszajelzések alapján, a foglalkozások elérték céljukat: van, aki otthon 
is hallgatja a zeneműveket, énekli a népdalokat. 

 
• Szívesség csere programok 

A Tassi Őszirózsa Nyugdíjas klub klubkertjében két alkalommal került 
megrendezésre a Majális elnevezésű Szívesség csere program. A 

nyugdíjas kisközösség lelkesen ápolta azt a hagyományt, miszerint a 
fiatal közösséggel együttműködve színvonalas műsorokkal 
kedveskedjenek a település minden lakosának. 
Többféle műsor színesítette a délutánt, többek között néptáncosok, 
modern társastánc bemutató, nótakör, örökzöld slágerek és mulatós 
zene, a vendéglátók humoros előadása valamint a helyi Fogyatékkal Élők 
Otthona lakóinak műsora. 
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A rendezvény célja a különböző generációk kapcsolatának megerősítése, 
megfelelő együttműködési készségek kialakítása volt. A programok 

sokszínűsége méltán mutatta, hogy minden korosztály képes a saját kulturális 

programját előadni és a másét befogadni.  

Az önkormányzat a projekt keretein belül a meghívott fellépők és a helyi 

lakosok megvendégelésében tudott segíteni. A rendezvényen sokan részt 

vettek ez által a program sikeresnek volt mondható. 
Az együttműködési megállapodás szerint az Önkormányzat és a 
nyugdíjasklub kötelezettséget vállalt a település kulturális programjainak 
ingyenes megvalósítására a lakosság és az érdeklődők felé.  
Településünk lakossága számára elérhetőek a szervezett programok, kortól 

függetlenül vehet mindenki részt a legfiatalabbtól a legidősebbekig ezzel 

kialakítva a kölcsönös együttműködést. E célkitűzés teljes mértékben megfelel 

a HEP-ben foglaltaknak. 

 
 Dalos Találkozók 

Két alkalommal került megrendezésre a Tassi Őszirózsa Nyugdíjas klub 
klubkertjében a Dalos Találkozó elnevezésű kulturális program. A 

nyugdíjas kisközösség lelkesen ápolta azt a hagyományt, miszerint a 
környező települések nyugdíjas népdalos közösségeivel együttműködve 

színvonalas műsorokkal kedveskedjenek a település minden lakosának. 

Többféle műsor színesítette a délutánt, többek között néptáncosok, nótakörök 
dalcsokros bemutatkozása, örökzöld slágerek és mulatós zene. A 



EFOP-1.5.3.-16-2017-00072 Humán szoláltatások fejlesztése a Kunszentmiklósi járásban 
 

264 
 

rendezvény célja az idősek közösségben tartása, megfelelő 
együttműködési készségek kialakítása volt. 

 
 Labdarúgás szakkör 

A klubfoglalkozások célja személyiség fejlesztése, testi-lelki, értelmi, 
érzelmi, szociális és erkölcsi fejlődés segítése. Társadalmi értékek, 

nemzeti hagyományok elsajátítása. A gyermekek megismerése, teljesítésük 

értékelése, fejlesztése. Megfelelő környezet biztosítása. Elfogadni és 

elfogadtatni az emberi sokszínűséget, az egyéni sajátosságokat. A csapatban 

rejlő lehetőségek felismerése, kihasználása. A gyerekek közötti különbségek 

megértésének elősegítése-konfliktuskezelés. Megfelelő technikai tudások 

elsajátítása. Együttműködési készségek fejlesztése, figyelemfelkeltés, 

motiváció. 

Megfelelő edzésterv kialakításával valósult meg a célkitűzés.  
Az edzés tervezés lépései: A célokat mindig szem előtt tartva az edzés 

felépítése az egyszerűtől az összetettig haladt. Kiválasztása megfelelt az 

adott korosztály életkori sajátosságának. Változatos gyakorlatokat kellett 

összeállítani, a folyamatosságot végig fenn tartava.  
Az edzések lényegi összefoglalója: 
 Labdarúgással kapcsolatos mozgások, labdával való játék egyéni 

képzése. 

 Fizikai képzés, az egész testet megmozgató terhelés. 
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 Labdarúgás, mint csapatjáték, egymásért és a csapatért érzett 

felelősség fejlesztése. 
Az edzés tartalma: bemelegítés, az edzés célkitűzése: alapjátékok, 

gyakorlás, mérkőzés játék, levezetés 
Bemelegítés: kedvező állapot elérése az edzés, mérkőzésfeladatok 

teljesítéséhez Az edzés célkitűzése: alapjátékok gyakorlása, játékhelyzetek, 

megoldása, helyzetfelismerés, döntési helyzetek, koncentráció és motiváció 
Levezetés: futás, könnyű játékos feladatok, az edzésen használt eszközök 

összegyűjtése, beszélgetések, problémák feltárása, megoldások keresése. 

Nagy hangsúlyt fektettek a játékos gyakorlatokra és kellően ötvözve voltak az 

egyre nehezebb fizikai feladatok terhelései a gyerekeknél. 

 
 

 Tánc klub 
A táncoktatás általános célja, hogy a résztvevők megismerjék a 
társastánc formáit. Tanuljanak meg alapfokon táncolni standard és latin 

táncokat. Fejlődjön a ritmus és tánckészségük, tudják azt térben alkalmazni. 
Legyenek tisztában a mozdulatelemzés alapfogalmaival, a mozgó test 
többszólamúságával. A tánctanulás során ismerkedjenek meg a tánctípusok 

alapozó mozgásanyagával, a táncfejlesztési lehetőségeivel. Sajátítsák el a 

gyakorlati anyagot, annak tánctörténeti hátterét. Saját élmény révén fejlődik a 

résztvevők önkifejezési, valamint a koordinációs és nem verbális 

kommunikációs képességeik. 
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A helyes testtartás, zenére történő mozgás, ritmusérzék fejlesztése, 
különböző ritmikák, tánctechnikák elsajátítása, a térben való 
tájékozódás, igazodás, mint célkitűzés adta az alapot. 
Megismert tánctípusok:  
- Standard táncok: angolkeringő, bécsi keringő, tangó,  

- Latin táncok: cha-cha, rock and roll, salsa, rumba 

Az órák menetét a csoport igényei alakították. A technikai megoldások 

kerültek előtérbe. A kis csapat érdeklődő volt a táncok mélyebb megismerése 

iránt. Már nem a mennyiség, hanem a minőség vált fontossá. Ezáltal a 

stílusérzék, a megismerő képesség, a testtudat, illetve a koncentrálóképesség 

és rendszerszemlélet vált elsődlegessé. 
A csapat összetétele az első időszakban folyamatosan változott. Eleinte 
párok alkották a csoportot, majd inkább női hangsúlyossá vált a kis 
közösség. Ezzel lépést tartva a tananyag is módosult. 

A figurák tanulását megtartottuk, de a tagok igényt tartottak a technikai 

megoldások mélyebb megismerésére, illetve a plusz mozdulatok, kivitelezés 

tanulására. A csoport a vártnál érdeklődőbb volt a mélyebb tudás 

megszerzése iránt.  

Előtérbe került a közösségtudat formálása. A célkitűzéseik nagy részét 
megvalósították. A tudásvágy, a közösséghez való tartozás, a mozgás 
igényét kialakították.  
A közösség összekovácsolódását nagyban segítette a Bécsi keringő, majd a 

ChaCha formáció készítése, melyben hangsúlyos szerepet kapott az 

egymásra figyelés, igazodás, egyszerre történő mozgás, egymástól való 

függés, a térbeli tájékozódás, a ritmikai megoldásokra való odafigyelés. 
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 Határjáró tábor 
A tábor a helyi civil szervezetek tagjainak került megszervezésre 5 napos 
időtartamban. A helyi kisközösségek közösségépítését és fejlesztését 
kívántuk ezzel erősíteni. A tábor az északi határvidék, pontosan 

Szilvásvárad és környéke megismerésére irányult, továbbá a közös 
élményszerzés, információ- és tapasztalatcsere, az egymás közelebbi 
megismerése mindezt a célt szolgálták a tábor ideje alatt.  
A táborozók programjairól 4 fő koordinátor gondoskodott szervezett formában. 

A szervezés keretében helyi idegenvezetővel megtekintették: 
 a helyi (szilvásváradi) látványosságokat: Kastély és kertje, 

Református kerek templom, Öregharang, Orbán-ház, Lovas Múzeum 

és Ménistálló, Állami Ménesgazdaság megtekintése, Panoptikum, 

Börtönmúzeum 
 Szalajka-völgy túra: Szabadtéri Erdei Múzeum és Erdei Iskola, 

Gloriette tisztás, Fátyolvízesés, Pisztrángos tavak, Kárpátok Őre 

emlékhely  

 Lillafüred nevezetességei: Palotaszálló és függőkertje, Hámori-tó, 

Szinva-patak és vízesés, József Attila szobor, Szent-István barlang, 

Libegő 
 Eger: Szép Asszony Völgy-boros pincék látogatása 
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Minden nap más területet fedezhettek fel az előzetesen kialakított 
programterv szerint, és sok információt kaptak a település és környéke 

történelmi múltjáról is. 
Összegzésül elmondható, hogy a tábor résztvevői kortól, nemtől 
függetlenül csapattá kovácsolódtak a közös programok és élmények 
által. Szívesen fogadták a pályázat nyújtotta ajándékot és lehetőséget, ez 

által a kirándulás élményszerzőnek mondható. 

 
 

 Életmódtábor 
A tábor célja a helyi kisközösségek közösségépítése és fejlesztése során 
az egészséges életmód népszerűsítése különböző sportlehetőségek, 
előadások és gasztronómiai ismeretek bővítése által. 
A tábor tartalmazta az utazást, napi 3x-i étkezést, előadókat, sport- és 

táncoktatókat és életmód tanácsadókat. 
Lehetőség volt megismerni különböző mozgásformákat: zumba, 
társastánc, aerobic, capoeira aerobic, személyi edzés, gerinctorna és 
jóga. Ezen kívül gasztronómiai előadásra, közös salátakészítésre, 
életmód tanácsadásra és természetgyógyászati előadásra is sor került. 
Az előzetes igényfelmérés, jelentkezés alapján kiderült, hogy nem mindenki 

tudott mindennap részt venni, mivel aktív dolgozó emberek is jelentkeztek. 

Ettől függetlenül a létszámot tudtuk teljesíteni a tábor teljes időszakában. 
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A program eredményesnek mondható, minden résztvevő elégedett volt a 
tábor adta lehetőségekkel. Új ismereteket szerezhettek a helyes 
testmozgás, életmód váltás és táplálkozás területén, amit a későbbiek 

során maguk és családjuk körében is alkalmazhatnak egészségük megőrzése 

érdekében. 

 
 

6.9.4 Helyi közösségben való szerepvállalást népszerűsítő programok 
 

 Civil napok 
A Civil napok rendezvényei 4 alkalommal segítették a helyi civil 
szervezetek formáinak és működésének megismertetését a felnőtt helyi 
lakosokkal. A Civil szervezetek lehetőséget kaptak, hogy ezen a napon 

felállítsák sátraikat, relikviáikkal bemutatatták tevékenységüket a 
látogatók számára, ezzel is vonzóbbá téve a civil szektor mindennapi 
életét. További lehetőséget kaptak a bemutatkozásra, eddigi eredményeik 
közönség előtti kinyilvánítására, toborzásra és az önkéntesség 
fontosságának népszerűsítésére. 
A településen 6 bejegyzett civil szervezet tevékenykedik: Tassi Kulturális 

Egyesület, Tassi Tűzoltó Egyesület, Tassi Polgárőr Egyesület, Tassi 

Helytörténeti Egyesület, Darányi Ignác Borlovagrend, Őszirózsa Nyugdíjas 

Klub.  

A szervezetek aktívan szerepet vállalnak a település közösségi életében 
és a rendezvényeik megvalósításában. Többféle műsor szolgálta a nap 
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folyamán a közönség szórakoztatását. Az előadások mellett különböző 

interaktív játékos vetélkedőkön vehettek részt a látogatók.  

Összességében a rendezvény sikerét igazolta az érdeklődők nagy száma, a 

színvonalas műsorok, a szervezetek megfelelő és hatékony együttműködése, 

amit a település a továbbiakban is fenn kíván tartani. 

 

 

6.9.5 Fiatalok közösségépítését erősítő programok 

 Ringató 
A Ringató foglalkozás olyan kisgyermekkori zenei nevelés, ahol éneklő, 

játszó édesanyák, édesapák már néhány hónapos kisbabájukkal is részt 

vehetnek. 
A foglalkozások célja, hogy oldott szeretetteli légkörben megismertesse a 
legkisebb gyerekek zenei nevelésének lehetőségeit és a kicsik 
érzékennyé, fogékonnyá váljanak a jó zene, a művészetek iránt. 
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Családi program, ahol felnőttek és gyerekek egyaránt élményhez jutnak, 

megoszthatják a többi szülővel tapasztalataikat. A családi és közösségi 

együttlétek során épül a gyermeki lélek, erősödik a családi összetartozás. 

A rendezvény célja a kisgyermekes családok megszólítása volt, hogy 

kialakuljon egy olyan közösség, ahová szívesen eljárnak, kicsit kikapcsolnak, 

saját gyermekükkel önfeledten játszhatnak, énekelhetnek. 

A megvalósulás akképpen zajlott, hogy akik a programra eljártak, 

„megtanulták” az ott kialakult szokásokat, hogy 30-40 percig a játéké a 

főszerep, majd a foglalkozás végén lehet beszélgetni, egymástól tanácsot 

kérni, tapasztalatokat megosztani. 

A foglalkozás köszöntő énekekkel, játékokkal indult, majd különböző 

„koreográfia” szerint alakították a játékokat. Szőnyegen, széken játszottak, 

énekeltek, hangutánzókat és ölbeli játékokat játszottak. Sok népdalt 

megtanultak, nem kellett hozzá sok idő, mert nagyon fogékonyak voltak a 

családok. A foglakozásokon rendszeresen részt vett a helyi védőnő is, aki 
az alkalmak után szakmai tanácsadást nyújtott a szülőknek nevelési, 
fejlődési kérdésekkel kapcsolatosan. Interaktív beszélgetés keretében a 

résztvevők megvitathatták jó és rossz tapasztalataikat egymás között. 

Tanácsokkal látták el hasonló problémával szembesülő szülőtársaikat a 

kölcsönös segítségnyújtás és a pozitív előrehaladás, fejlődés elősegítése 

érdekében.  

A program sikeresen zárult, nagyon nagy számban látogatták, és igény 
van a folytatásra. Közösséget épített ez a foglalkozás, embereket hozott 

össze, családok lettek barátok. A gyermekek „megtanulták”, hogyan lehet 
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anyával, apával, a nagyszülőkkel együtt játszani, énekelni, különleges 

kapcsolatba kerülni. 

 

 Zsírégető-és alakformáló torna 
A rendezvény célja az volt, hogy minél több emberrel megismertessük a 
mozgást, a testtudatot, ill. egyéb mozgási formákat, ezáltal az 
állóképesség növelése, zsírégetés, alakformálás, gerinc és izom 
erősítése valósult meg. Sok ember érdeklődött más edzésforma után pl: 

futás, saját testsúlyos edzés, csoportos edzés, ebből alakult ki a zsírégető és 

alakformáló torna, amely az igényekhez igazítva tartalmazta a résztvevők 

mozgási szükségleteit. 
A Pilates olyan komplex mozgásforma mely Gyakorlásában nagy 
szerepet kapnak a gerinc stabilizáló izmai, illetve a speciális 
légzéstechnika. 

6 alapelvet követtünk a mozgás során: 

 Koncentráció: A tudatos mozgás kulcsa, hogy odafigyeléssel, a 

figyelem fókuszával végzik a gyakorlatokat.  

 Irányítás: Az izmok irányítása, a mozgás összekoordinálása, a 

légzés koordinálása. 

 Központosítás. 

 Légzés. 

 Áramlás: minden gyakorlatnak saját üteme van. 

 Precizitás. 

A gyakorlatok helyes kivitelezése a legfontosabb. Kardio edzés a testmozgás 

területén belül a szív teljesítményét növelő mozgásforma. 

Két kategóriába sorolhatjuk a mozgás időtartama és annak intenzitása 
függvényében: 
- hosszantartó, alacsony vagy közepes intenzitású, aerob mozgás, 

folyamatosan egyenletes pulzusszámmal 
- rövid ideig tartó, nagy intenzitású és ciklikusan változó mozgás. 
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Az általunk összeállított feladatok leginkább abban különböztek a többi 

aerobik fajtától, hogy a hátizmon kívül a combhajlítót, haránthasizmot és a 

farizmot komplexen és sokkal jobban dolgoztatták meg. 
Az önkormányzat azért választotta ezt a típusú tevékenységet a pályázat 
elemeként, mert a településen már korábban is voltak hasonló 
megmozdulások az egészséges életmód és a különféle mozgásformák 
elsajátítása ügyében. Fontosnak tartották, hogy a lakosság körében 

mindenki számára elérhető legyen és megfelelő szakember irányításával 

történjen a test formálása. A pályázat vállalta, hogy 22 hónapon keresztül 

ingyenesen biztosítja az érdeklődők és mozogni vágyók részére eme 

lehetőséget. A célcsoport elsősorban a 18-30 éves korosztály volt, mégis a 

legtöbben 25-40 éves kor közötti nők voltak. 
A heti program, rendszert vitt a helyiek életébe, mindenki próbált 
alkalmazkodni és előre betervezni. Ennek ellenére a kezdeti létszám az idő 

előre haladásával csökkent különféle okok miatt, de egy bizonyos résztvevői 

kör fenntartotta a projekt végéig az érdeklődését, ezáltal a program sikerrel 

zárult. 
Az emberek befogadóak és nyitottak minden típusú mozgásra és az oktatók 

igyekeztek megtalálni mindenki számára a megfelelő és változatos 

edzésformát. 
Összegzésül elmondható, hogy a nagyobb létszámok elérése érdekében, 
nagyobb felületen és rendszeresen kell hirdetni, figyelve a személyes 
tapasztalat és információ átadásra. 

Változatos edzés típusokkal kell elérni és fenntartani a folyamatos 

érdeklődést. 

A kistelepülések életébe azonban még nem igazán elismert a rendszeres 

mozgás napi ritmusba való beépítése, ezért ezen a téren még további 

intézkedések javasoltak hasonló rendezvények által.  

A program megfelelt és illeszkedett a Helyi Esélyegyenlőségi Program 

Intézkedési Tervében foglaltaknak. 
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6.9.6 A fiatalok helyben maradását ösztönző programok 

- Fiatalok helyben maradását támogató ösztönző rendszer 
 
Tass Község Önkormányzata az EFOP-1.5.3-16-2017-00072 
„Humánszolgáltatások fejlesztése a kunszentmiklósi járásban” elnevezésű 
pályázatból a fiatalok helyben maradását támogató ösztönző rendszer 
keretében felhívást tett közzé a településen.  
A pályázat célja, hogy olyan feltételek biztosítását tette lehetővé a vidéki 
térségekben, hogy a fiatalok számára (18 - 30 éves korosztály) reális 
alternatívává váljon a helyben maradás, illetve az oda költözés, ezáltal a 
vidék népességmegtartó ereje és versenyképessége javuljon.  Tass 

Község Önkormányzata évek óta igyekszik olyan társadalmi - gazdasági 

közeg megteremtésére, amely hozzájárul a település népességmegtartó 

erejéhez.  
A pályázat célcsoportja a 18. életévét már igen, de 30. életévét még be nem 
töltött magyar állampolgár, aki Tass Község közigazgatási területén 
állandó vagy ideiglenes lakhellyel rendelkezik és a településen 
életvitelszerűen tartózkodik. 
A támogatás feltétele volt, hogy 

o a támogatás folyósítását követő 1 év időtartamig nem költözik el 

Tassról (Tass Község közigazgatási területén állandó vagy 

ideiglenes lakhellyel rendelkezik, és a településen 

életvitelszerűen tartózkodik); 
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o a közösség érdekében társadalmi munkát végez (az 

önkormányzat, az önkormányzati tulajdonú intézmények, mint a 

könyvtár és a faluház, valamint a helyi civil szervezetek 

települési programjainak előkészítésében, utómunkálataiban 

való részvétel, segítségnyújtás az adott programnak 

megfelelően a szervezők utasításai alapján) az ösztönző 

támogatás 6 hónapja alatt, összesen minimum 23 óra 

mennyiségben 

o a pályázati űrlapon megjelölt adatainak esetleges változásáról 

az önkormányzatot 15 napon belül értesíti 

o Az EFOP-1.5.3-16-2017-00072 pályázathoz és a település 

rendezvényeihez kapcsolódó programok előkészítésében részt 

vesz, összesen minimum 23 óra időtartamban (sport, 

egészségfejlesztő, kulturális rendezvények) 

o ESZA-kérdőív kitöltése. 
Megvalósítás: 
A támogatott célcsoportba 15 fő került be a kinevezett döntő bizottság által 

felállított sorrend alapján, így velük Tass Község Önkormányzata 6 
hónapra szerződést kötött az elvégzendő feladatok teljesítésére, 
szolgálati naplót vezettek, amely igazolta, hogy a közösség érdekében 
végzett társadalmi munkát mely szervezetnél végezte a támogatott. 
A helyben aktívan működő civil szervezetek és az önkormányzat által 
működtetett intézmények kérték a fiatalok segítségét.  
Tassi Kulturális Egyesület alaptevékenysége: A községben élő gyermekek, 

fiatalok, felnőtt és idős korosztály számára kulturális, hagyományteremtő, 

képességfejlesztő programok szervezése, összekapcsolva a természet- és 

egészségvédelemmel, környezetszépítéssel.  
A pályázatban ellátott feladatok: játszóház gyerekeknek - kreatív munka, 

rendezvény szervezése, előkészületek és utó munkálatok (Civil nap): ezen 4 

fő végzett önkéntes munkát. 
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Tassi Helytörténeti Egyesület alaptevékenysége: Tass község tárgyi és 

szellemi hagyományainak összegyűjtése, ápolása, közkinccsé tétele és 

mindezeknek a következő generációk részére történő átadása. 
A pályázatban ellátott feladatok: anyagok digitalizálása: itt 1 fő végzett 

önkéntes munkát. 
Darányi Ignác Borlovagrend alaptevékenysége: A szőlő és borkultúra 

propagálása, a mértéktartó és kulturált borfogyasztás kedvező hatásának 

terjesztése. Hagyományok tisztelete, őrzése és átadása a következő 

generáció számára. 
A pályázatban ellátott feladatok: rendezvény helyszíni feladatok ellátása, 

külső - belső dekoráció készítése, előkészületek és utó munkálatok: 8 fő 

segítette a megvalósítást társadalmi munkában. 
Tassi Polgárőrség alaptevékenysége: A rendőri szervekkel való 

együttműködés Tass község közbiztonsága javításának érdekében, ehhez 

rendszeres járőrözéssel, rendezvények biztosításával járulnak hozzá. 
A pályázatban ellátott feladatok: rendezvények biztosítása, üdülőterület 

ellenőrzése: 6 fő támogatott nyújtott segítséget. 
Tassi Tűzoltó Egyesület alaptevékenysége: A tűzoltásban, műszaki 

mentésben és egyéb kárelhárítási feladatok ellátásában, az ár és belvíz 

védekezési feladatokban való részvétel, a lakosság tűzvédelmi tájékoztatása, 

az ifjúság tűzvédelmi ismereteinek növelése, és tagjainak a közösségi életre 

történő nevelése. 

A pályázatban ellátott feladatok: oktató anyag összeállítása, eszközök 

darabszámának és állapotának felmérése, iratok rendezése, nyilvántartás 

készítése: 2 fő támogatott segítette önkéntesként az egyesület munkáját. 
Tass Község Önkormányzata alaptevékenysége: Településvezetés, 

konzorciumi tag-pályázati megvalósító 
A pályázatban ellátott feladatok: rendezvények előkészítése és 

utómunkálatok, ünnepségek szervezése, közösségfejlesztési folyamatokban 
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való részvétel: 12 fő segítette a támogatásban részesülők közül a 

megvalósítást. 
Faluház alaptevékenység: Közösségi színtér és rendezvény helyszín 

A pályázatban ellátott feladatok: rendezvények helyszíni előkészítése és 

utómunkálatai, dekorációkészítés: 6 fő támogatott volt segítségünkre. 
Könyvtár alaptevékenység: Közösségi Információs helyszín 

A pályázatban ellátott feladatok: szervező munka, rendezvény helyszín 

 
Összességében elmondható, hogy a fiatalok a vállalt óraszámban a 
meghatározott időszakon belül teljesítették szolgálatukat valamely civil 
szervezetnél vagy az önkormányzat intézményeinek programjain. A 

leadott szolgálati naplók alapján készült statisztika szerint a legtöbben az 

Önkormányzat által szervezett rendezvényeken segítettek az ösztöndíj 

programban résztvevők közül.  

A Fiatalok helyben maradását támogató ösztönző rendszer sikeresnek 
mondható, mivel a program ideje alatt a fiatalok sokféle tevékenységben 
vehettek részt érdeklődésüknek megfelelően.  Segítették a civil 

szervezetek érdemi munkáját a település fejlődésének érdekében és egyben 

bizonyságot is adhattak a lakóhelyük iránti elhivatottságukról. Kiépíthettek 
bizalmi és együttműködési kapcsolatokat, hogy a későbbiekben esetleg 
valamely egyesület tagjává válhassanak. A szervezetek nyitottak az új 

tagok bevonására, hogy a település értékei ne vesszenek el a felnövekvő 

nemzedék tudatából, ismereteiből. 

6.9.7 Helyi életminőség javítását célzó programok 

- Életmód tábor 
 
Az önkormányzat 5 napos Életmód tábort szervezett a településen élő felnőtt 

lakosság számára.  

A tábor célja a helyben élők számára a helyi életminőség javítása és 
fejlesztése az életmódtábor program által kínált lehetőségek szerint. Az 
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egészségmegőrzés, az egészséges életmód tudatos alkalmazása és 
beépülése az egyének életvitelébe oly formában, amelyre eddig nem volt 

példa a településen. Ezzel a programmal az egészségügyi alapszolgáltatás 
nyújtotta lehetőségeket bővítette sikeresen az önkormányzat. 
A tábor az egészséges életmód megismertetésére fókuszált, különböző 
sportlehetőségek, előadások és gasztronómiai ismeretek bővítése által, 
úgy, hogy a településen élők közelebbi ismeretséget is köthessenek 
egymással.  
A tábor résztvevők számára, tartalmazta az utazást, napi 3x-i étkezést, 

előadókat, sport- és táncoktatókat és életmód tanácsadókat. 

Az 5 nap alatt lehetőség volt megismerni különböző mozgásformákat: 
zumba, társastánc, aerobic, capoeira aerobic, személyi edzés, 
gerinctorna és jóga. Ezen kívül gasztronómiai előadásra, közös 
salátakészítésre, életmód tanácsadásra és természetgyógyászati 
előadásra is sor került. 

Az előzetes igényfelmérés, jelentkezés alapján kiderült, hogy a napi 32 fő nem 

ugyanazon emberekből tevődött össze, mert nem mindenki tudott mindennap 

részt venni, mivel aktív dolgozó emberek is jelentkeztek. Ettől függetlenül a 

létszámot tudtuk teljesíteni a tábor teljes időszakában. 
A program eredményesnek mondható, minden résztvevő örömmel vett 
részt a programokon, hiszen ilyen tábor a település szervezésében eddig 
még nem valósult meg. A szolgáltatás kínálta lehetőséggel élve a 
lakosság új ismereteket szerezhetett mind a helyes testmozgás, életmód 
váltás és táplálkozás területén, amit a későbbiek során maguk és 
családjuk körében is alkalmazhatnak egészségük megőrzése érdekében. 
Ezzel a programmal a helyiek életmódváltását, életminőségét próbálta a 

projekt sikeresen előmozdítani, amely a későbbiekben beépül 

mindennapjaikba. 

Összegzésül elmondható, hogy a tábor résztvevői kiválóan érezték magukat 

az 5 nap alatt, szívesen fogadták a pályázat nyújtotta lehetőségeket, ez által 
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sikeresnek értékelhető. A nagyszámú érdeklődésre tekintettel az 
önkormányzat igyekszik a jövőben hasonló típusú programokat kínálni a 
helyieknek, hogy a helyi életminőség változásában történő elmozdulás 

hosszú távon biztosított lehessen a településen élők számára.  

 
6.9.8 Közösségi felmérés készítése 

A felmérést végző közösségfejlesztő már rendelkezett a településen 

ismeretséggel, így a helyi véleményformálókkal való beszélgetéssel indult a 

munka. Egy helyi közösségfejlesztő csoport összeállítása volt az elsődleges 

cél. Adódott, hogy a település által ösztöndíjjal támogatott fiatalokat vonjuk be, 

akik közösségi munkát vállaltak az ösztöndíj fejében. Az első találkozókon 4-5 

fő vett részt, akik felkészültek a közösségfejlesztő folyamat első lépésére, a 

helyi lakosokkal készítendő interjúra. 

30 interjú készült 1 hét alatt. Az interjúalanyok véletlenszerűen kerültek 

kiválasztásra, nem reprezentatív módon. 
Az interjúk feldolgozását követően kirajzolódott 5 téma, amelyről úgy 
gondoltuk, hogy a lakosságot érdekli: 
 A település infrastruktúrája  

 Szabadidő eltöltése  

 Szolgáltatások  

 Információáramlás  

 Duna-part  

A közösségi felmérés módszertani lefolytatására a projekt nem tartalmazott 

kikötéseket, így a közösségfejlesztés szakmai szempontjai érvényesülhettek, 

a helyi közösség által vezérelt folyamattá válhatott. Ez a későbbi 

elköteleződés alapfeltétele. 

A közösségfejlesztés célja az volt, hogy a helyi közösség által 
azonosított problémák mentén közösségi cselekvési folyamatok 
induljanak el, minél nagyobb mértékben bevonva a település 
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aktivizálható lakosait, annak érdekében, hogy a település a lakók 
elégedettségére fejlődjön, a szükségleteknek megfelelően, az életminőség 

javítása érdekében.  

A közösségi felmérést a közösségfejlesztési folyamat során használják 

aktivizáló módszerként. A helyiek által kiemelt problémákkal kapcsolatos 

vélemények, javaslatok és cselekvési szándékok feltárását szolgálja. Nem 

törekszik reprezentativitásra a lakosság egészére nézve, azonban a lehető 

legtöbb lakost igyekszik megszólítani. Az a célja, hogy minél több közösségi 

cselekvési megoldásra és cselekvő emberre találjunk.  
A közösség által vezérelt közösségfejlesztési folyamat jellemzői a 
következők:  
 a helyi lakosok bevonása már a folyamat legelső lépéseinél  

 a helyi lakosok felkészítése az interjúzásra és az interjúk 

feldolgozására 

 olyan problémakörök tárgyalása közösségi beszélgetéseken, amelyet a 

helyi lakosok hoznak felszínre  

 a közösségi felmérés kérdőívének tartalmát a közösségi 

beszélgetéseken tárgyalt témák adják  

 időbeni ütemezés alkalmazkodása a helyiek időbeosztásához  

 közös döntések meghozatala a kérdőívek terjesztésére, 

összegyűjtésére vonatkozóan  

 a papíralapú kérdőívek helyiek által történő számítógépes rögzítése  

 számszerűsített és szöveges válaszok elemzése közösségi 

beszélgetéseken 

 a közösségi cselekvési terv közösségi beszélgetésen történő 

tárgyalása és elfogadása  

 a közösségi felmérés eredményének visszajuttatása a helyi lakosokhoz  

A folyamat első lépéseként a település polgármesterét, közösségi 

intézmények vezetőit, civil szervezetek tagjait kérdeztük meg arról, hogy kiket 



EFOP-1.5.3.-16-2017-00072 Humán szoláltatások fejlesztése a Kunszentmiklósi járásban 
 

281 
 

kellene megkérdezni, akik majd újabb lakosokat ajánlanak és így jutunk el 
„hólabda módszerrel” a lehető legtöbb emberhez.  
Használtuk ezen kívül a településen szokásos hirdetési formákat is:  
 Tass-Mánia facebook oldalon bejegyzést tettünk közzé, eseményt 

szerveztünk minden összejövetelről  

 Tass-Mánia facebook oldalról személyes meghívást küldtünk ki 

plakátokat helyeztünk el a szokásos helyekre– logóval elláttuk, mivel 

úgy gondoltuk, hogy a logó minden alkalommal felismerhetővé teszi, 

hogy a közösségfejlesztő program valamelyik eseménye következik: 

 névre szóló meghívót küldtünk levélben  

 messenger üzenetet küldtünk személyes konkrét kéréssel, feladattal, 

meghívással  

 e-mailt küldtünk miután a közösségi beszélgetéseken kértük annak 

megadását  

 alkalmaztuk a személyes meghívást  

 minden találkozáskor megbeszéltük a következő időpontot  

 a kistérségi 7 tv-ben hirdetést tettünk közzé a közösségi kérdőív 

kitöltéséről 

Ahhoz, hogy mindegyik témáról többet tudjunk először egy olyan összejövetelt 

terveztünk, ahol az interjúval megszólítottakon kívül mások is kifejthetik 

véleményüket, elmondhatják, hogy az egyes témákkal kapcsolatban milyen 

lépésekre van szükség, hogy változás történjen. 

2019. október 25-én került sor az első nagyszabású közösségi beszélgetésre, 

ahol 50 fő vett részt és az 5 témát wordcafe módszerrel tárgyaltuk meg. 5 

asztalnál 1-1 témáról beszéltünk, majd az asztaltársaságok cserélődtek 4-

szer. Így minden témáról minden résztvevő kifejthette a véleményét és újabb 

részletek kerültek felszínre.  

Ezt követően novemberben és januárban újabb közösségi beszélgetéseket 

szerveztünk minden témáról külön-külön. Hetente, kéthetente ismétlődtek a 

közösségi beszélgetések, amelyek nem csak a téma még részletesebb 
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kitárgyalásáról szóltak, hanem már a közösségi felmérés kérdőívében 

felteendő kérdések is formálódtak 
A folyamat során 17 közösségi beszélgetés zajlott le. 2020. február 
elejére készült el a közösségi felmérés teljes kérdőíve, amelyet 
leteszteltünk és február 5-én nyilvánosságra hoztunk. 2020. február 5. és 
2020. március 7. között 285 kitöltött kérdőív érkezett be on-line és papír 
alapon. 

 

 
A 6. pontban megtalálható szakmai beszámolók készítői: 

Apostag: Zsámboki Gyula 

Dunaegyháza: Zsámboki Gyula, Homóné Mészáros Ágnes 

Bács-Kiskun Megye Önkormányzata: Szalay Gábor 

EMMI Sportegyesület: Dechert Áron 

Kunadacs: Hajdu Imola 

Kunpeszér: Kaloziné Csősz Erzsébet 

Kunszentmiklós: Árgyelán Bea 

Szalkszentmárton: Balázs-Kovács Melinda 

Tass: Reinhardt Attiláné, Tóthné Hardi Bernadett 
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7 A projekt számszerűsített célértékei (indikátor, műszaki-szakmai 
elvárások) 

7.1 Indikátor projektszintű teljesülése 
 

Indikátor záró értéke 2020. 06.30. 

Tevékenység Elvárt 
célérték 

Teljesített 
célérték Ebből nő Teljesítés 

aránya 
Egészségfejlesztő és 
betegségmegelőző 
programokban részt vevő 
személyek száma 

200 fő 3237 fő  2643 fő  1618 % 

A munkaerő-piaci integráló 
programokba bevont 
hátrányos helyzetű 
személyek száma 

230 fő 672 fő 499 fő 292 % 

Migráns, külföldi hátterű, 
kisebbségi (beleértve a 
romákat) résztvevők száma 

200 fő 238 fő 167 fő 119 % 

A program elhagyását 
követően a 
munkaerőpiacra, vagy 
munkaerő-piaci programba 
belépők száma 

50 fő 72,5 fő 60,5 fő 145 % 

Szervezetfejlesztési 
intézkedésekkel érintett 
intézmények száma  5 db 5 db nr 100 % 

7.2 Műszaki szakmai elvárások projektszintű teljesülése 

Műszaki-szakmai elvárások  záró értéke 2020.06. 30.  

Megnevezés Elvárás 
(fő) 

Összes 
teljesítés 

(fő) 

Ebből nő 
(fő) 

Teljesítési 
arány  

A projekt valamely 
programelemébe bevont 
személyek  

2013 6317 3783 314 % 
Humán közszolgáltatásokra 
vonatkozóan, a projektnek 
köszönhetően elhelyezkedő 
szakemberek száma 

15 15 15 100 % 



EFOP-1.5.3.-16-2017-00072 Humán szoláltatások fejlesztése a Kunszentmiklósi járásban 
 

284 
 

GYEJO-s preventív jellegű 
programok 

700 762 401  109 %  
Egyéni fejlesztési tervek (EFT) 

300 300 237 100 % 
EFT-s kompetenciák fejlesztését 
segítő programok 

300 299 227 99, 6 % 
A hátrányos helyzetűek  
munkaerő piacra jutását 
támogató programok, nem EFT-
sek 

350 373 262 107 % 
A hátrányos helyzetűek 
munkaerő piacra jutását 
támogató programok tematikái 

3 db 4 db nr 130 % 
Mentori tevékenységgel elért 
személyek  

250 297 236 119 % 
A lakosság 
egészségmagatartásának 
fejlesztése 

750 3237  2643  431 %  
Közösségi fejlesztési 
folyamatokban résztvevő 
helyiek 

400 4094  2513  1024 %  
A helyi közösségekben való 
szerepvállalásra felkészítő 
programok 

120 1411 769 1176 % 
Fiatalok közösségépítése 
tevékenység csoporthoz tartozó 
programokba bevontak 

188 374 252 199 % 
A helyi életminőség javítását 
célzó, és a célcsoport helyben 
maradását ösztönző programok 
száma 

8 db 8 db nr 100 % 
A fiatalok helyben maradását 
ösztönző 
szolgáltatások/programok 
száma 8 db 8 db nr 100 % 
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7.3 Az Emberi erőforrások Minisztérium Sportegyesület aktív elérése 

Az adatok a projektszintű monitorig és műszaki szakmai elvárások értékeibe nem 
kerültek elszámolásra. 
 

EMMI SE aktív elérése 

MSZE elvárás 
Fiatalok közösségépítése 

tevékenység csoporthoz tartozó 
bevontak  Összes 

(fő) 
Ebből nő 

(fő) 
Település Program 

időpontja Program neve   

Kunszentmiklós 2019.09.18 Asztalitenisz 10 10 
2019.12.12 Senior kézi 9 9 

Szalkszentmárton 2019.11.23 Darts 14 6 

Kunpeszér 
2019.10.09 Rekreációs zenés tánc 8 8 
2019.11.06 Zumba 3 3 

Összesen:     44 36 
 

EMMI SE aktív elérés 

MSZE elvárás A lakosság egészségfejlesztését célzó 
programokon részt vettek  

Összes 
(fő) 

Ebből nő 
(fő) 

Település 

Program 
időpontja Program neve  

Kunszentmiklós 2019.09.12 Strandkézilabda 23 23 

2019.11.19 
Egészségmegőrzés a 
mindennapokban 23 9 

Tass  2019.09.21. Bringázás 14 10 
2019.11.15 meridián torna 52 42 

2019.11.22 
Fittségi felmérés és 
tanácsadás 16 11 

2020. jan.11. Mozogj és egyél egészségesen 16 11 
2020. febr. 28. Asztalitenisz 22 10 
2020.02.21 Más szemmel 117 50 

Szalkszentmárton 2019.09.27 Rollerverseny és bemutató 60 31 
2019.10.01 Nordic walking 14 13 
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2019.10.08 Mama papa torna 39 29 
2019.12.06 Nordic walking 13 10 
2019.12.12 Karate 12 6 

2020.01.22 
Fittségi felmérés és 
tanácsadás 72 25 

2020.01.31 Sportok éjszakája 63 18 
2020.02.15 workshop 25 16 
2019.12.03 karate 15 7 

Kunadacs 
2019.11.03 

Fittségi felmérés és 
tanácsadás 8 3 

2019.11.29 Néptánc 64 33 
Apostag 

2019.09.14 
Fittségi felmérés és 
tanácsadás 30 4 

2019.09.18 Kettlebel 10 6 
2019.11.06 Asszonytorna 9 9 
2019.12.18 Asszonytorna 8 8 
2019.12.28 Asztalitenisz 30 8 
2019.11.09 airsoft 16 16 

Kunpeszér 2019.10.16 Rekreációs zenés tánc 20 18 

2019.10.19 
Fittségi felmérés és 
tanácsadás 9 5 

2019.12.13 Lábtengó 10 4 
2020.02.01 workshop 17 8 

Összesen:     827 443 
 

EMMI SE aktív elérés 

MSZE elvárás 
Közösségi fejlesztési folyamtokban 

résztvevő helyi lakosok  
Összes 

(fő) 
Ebből 
nő (fő) 

Település 

Program 
időpontja Program neve  

Kunszentmiklós 2019.10.12 Íjászat 10 8 
Tass 2019.09.27 Futás az egészséges 205 91 

2019.12.07 Mikulás torna és futás 24 15 
Szalkszentmárton 2019.10.13 Asztalitenisz 31 9 
Kunadacs 2019.09.18 Torna és zumba 4 4 

2019.10.09 Tona fiataloknak 3 3 
2019.11.08 Családi mozgásfesztivál 70 31 
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Apostag 2019.09.07 Testépítés 10 5 
2019.09.27 Fuss 2019 métert 145 52 
2019.11.06 foci 15 0 

Kunpeszér 2019.09.12 Stresszoldó jóga 8 8 
2019.10.05 Stresszoldó jóga 4 3 
2019.11.08 pingpong 17 10 
2019.11.15 pingpong 21 10 
2019.11.29 pingpong 16 5 

Összesen:     583 254 
 

7.4 A Bács-kiskun Megyei Önkormányzat aktív elérése 

Az adatok a projektszintű monitorig és műszaki szakmai elvárások értékeibe nem 
kerültek elszámolásra. 

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat aktív elérése  2020.06.30. 

MSZE elvárás Helyi életminőség javítását célzó 
programok 

Összes 
(fő) 

Ebből nő 
(fő) 

Település 
Program neve   Program 

időpontja     

Kunszentmiklós Boldogulj Bács-
Kiskunban 2018.09.25 5 3 

Boldogulj Bács-
Kiskunban 2018.11.08 15 9 

Boldogulj Bács-
Kiskunban 2019.01.09 9 8 

Boldogulj Bács-
Kiskunban 2019.03.07 7 5 

Boldogulj Bács-
Kiskunban 2019.05.08 4 2 

Boldogulj Bács-
Kiskunban 2019.09.11 4 1 

MesélŐ 2020.02.19 16 16 
Tass MesélŐ 2020.02.19 1 1 

Szalkszentmárton 
Nagyanyámtól 

tanultam 2019.08.20 100 77 
Összesen:     161 122 
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Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat aktív elérése  2020.06.30. 

MSZE elvárás Fiatalok helyben maradását 
ösztönző programok (18-30 év) Összes (fő) Ebből nő (fő) 

Település 
Program neve    Program 

időpontja 
    

Kunszentmiklós Helyi Arcok 2018.10.29 20 17 
Helyi Arcok 2019.02.13 25 19 
Helyi Arcok 2019.06.03 26 21 
Helyi Arcok 2019.10.25 15 12 

Összetartozunk 2019.05.11 50 35 
Tass Összetartozunk 2019.08.10 75 51 
Szalkszentmárton Összetartozunk 2019.08.20 75 56 
Kunadacs Kiskertem 2019.10.22 11 11 

Összetartozunk 2019.06.01 96 67 

Kecskemét (díjátadó 
helyszíne) Mi Otthonunk 2019.06.27 25 22 
Összesen     418 311 
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8 Fenntartás 

A pályázati felhívásban foglalt fenntartási kötelezettséget a konzorcium a 

projektzárást követő 3 évre vonatkozóan az alábbiakban vállalja: 

 a célcsoport számára biztosított tevékenységek, programok 

részletes bemutatását tartalmazó szakmai anyagok a konzorciumi 

tagok honlapján online elérhetővé válnak a társintézmények, 
társszervezetek részére, 

 a támogatással megvalósított projekt általánosítható 
tapasztalatainak bemutatását tartalmazó tanulmány a 
konzorciumi tagok honlapján online hozzáférhetővé teszik a 
társintézmények, társszervezetek részére, 

 a projekt keretében elkészült tájékoztató anyagok online 
elérhetőségét biztosítják saját honlapjukon, 

 Újonnan létrejövő önkéntes pontokat fenntartják  
 

Önkéntes pontok és működtetése: 

Önkéntes pontok kimutatása 

Település  Önkéntes pont 
intézménye és címe Nyitva tartása Önkéntesek neve 

Apostag 6088 Apostag, 
Széchenyi u. 1 

Hétfő: szünnap; 
Kedd: 9-13 és 14-
18; Szerda: 9-13 és 
14-18; Csütörtök: 9-
13 és 14-18; 
Péntek: 9-13 és 14-
18; Szombat: 9-13 

Cserhátiné Karácsony 
Ilona, Fülöp Ferenc, 
Mihály-Karácsony Anita  

Kunadacs 6097 Kunadacs, 
Kossuth Lajos u. 51 

Hétfő:  8.00-18.00   
Szerda: 8.00-18.00   
Péntek: 13.00-18.00 

Pongrácz Helga, 
Szántainé Ludányi 
Szilvia 

Kunpeszér 6096 Kunpeszér, Béke 
utca 2 

hétfő: szünnap  
kedd: 9-12 és 13-18  
szerda: 13-18       
csütörtök: 9-12 és 
13-18 péntek: 13-18        
szombat: 9-13 

Domonyik Diána, 
Domonyik Noémi Éva, 
Rápolti-Gajdácsi Ágnes 
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Kunszentmiklós 6090 Kunszentmiklós, 
Szent Erzsébet tér 5. 

Hétfő 13-17 óráig, 
egyebekben a 
szervezett 
rendezvény ideje 
alatt 

Koloszár Nikoletta 
Toponáry Adrien 
Toponáry Hedvig 

Szalkszentmárton 
6086 
Szalkszentmárton, 
Petőfi tér 15. 

Hétfő 8-14 óráig 
Kedd 8-14 óráig 
Szerda 8-14 óráig     
Csütörtök 8-21 óráig 
Péntek 8-14 óráig  
Szombat 9-13 óráig 
Vasárnap ZÁRVA 

Durvay-Fekete 
Bernadett, Koncz 
Norbert, Mészáros 
Szilvia, Tóth Judit, 
Vincellér Csaba 

Tass 6098 Tass, Szent 
István tér 3 

Hétfő és Szerda: 
12-18 Kedd és 
Csütörtök: 14-18 
Péntek és Szombat: 
14-20 

Kincses Zoltán, Nagy 
Máté, Németh Gáborné 

  



EFOP-1.5.3.-16-2017-00072 Humán szoláltatások fejlesztése a Kunszentmiklósi járásban 
 

291 
 

9 Összegzés 

Az EFOP-1.5.3.-16-2017-00072 – Humánszolgáltatások fejlesztése a 
Kunszentmiklósi járásban elnevezésű projekt 29 hónapos megvalósítása 
eredményesnek értékelhető. A Helyi Emberi Erőforrás Fejlesztési Terv 101. és 

102.oldalán megfogalmazott célok maradéktalanul teljesültek, sikeres 

megvalósítást tudhatunk magunk mögött, igazolva ezt, a 

programokról/tevékenységekről készült konzorciumi tagok beszámolóival és fotóival. 

A projekt 486.565.603 Ft támogatásban részesült, melyet sikerült szinte teljes 

mértékben elkölteni, azokat a szakmai tevékenységek során felhasználni. Eredeti 

tervezés szerint a Magyar Diáksport Szövetség szerepelt, mint konzorciumi tag, de 

időközben tagcsere történt, így az Emberi Erőforrások Minisztériuma 

Sportegyesülete vállalta a HEEFT egészségfejlesztést biztosító programjainak 

megszervezését.  

A projektidőszakban 9 db változás bejelentő került benyújtásra a Támogató felé, 

melyből 1 technikai jellegű (tag csere, projektmenedzser és szakmai vezető váltás) 
volt, kifejezetten szakmai és pénzügyi jellegű 8 db. Azért került erre sor, mert a 
projekt benyújtása óta eltelt 2-3 év alatt megváltoztak a helyi, makrogazdasági 
igények, más megvalósítási konstrukciót vártak el a célcsoportok a 
kedvezményezettektől. A projektmenedzsment tagja volt Kovács Melitta 
projektmenedzser és Víg István pénzügyi munkatárs. A projekt 
gördülékenységéhez járult hozzá elhivatottságuk, magas fokú szakmai tudásuk 
és gyakorlati tapasztalatuk. A team (menedzsment és szakmai vezetés) 
munkáját végig a konstruktív együttműködés jellemezte, ami hozzájárult a 
monitoring mutatók és műszaki szakmai elvárások ilyen magas arányú 
teljesüléséhez. 

Visszatekintve a két és fél éves időszakra örömmel vettem, hogy a szakmai 

megvalósításban javaslataim beépültek a felzárkózási folyamatokba és gazdagították 
a települések mindennapjait. A zárást megelőzően néhány önkormányzat 
polgármesterével találkoztam és többen úgy nyilatkoztak sajnálják, hogy 
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befejezéséhez érkezett a projekt, mert olyan szolgáltatások indultak el a 

kistelepüléseken is, melyre korábban saját forrást nem tudtak volna biztosítani.  

Azt tapasztaltam, hogy a településen élők a rendszeres találkozók, programok 
által jóval közelebb kerültek egymáshoz, sőt nem csak településen belül volt 
érzékelhető a változás, hanem a településeken átnyúló, új kezdeményezések és 
kapcsolatok születtek a projektnek köszönhetően. Ezeknek az ápolása, igaz 

túlnyúlik már a projekt időszakán, de bízom benne, hogy idővel nem elkopni, hanem 

megerősödni lesznek képesek. 

Záró gondolatként Széchenyi István egyik kevésbé ismert idézete jutott 
eszembe, mely így hangzik: „Egynek minden nehéz; soknak semmi sem 
lehetetlen.” 

Mi is az összefogásra vállalkoztunk a kezdetekkor. Tudtuk, ha sikert és hosszú 
távú eredményeket akarunk elérni, akkor együtt kell működnünk, mert az 
ösztönző, előremutató, kreatív közeg képes katalizátorként hatni mindenkire. 

 

              Pocsai Enikő, szakmai vezető 
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1.1 sz . Melléklet 

 
 
 

EFOP-1.5.3-16-2017-00072 
 

 

 

 

 

 

 

 

Munkaerőpiacra jutást támogató programok 
 

 

 

 

 

ÖNÉLETRAJZÍRÁS, ÁLLÁSINTERJÚRA FELKÉSZÍTÉS 
TEMATIKA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Készítette: Árgyelán Bea, szakmai koordinátor 
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Célkitűzés Fejlesztendő terület Célcsoport 
 
Önéletrajz írásának 
elsajátítása, állásinterjúra 
való felkészítés 
 

 
Önéletrajz kötelező és 
szabadon választott elemeinek 
megismertetése, 
kommunikációs készség 
fejlesztése, problémamegoldó 
készség fejlesztése 

 
18-65 év közötti aktív 
korú munkanélküli 
lakosság, különös 
tekintettel az egyéni 
fejlesztési tervvel 
rendelkezőkre és a 
mentoráltakra 

 
 
Foglalkozási tematika részletezése: 
 
Önéletrajzírás és állásinterjúra való felkészítés: 

 Milyen fórumok segíthetik az elhelyezkedést? 

Több lehetőség közül is választhat:  
 internet,  
 munkaerő-közvetítő és munkaerő-kölcsönző cégek,  
 munkaügyi hivatal,  
 sajtóban megjelenő álláshirdetés,  
 állásbörzék,  
 ismerősei által ajánlott munka. 

 
 A jó önéletrajz tartalmi és formai követelményei 

Egy-egy meghirdetett állásra akár több száz jelentkező pályázhat, ezért csupán néhány 
percet szánnak a pályázat elolvasására. Így rövid idő alatt eldőlhet, hogy valaki mellett 
vagy ellen döntenek a vállalat vezetői vagy a személyzetis munkatársak. Így fontos, hogy 
önéletrajzunk: 
 rövid,  
 tömör,  
 áttekinthető,  
 jól strukturált legyen 

 
 Milyen a jó önéletrajz? 
 Legalább két-három internetes oldalt érdemes megkeresni, ahol tanácsokat és 

példaönéletrajzokat lehet olvasni az eredményes pályázásról.  
 Mindig azokat a képességeket és adottságokat kell kiemelni, melyek az adott 

munkakör betöltéséhez szükségesek. 
 Bár lehet szépíteni az igazságon, ha túl sok valótlanságot állít a pályázó, az a 

felvételi interjú során pillanatok alatt kiderülhet 
 Fogalmazzunk röviden és világosan 
 Ügyeljünk a helyesírásra 
 Ne legyünk hivalkodóak (papír, betűtípus stb) 
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 Igyekezzünk csak pozitív, reális dolgokat említeni  
 Ne essünk túlzásokba, csak saját magunknak okozunk gondot azzal, ha olyan 

képességeket tulajdonítunk magunknak, amikről később kiderül, hogy nem 
rendelkezünk velük  
 

 Mit tartalmazzon az önéletrajz? 
 Személyes háttered: hol születtél, hol élsz most, mikor születtél 
 Milyen területen dolgozol/dolgoztál legutóbb, mi (volt) a pozíciód 
 Tapasztalatok: 

o Milyen munkahelyeid voltak eddig (cégnév + pozíció neve) 
o Milyen feladataid voltak 

 Iskolák, végzettségek: 
o Milyen iskolákba jártál (intézmény neve) 

 Milyen végzettséget adott egy bizonyos intézmény?  
 Milyen egyéb képességeid vannak? (pl. nyelvtudás adatbázis kezelés, stb.) 
 Milyen nem szorosan szakmához kötődő tulajdonságokkal rendelkezel? (pl. 

vezéregyéniség, csapatjátékos, jó íráskészség, rugalmasság, stb.) 
 Hobbi, szabadidős elfoglaltságok 
 Elérhetőségeid (telefon, e-mai 

 
 Hibák az önéletrajzban 
 Amennyiben több, szakmailag megfelelő álláskereső is jelentkezik egy pozícióra, 

akkor első lépésként az alapján szűrnek a HR-esek, hogy melyiknek volt 
összeszedettebb az önéletrajza, kié volt helyesírási hibáktól mentes, stb.  

 Most a leggyakoribb hibákat gyűjtöttük össze, amelyek a pályázói anyagokban 
előfordulnak: 

 Helyesírási, elgépelési hiba 
 Helytelen fénykép 
 Hiányzó, nem megfelelő elérhetőségi adatok 
 Nem a pozícióra szabott önéletrajz 
 Rossz felépítés 
 Karriercél 
 Lyukak az önéletrajzban 
 Túl hosszú/túl rövid 

 
 önéletrajz készítése a gyakorlatban 

 hagyományos, 
 Europass 

 
 hogyan készüljünk fel az állásinterjúra 
 Kosztüm, fehér blúz sem kötelező egy jó képhez 
 Idősebb korúaknak sem kötelező lemondani egy jól sikerült képről  

 
 felkészülés az interjú előtt és az interjú napján (felkészülés, viselkedés, 

kapcsolatteremtés, tabuk, gyakori kérdések) 
 Személyi adatok  
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 Információk a cégről  
 A meghirdetett állásajánlat tartalma 
 Személyazonossági igazolvány   
 Szakmai önéletrajz,  
 Esetleg a kinyomtatott állásajánlat 
 További dokumentumokat -   diplomát, bizonyítványt, tanúsítványt, ajánlást, esetleg 

minta munkát - csupán akkor      hozzon, ha megkérték rá. 
Jegyzetfüzet és írószer  
 

 állásinterjú hibák 
 Ne késs el! 
 Ne tegezd le az interjúztatót! 
 Határozatlan kézfogás. 
 Amit mondunk, nem egyezik az önéletrajzunkkal. 
 Nem készülünk a cégből, érdektelennek tűnünk, rágózunk. 
 A legfontosabb kérdésekre nem készültünk. 
 Ne kérdezz rá idő előtt a fizetésre, szedd össze magad! 
 Szemkontaktus nélkül nem beszélünk. 
 Ne panaszkodj! 
 Ne kérdezzük meg hogyan sikerült a beszélgetés!  

 
 sikertelen állásinterjú esetére 
 A személyes tapasztalat a legjobb tanítómester és tanácsadó.  Ne essen 

kétségbe, ha sikertelen volt egy állásinterjún,  próbálja meg végiggondolni mi 
okozhatta sikertelenségét.   

 Túlképzettség: Sajnos gyakori jelenséggé vált napjainkra az, amikor a jelöltnek túl 
sok képesítése van, ezért a cég nem tudná kellőképp megfizetni munkaerejét. 

 Szimpátia: Természetesen a legtöbb állásinterjún szakmai szempontok alapján 
történik meg a döntés, de megeshet, hogy két (vagy több) egyformán képzett, 
nagyjából egyforma tapasztalattal rendelkező, ugyanannyira szakmai jelentkező 
közül azt választják, aki személyét tekintve szimpatikusabb,  

 Önbizalom: Sajnos a munkaerőpiacon nagy hátránnyal indulnak azok, akik 
önbizalomhiánnyal küzdenek. Azok a jelöltek, akiknek több önbizalmuk van, 
könnyebben meg tudják győzni a munkaadót arról, hogy ők azok, akik megfelelőek 
a pozícióra.  

 Nem hagytál nyomot: Talán szakmailag teljesen megfeleltél, és szimpatikusnak is 
szimpatikus voltál, csak lehet, volt olyan jelölt, aki emlékezetesebb, kreatívabb, 
hangsúlyosabb válaszokat adott az interjús kérdésekre. 
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1.2 sz . Melléklet 

 
 
 

EFOP-1.5.3-16-2017-00072 
 

 

Munkaerőpiacra jutást támogató programok 
 

 

 

CSALÁDI KÖLTSÉGVETÉS ELKÉSZÍTÉSE  
TEMATIKA 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
Készítette: Árgyelán Bea, szakmai koordinátor 
 
 
 

 



EFOP-1.5.3.-16-2017-00072 Humán szoláltatások fejlesztése a Kunszentmiklósi járásban 
 

298 
 

Célkitűzés Fejlesztendő terület Célcsoport 
 
Családi költségvetés 
elkészítése 
 

 
A család bevételeinek és 
kiadásainak pontos 
beazonosítása, pénzkezelési 
ismeretek bővítése, tudatos 
fogyasztói magatartás 
fejlesztése 

 
18-65 év közötti aktív 
korú munkanélküli 
lakosság, különös 
tekintettel az egyéni 
fejlesztési tervvel 
rendelkezőkre és a 
mentoráltakra 

 
 
 
Foglalkozási tematika részletezése: 

 
Családi költségvetés tervezése:  

 Mit nevezünk háztartásnak, kik a tagjai? 
 Jövedelmüket közösen használják fel 
 Közösen hozzák meg fogyasztási döntéseiket 

 
 Mi a költségvetés és hogyan készítsük el? 
 Adott időszak alatt keletkező bevételek és kiadások összegzése 
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 A költségvetés egyenlege 

 
 

 
 
 
 
 

 Megtakarítások esetén: 
 Nagyértékűeszközbeszerzés 
 Nagy értékű szolgáltatás 
 Anyagi biztonság megteremtése 

 
 Hitel 
 Előrehozott vásárlás „kényszermegtakarítás” 

Bevétel
 

Kiadás
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 Tudatos fogyasztói magatartás 
 Miért? 
 Kitől? 
 Hol? 
 Mennyiért szeretnénk megvenni valamit? 

 
 Pénzügyi terv 
 A Magyar Nemzeti Bank (MNB) honlapján található háztartási költségvetés-számító 

program segítségével könnyedén elkészíthetjük saját háztartásunk költségvetését. 

 
 Háztartások erőforrásai 
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1.3 sz . Melléklet 

 
 
 
 

EFOP-1.5.3-16-2017-00072 
 

 

Munkaerőpiacra jutást támogató programok 
 

 

 

 

 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI KÉSZSÉG FEJLESZTÉSE 
TEMATIKA 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Készítette: Árgyelán Bea, szakmai koordinátor 
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Célkitűzés Fejlesztendő terület Célcsoport 
 
 
Együttműködési 
készségek fejlesztése 
 

 
önismeret, önértékelés, 
kommunikációs készség 
fejlesztése, kritikus 
gondolkodás és 
problémamegoldó készség 
fejlesztése 

 
18-65 év közötti aktív 
korú munkanélküli 
lakosság, különös 
tekintettel az egyéni 
fejlesztési tervvel 
rendelkezőkre és a 
mentoráltakra 

 
 
Foglalkozási tematika részletezése: 
 
Együttműködési készségek fejlesztése 

 Készség és Képesség 
 Képesség 

o Az öröklötten magunkkal hozott lehetőség, ami gyakorlás révén készséggé 
alakítható. Pl. az embernek adott a képessége a biciklizéshez. A képesség 
mindig egy tevékenység - hivatás, foglalkozás - eredményes műveléséhez 
szükséges tudás, személyiségjegyek együttese. 

 Készség 
o Öröklött adottságaink révén, képesek vagyunk egy folyamat végrehajtására, 

és ezt a folyamatot annyira begyakoroljuk, hogy a tudatosság 
kikapcsolásával, automatikusan meg tudjuk tenni. Ilyen a járás, a beszéd, az 
úszás, az autóvezetés, az olvasás, az írás stb.  

 
 Az együttműködésről 
 Az együttműködés egy olyan folyamat, amelyben két, vagy több személy vagy 

szervezet dolgozik együtt a közös célok elérése érdekében.  
 

 Mit jelent az önismeret? 
 A szó az önmagunkról való tudást jelöli, azt, hogy:  

• ismerjük képességeinket,  
• adottságainkat,  
• vágyainkat,  
• céljainkat,  
• tudatában vagyunk személyiségünk pozitívumainak,  
• de korlátainak, hiányosságainak is (Dévai Margit).  

 
 

 Pozitív és negatív önértékelés 
 Pozitív önértékelés: 

• Kevésbé veszik észre saját negatív tulajdonságaikat. 
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• Nem nagyon érzékenyek a külső „vészjelzésekkel” szemben (inkább kicsinyítik, 
mintsem felnagyítják azokat). 

• Jó viszonyra törekszenek környezetükkel. 
• A konfliktusokat hajlamosak elsimítani. 
• Képesek jól beilleszkedni a közösségbe. 

 
 
 Negatív önértékelés 

• Saját negatív tulajdonságait felnagyítja. 
• Érzékenyen fogják fel a környezet negatív jelzéseit. 
• Ingerlékenyek. 
• Védekezésre, támadásra készek. 
 Nehezen alkalmazkodnak 

 
 

 Szociális készségek bemutatása 

 
Együttműködési képesség: aszociális kompetenciák részterülete 
 
 Társas készség 

- Kommunikáció 
- Befolyásolás 
- Konfliktuskezelés  
- Irányítás  
- Kapcsolatépítés, 
- Együttműködés 
- Csapatszellem 

 
 Együttműködési készségekről 

 
Együttműködési készség  
 
Emberi érték, mely révén az egyén társaival összhangban cselekedve sokkal hatékonyabb 
vagy kiterjedtebb munka-végzésre képes.  
 nyitottság,   
 kommunikációs készség,   
 bizalom 
 szervezési ismeretek. 

 
 

 Kommunikáció, mint az együttműködés alapfeltétele 

 
 A kommunikáció fajtái, megjelenés formái 
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 Az együttműködés színterei  
 család 
 munkahely 
 Egyéb: 

- Közlekedés 
- Szülői munkaközösség 
- Facebook csoport 
- Szomszédok 
- EFOP program 
- Hivatalok – önkormányzat, Foglalkoztatási Főosztály 

 
 Hogyan csináljam még jobban? 

A munkavégzés során a közös cél elérése érdekében működünk együtt társainkkal.  
 Tudni kell hasznosítani mások erősségeit 
 Önzetlenségen keresztül inspirálni és inspirálódni 
 Ismereteket megosztani - Tudásátadás  
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1.4 sz . Melléklet 

 
 
 

EFOP-1.5.3-16-2017-00072 
 

 

Munkaerőpiacra jutást támogató programok 
 
 

 

 

FOGLALKOZTATÁSHOZ SZÜKSÉGES KÉSZSÉGEK 
FEJLESZTÉSE 

TEMATIKA 
 

 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Készítette: Árgyelán Bea, szakmai koordinátor 
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Célkitűzés Fejlesztendő terület Célcsoport 
Foglalkoztatáshoz 
szükséges készségek 
fejlesztése 
 
 

döntéshozási készség, tanulás 
elsajátítása, és metakogníció, 
társas kompetenciák 
fejlesztése, 
kommunikációs és 
problémamegoldó készség 
fejlesztése, rugalmasság és 
alkalmazkodóképesség 
fejlesztése 

18-65 év közötti aktív 
korú munkanélküli 
lakosság, különös 
tekintettel az egyéni 
fejlesztési tervvel 
rendelkezőkre és a 
mentoráltakra 

 
 
Foglalkozási tematika részletezése: 
 
Foglalkoztatáshoz szükséges készségek fejlesztése 

 Készség és Képesség 

Képesség 
Az öröklötten magunkkal hozott lehetőség, ami gyakorlás révén készséggé alakítható. Pl. az 
embernek adott a képessége a biciklizéshez. A képesség mindig egy tevékenység - hivatás, 
foglalkozás - eredményes műveléséhez szükséges tudás, személyiségjegyek együttese. 
 
Készség 
Öröklött adottságaink révén, képesek vagyunk egy folyamat végrehajtására, és ezt a 
folyamatot annyira begyakoroljuk, hogy a tudatosság kikapcsolásával, automatikusan meg 
tudjuk tenni. Ilyen a járás, a beszéd, az úszás, az autóvezetés, az olvasás, az írás stb.  
 

 Kompetencia fogalma 
 A kompetencia viselkedésekkel, magatartásokkal leírható tulajdonságok együttese.  
 Célja a jó teljesítmény elérése.  
 Alapját a munkaköri profilok jelentik. 
 A kompetencia a humánpolitika univerzális eszköze, nagy szerepe van tehát a 

munkaerő kiválasztásában. 
 A kompetencia olyan ismeretek, képességek, készségek, személyiségjellemzők és 

adottságok, amelyek szükségesek egy adott szakma feladatainak ellátásához.  
 A kompetencia mérhető, és – szerencsére – fejleszthető.  
 „Az Európai Uniós szakértők egy 5 éven át tartó kutatás eredményeként 2002-ben 23 

kompetenciát azonosítottak, melyeket három csoportba soroltak:  
 kulcs-, munka- és vezetői kompetenciák. 

 
 Személyes kompetenciák bemutatása A személyes kompetenciák azok az 

adottságok és személyiségjellemzők, amelyek meghatározzák és befolyásolják az 
egyén teljesítményét, hatékonyságát a munkavégzés során.  

Fontosabb személyes kompetenciák:  
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        Pszichés tulajdonságok 
 önállóság, felelősségtudat,  
 általános tanulás képesség, 
 kitartás, monotónia tűrés 
 körültekintés, elővigyázatosság, 
 precizitás, pontosság, megbízhatóság 
 önfegyelem, stressztűrő képesség,  
 terhelhetőség, szorgalom,  
 önfejlődés, elkötelezettség  

 
        Technikai, technológiai alapkompetencia 
 konstrukciós képesség 
 kézügyesség 
 látás, térlátás 

 
 Szociális kompetenciák bemutatása 

A szociális kompetenciák olyan személyes tulajdonságok, készségek és képességek, 
amelyek jellemzően társas helyzetben nyilvánulnak meg. 

 
Fontosabb társas kompetenciák:  
 kapcsolatteremtő és fenntartó készség,  
 együttműködési készség 
 kommunikációs készség, udvariasság, 
 kezdeményezőkészség,  
 határozottság,  
 empátia, tolerancia,  
 motiválhatóság,  
 segítőkészség,  
 irányíthatóság, szabálykövetés 
 szervezőkészség, nyitottság  

 
 Munkakompetenciák (fizikai és szellemi munkát végző dolgozóktól elvárt 

kompetenciák) 

„A munkahelyi kompetenciák általánosságban a munkavállalókra jellemző 
kompetenciáknak, tulajdonságaiknak azt a csoportját jelentik, amelyek az általános és 
szakmai, technikai készségeket kiegészítik, teljesebbé teszik.” 
 
Fizikai dolgozók kompetenciái: 

 a szakmunkára való felvételkor elengedhetetlen a megfelelő szakképzettség és a 
szakmai tapasztalat nagy előnyt jelent, 

 a betanított munkások esetében elsősorban alapkészségek számítanak és ezt 
sokszor mérik is a munkáltatók által összeállított tesztekkel,  

 általánosan fontos a munkához való pozitív hozzáállás, az önálló felelősségteljes 
életvitel, a csapatban való együttműködés, hatékony konfliktuskezelés és 
problémamegoldás, proaktivitás és az igényes munkavégzésre való törekvés 
Szellemi dolgozóktól elvárt kompetenciák: 
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 társalgási szintű (legfőképp angol) nyelvtudás,  
 a folyamatos fejlődésre, változásra való képesség,  
 magabiztos és céltudatos személyiség  
 számítástechnikai ismereteket, 
 fejlett kommunikációs képességek megléte,  
 csapatban való együttműködés, hatékony problémamegoldás képessége, a proaktív 

gondolkodásmód 
 felelősségvállalás szinte mindenhol elvárás. 

 
 IQ és EQ 
 Az IQ, vagy intelligenciahányados egy viszonyító szám, amelynek segítségével 

kimutatható, hogy a vizsgált személy pillanatnyi értelmi képessége (értsd: 
intelligenciája) és az azonos életkorú, átlagos értelmi képességekkel rendelkező 
személy szellemi teljesítménye között milyen mértékű pozitív vagy negatív eltérés 
tapasztalható. 

 Az érzelmi intelligencia (EQ) az intelligencia vagy a képességek azon fajtája, ami a 
saját és mások érzelmeinek érzékelésével, kezelésével és pozitív befolyásolásával 
kapcsolatos. 

 
 Digitális kompetenciák 

A digitális kompetenciák öt területe: 
 Információ gyűjtése, felhasználása, tárolása; 
 Digitális, internet alapú kommunikáció; 
 Digitális tartalmak létrehozatala; 
 Problémamegoldás, gyakorlati alkalmazás; 
 IKT biztonság  

 
 Kompetencia fejlesztése 
 Életen át tartó tanulás: Minden, életünk során folytatott olyan tanulási tevékenység, 

melyet a tudás, a készségek és kompetenciák fejlesztésének céljával folytatunk 
egyéni, állampolgári/civil, társadalmi és/vagy foglalkoztatási perspektívában.” - 
Európa Tanács  
 

 Lifelonglearning: minden tanulás, művelődést, ismeret- és tapasztalatszerzés, 
amely az óvodás kortól a felsőoktatáson át egészen életünk végéig történik. Célja 
alapvetően a kulcskompetenciák és alapkészségek, képességek kialakítására, 
megszerzésére irányul az együttműködés készségének elsajátítása, fejlesztése 
mellett. 
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2 sz . Melléklet 

Szalkszentmártoni Kisbíró, az Önkormányzat Hivatalos Lapja VIII. évfolyam 1. szám, 
2020. március havi számában megjelent újság cikk. 
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