
Ne csak ilyen kor fi gyel jünk egy más ra!
A fen ti cím jel zi a leg na gyobb ta nul sá gát a „Fi -
gyel jünk a kör nye ze tünk re! Fi gyel jünk egy más -
ra!” la kos sá gi meg kér de zés nek.

Már ci us ele je óta a COVID 19 ko ro na ví rus
vi lág jár vány ha tá sa ként szin te min den kit érint -
ve ka ran tén ba ke rült az or szág. A szi go rú sza bá -
lyok be tar tá sa kap csán so kan je lez ték, hogy mi -
lyen rossz, hogy az or szá gos ál la pot bi zony ta lan sá gai mel lett ar -
ról sem le het tud ni, hogy mi van a sa ját há zunk tá ján, hogyan
érinti az itt élõket ez a helyzet.

An nak ér de ké ben, hogy er rõl hi te les ké pet kap junk, egy részt
el ké szí tet tünk egy ké rdõ ívet a Lé pés-Vál tás pro jekt te le pü lé se it
érin tõ en és azt el jut tat tuk a la kos ság nak. On li ne for má ban is ki -
tölt he tõ vé tet tük, hogy mi nél töb ben tud ja nak hírt adni ma guk ról. 
Más részt ön kén te sek se gít sé gé vel interjút készítettünk a térség
kulcsembereivel.

A la kos sá gi kér dõ ív re 339 fõ vá la szolt, míg az ön kén te sek 114 
in téz mény ve ze tõ vel, vál lal ko zó val il let ve ci vil szer ve ze ti ve ze -
tõ vel ké szí tet tek in ter jút. Ezú ton is na gyon kö szön jük min den ki -

nek, aki meg tisz tel te a tér ség la ko sa it, ta pasz ta -
la ta i val, vé le mé nyé vel és javaslataival!

A la kos sá gi kér dõ ív vel alap cé lunk a la kos -
ság hely zet meg élé sé nek fel tá rá sa volt. Va jon mit 
csi nál a szom széd, a kü lön bö zõ élet hely ze tû em -
be rek ho gyan élik meg a ko ro na ví rus ve szély té -
nyét, ho gyan érin tik a vál to zá sok a min den na -

pok ban, az egész sé gé vel, a mun ká já val, a jö ve del mé vel kap cso -
lat ban, ho gyan re a gál, kitõl kap segítséget, milyen tanulságokat
lát? Az in ter ne ten, kö zös sé gi fe lü le te ken osz tot tuk meg a kér dõ -
ívet, és pa pír ala pon is ki küld tük min den te le pü lé sen, amit adott
hely re le he tett beadni, visszajuttatni.

A kulcs em be rek kel ké szí tett in ter júk a szer ve ze tek ta pasz ta la -
ta it gyûjt öt ték össze. Mi je len tet te a leg na gyobb ki hí vást, koc ká -
za tot, volt-e a szer ve zet nek stra té gi á ja a hely zet meg ol dá sá ra,
kap tak-e se gít sé get, ki tõl, mi lyen for má ban, mi lyen változásokra
volt szükség a mûködésben? 

A kér dõ ív és az in ter júk fel dol go zá sa hosszabb idõt vesz
igény be, de sze ret nénk most egy rö vid össze fog la lót adni ar ról,
hogy a vá la szok mi lyen ta nul sá go kat hoztak. 

A la kos sá gi kér dõ ív alap ján na gyon ko moly egész ség ügyi ki -
ha tá sok ról nem kap tunk vissza csa to lást, de so ka kat rosszul érin -
tett a szo ká sos és szá muk ra a biz ton sá got adó vizs gá la tok el ma ra -
dá sa, az egész ség ügyi zár lat mi at ti mû té tek ki sebb be avat ko zá -
sok el ma ra dá sa, a félelem, és a hozzátartozókért való aggódás. 

A leg ne he zeb ben a hely ze tet azok él ték meg, akik el ve szí tet -
ték a mun ká ju kat, vagy ke ve sebb jö ve del met tudtak szerezni. 

A be zárt ság, el szi ge telt ség, bi zony ta lan ság fé le lem mel lett ne -
héz volt azok nak az egye dül élõk nek, akik in for ma ti kai is me re -
tek hi á nyá ban még a kap cso lat tar tás más formáját sem él vez het -
ték. Ne héz a ví rus jár vány ide jén és a be zárt ság ban po zi tí vu mo kat 
ta lál ni, még is több olyan vá lasz is szü le tett, amit po zi tí vum ként
je lez tek vissza a részt ve võk. Ilye nek pél dá ul: a te le pü lé si össze -
fo gás, az ön kor mány za ti se gít ség, vagy a több in gye ne sen el ér he -
tõ tar ta lom az in ter ne tes fe lü le te ken, melyekbõl tanulni, ötleteket
kapni lehet.

Az is po zi tí vum, hogy na gyon so kan je lez ték, hogy újra volt
idõ ol vas ni, ze nét hall gat ni, együtt ját sza ni. Töb ben el kezd ték
gon doz ni a kis ker te ket, ami kö zös öröm for rás is le het, és hoz zá -
já rul a sa ját ter mesz té sû egész sé ges élel mi szer fo gyasz tás hoz. 
Több idõ ju tott bar ká cso lás ra, ház szé pí tés re, töb ben kezd tek el
tu da to san mo zog ni, olyas mit ta nul ni, ami re ko ráb ban nem jutott
idõ.

A csa lá dok hely ze té ben egy szer re ho zott ter he ket, és örö mö -
ket a hely zet, hi szen egyik ol dal ról a szû kebb csa lád most sok kal
több idõt töl tött együtt, ami so kak nál a po zi tí vu mok közé so ro ló -
dott, ugyan ak kor a gye rek kel való ta nu lás, az idõ hasz nos ki töl té -
se, a ke re sõ mun ka ott hon ról való el vég zé se, a rend és rend szer
mû köd te té se nagyon komoly kihívást, plusz terhet is jelentett.

Foly ta tás a 2. ol da lon
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A tá gabb kö zös ség az ak tív vá lasz adók sze -
rint jól vizs gá zott. So kak nak jól esett a gon dos -
ko dás a ka pott masz kok és esz kö zök, a me leg
étel el jut ta tá sa a rá szo ru lók nak, az el in té zett be -
vá sár lá sok, a meg osz tott ötletek, de leginkább a
fi gye lem. 

Ér de mes idéz ni egy ez zel kap cso la tos vé le -
ményt is: „iga zá ból nem csak a se gít ség re van
szük ség, ha nem a tu dat ra, hogy szá mít ha tunk se -
gít ség re”. Az is ki de rült, hogy töb ben szí ve sen
se gí te né nek kor re pe tá lás ban, köz le ke dés ben, te -
le fo nos be szél ge té sen ke resz tü li lel ki se gít ség -
nyúj tás ban, ház kö rü li mun ká ban és töb ben szí -
ve sen vál lal ná nak települési önkéntes mun kát is.

Vissza té rõ vé le mény volt, hogy job ban kell
fi gyel nünk az ér té kek re. Ér ték a csa lád dal töl tött
idõ, min den egész ég ben meg élt idõ szak. Ér ték a
tisz tább le ve gõ: „több sza bad idõ, ke ve sebb ben -
zin”. Ilyen kor még in kább ér ték ké vá lik a csa lád
és a ba rá tok, a te le pü lés tágabb közössége.

„Jó len ne, ha a szük ség le tek és a ren del ke zés -
re álló se gít ség egy más ra ta lál ná nak”  Ezt szol -
gál hat ja a Lé pés-Vál tás pro jekt ke re té ben el in dí -
tott szí ves ség szol gá lat, ami nem pénz be, sok kal
in kább meg osz tott in for má ci ók ba, egy kis szer -
ve zés be, több odafigyelésbe ke rül. Ha se gít ség re 
van szük sé ge, vagy ha van ide je má sok nak se gí -
te ni, mi szí ve sen le szünk összekötõk!

Gyûjt jük a konk rét ké ré se ket és aján lá so kat,
és ez a Csa lá di Na pon sze mé lye sen is meg te he tõ.

A kulcs em be rek kel ké szí tett in ter júk alap ján
a leg na gyobb ne héz sé get az ügy fe lek kel tör té nõ
sze mé lyes kap cso lat tar tás, ki szol gá lás le he tõ sé -
gé nek el vesz té se je len tet te. A szer ve ze tek mû kö -
dé sét leg in kább a bi zony ta lan ság, a ter vez he tet -
len jövõ ter hel te. A vál lal ko zá sok ese té ben ko -
moly gond volt a szál lí tás aka do zá sa, az alap -
anyag el lá tás, az ér té ke sí té si csa tor nák szû kü lé se 
és az on li ne csa tor nák hoz való al kal maz ko dás. A 
köz igaz ga tá si szer ve ze tek ese té ben a gyors jog -
sza bály vál to zá sok, a vál to zó kö rül mé nyek sok
új kér dést ered mé nyez tek, amely re vá la szo kat
kel lett ta lál ni, ér tel mez ve az új jog sza bá lyo kat.
A ci vil szer ve ze tek egy részt meg nö ve ke dett
igénnyel, más részt a ví rus kö vet kez té ben le csök -
kent erõ for rás sal ta lál ták szem be ma gu kat. Mind 
a há rom szek tor ese té ben ko moly fe le lõs ség
hárult a vezetõkre a mun ka tár sak védelme, az
online iskola, a home office és a szer ve zet
mûködésének fenntartása közötti egyensúly
meg ta lá lá sá ban.

A fel dol go zást kö ve tõ en lát ha tó vá vá lik az
egyes szek to rok ra jel lem zõ ne héz sé gek, meg ol -
dá sok és jó meg ol dá sok is, me lye ket majd szin -
tén meg osz tunk az érdeklõdõkkel.

Ne csak

ilyen kor fi gyel jünk

egy más ra!

Észak-Hegy há ti Di gi tá lis Ar chí vum

Tisz telt Ér ték men tõk! 
Még 2017-ben kez dõ dött el Al só mo cso lád Köz ség Ön kor mány za ta és a me gyei
fel ada to kat el lá tó, pé csi szék he lyû Csor ba Gyõ zõ Könyv tár együtt mû kö dé se –
kí sér le ti min ta prog ram ke re té ben – a tel jes körû te le pü lés tör té ne ti kutatás
területén. Az in du lás kor a ter ve ket ak kor az öt let gaz dák vi deó össze ál lí tás ban
rög zí tet ték és tet ték köz zé a Yo u tu be-on, „Te le pü lés tör té ne ti ku ta tás Al só mo cso -
lá don a Csor ba Gyõ zõ Könyvtár együttmûködésével” címmel.

A to váb bi rész ered mé nyek rõl szak mai kon fe ren ci án szá mol tak be a köz re mû -
kö dõk, er rõl is lát ha tó össze fog la ló „Te le pü lés tör té ne ti Ku ta tás Al só mo cso lá don
2. rész 2018.06.06.” címmel.
Ezt a kü lön le ges do ku men tu mot is ez a mun ka hoz ta fel szín re: 

Sze ret nénk a te le pü lés tör té ne ti ku ta tá so kat ki ter jesz te ni az Észak-Hegy há ti
Mik ro tér sé gi Unió töb bi tag já ra: Bi kal, Má gocs, Me ké nyes és Nagy haj más
településekre is. 

Eb ben so ka kat sze ret nénk ak ti vi zál ni, el sõ sor ban és el sõ ként a he lyi könyv tá -
ro sok ra és a DJP köz re mû kö dõk re, ér ték tár bi zott sá gi ta gok ra, te le pü lé si men to -
rok ra szá mí tunk.  Raj ta tok ke resz tül el ér he tõ a la kos ság, a ci vil szer ve ze tek, az
egy ház és min den olyan gaz da sá gi tár sa ság, és intézmény, ahol HELYTÖR -
TÉNET ÉRTÉKÛ FORRÁSOK érhetõek el.

A már meg lé võ gyûj te mé nyek mel lett sze ret nénk az így össze gyûj tött anya got 
di gi ta li zál ni, és a he lyi, tér sé gi ér ték tá rak mel lett a Ba ra nyai me gyei di gi tá lis ér -
ték tár ban is megõrizni, megmutatni.

A gyûj tött anya gok le het nek tár gyak, köny vek (me lye ket le fény ké pe zünk),
do ku men tu mok. Ez utóbbiak
- For má tu mot te kint ve le het -
nek pa pír ala pú do ku men tu -
mok, ál ló- és moz gó ké pek,
eset leg hang fel vé te lek.
- A do ku men tu mok tí pu sa sze -
rint a sok fé les ég a leg na gyobb
ér ték. Csa lá di fo tók, ké pes la -
pok, meg hí vók, pla ká tok, em -
lék köny vek, szó ró la pok, mun -
ka he lyi nap lók, fa lu kró ni kák,
he lyi új sá gok, egy há zi nyil -
ván tar tá sok (szü le té si, ke resz -
te lõi, há zas sá gi és ha lá lo zá si
ki vo na tok), gaz da sá gi tár sa sá -
gok éves be szá mo lói, je les na -
pok ról meg em lé ke zé sek, test -
vér te le pü lé si ta lál ko zók do ku -
men tu mai és per sze az or szá -
gos, me gyei na pi lap cikk gyûj -
te mé nyei épp úgy ré szei le het -
nek az Észak-Hegy há ti Mik -
ro tér sé gi Hely tör té ne ti Gyûj -
te mény nek.

Foly ta tás az 1. ol dal ról
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Lé pés-Vál tás a jár vány hely zet alatt
Lé pés-Vál tás az Észak-Hegy há ton cím mel 
2018 szep tem be re óta zaj la nak a tér sé -
günk ben prog ra mok, kép zé sek, elõ a dá sok, 
works ho pok. Ké szül nek ta nul má nyok,
me lyek nek cél ja, hogy az itt élõk élet szín -
vo na la, egész sé ge, mun ka erõ pi a ci hely ze -
te, kö zös sé gi éle te ja vul jon. Prog ram ja ink
min den kor osz tály nak – cse cse mõ tõl a
nyug dí ja sig –, és min den élet hely zet ben
élõ nek szól nak. 

Bi zo nyá ra Önök is ta lál koz tak már
Mik ro tér sé gi Csa lá di Na pon, Sport na pon,
Nem ze ti sé gi fesz ti vá lon a tá jé koz ta tó táb -
lánk kal, vagy vet tek részt Egész ség fej lesz -
tõ ren dez vé nye in ken, a Szü lõk Aka dé mi á -
já nak va la me lyik elõ a dá sán. A ki csik ta -
nul tak mon dó ká kat, da lo kat a Ze ne kuc kó -
ban, a mun ka nél kü li ek kap tak se gít sé get
ál lás ke re sés hez, vet tek részt va la me lyik
kép zé sün kön, vagy épp ker tész ked tek a

prog ram ban ka pott ve tõ ma gok fel hasz ná -
lá sá val.
Az ed dig meg va ló sult prog ram ja ink ról a
http://le pes-val tas.hu/ ol da lon ol vas hat -
nak.

Ter mé sze te sen a jár vány hely zet a prog -
ra munk meg va ló sí tá sá ra is rá nyom ta a bé -
lye gét, hi szen nem tud tunk – és elõ re lát -
ha tó lag au gusz tus 15-ig – nem tu dunk ren -
dez vé nye ket, elõ a dá so kat szer vez ni. Ez
azon ban nem je len ti azt, hogy a meg va ló -
sí tás le állt. Te le pü lé si men to ra ink to vább -
ra is tart ják a kap cso la tot a kö zös ség tag ja -
i val, igye kez nek on li ne mó don, vagy te le -
fo non se gí te ni azok nak, akik a ve szély -
hely zet mi att ne héz hely zet be ke rül tek,
vagy on li ne kor re pe tá lás sal se gí te nek a di -
á kok nak. Ké szül tek fel mé ré sek ar ról,
hogy ho gyan él jük meg a vál to zá so kat a
jár vány hely zet ben, elõ ké szí tés alatt van a
Tér sé gi If jú sá gi Stra té gia, rend sze re sek az 
egyez te té sek a pol gár mes te rek kel. Igyek -
szünk min den ki nek se gít sé get nyúj ta ni,
aki krí zis hely zet be ke rül és pró bál juk
meg ta lál ni azo kat a le he tõ sé ge ket, amik
se gí te nek a tér ség fel zár kóz ta tá sá ban most 
és a jár vány el múl tá val.

Úgy gon dol juk, hogy a tér sé günk leg -
na gyobb prob lé má ja az el nép te le ne dés,
el öre ge dés, a fi a ta lok el ván dor lá sa és a

gyen ge jö ve de lem ter me lõ ké pes ség.
Mind ezen prob lé mák ra a meg ol dást a kö -
zös sé günk ere jé ben, a hely ben meg lé võ
ér té ke ink ki hasz ná lá sá ban lát juk.

Ezért dol go zunk a Lé pés-Vál tás az
Észak-Hegy há ton címû prog ram ban most
és a jár vány hely zet után is, ami kor is mét
sze re tet tel vá runk min den kit ren dez vé nye -
in ken!

Zagy va Gab ri el la, szak mai ve ze tõ

2020. áp ri lis 30-ig be nyúj tás ra ke rül tek a
2019-es NEA pá lyá za tok el szá mo lá sai. A
leg ak tí vabb pá lyá zók a Nagy haj má si ci vil
szer ve ze tek vol tak. A pá lyá za tok ál tal „vi -
rá go sí tás” tör tént a fa lu ban, a pol gár õr ség
mun ka ru há zat hoz, a nyug dí jas egye sü let
tag jai név re szó ló kö té nyek hez ju tot tak, a
sport egye sü let pe dig ping-pong asz talt
szer zett be. A Bi ka li Fa lu vé dõ- és Szé pí tõ
Egye sü let is si ker rel zár ta pá lyá za tát.

A 2020-as pá lyá za ti idõ szak ban is van
nyer tes pá lyá zat: a Má go csi Nyug dí ja sok
Egye sü le te, il let ve Má go csi Né met Nem -
ze ti sé gi Egye sü let pá lyá za ta is tá mo ga tott.

A Le a der pá lyá za tok te kin te té ben már
több pro jekt meg va ló sult a mik ro tér ség -
ben. A már meg va ló sult pro jek tek nél a ki -
fi ze té si ké rel mek is be nyúj tás ra ke rül tek.
Az utol só Tá mo ga tó Ok ira tok nak is meg
kel lett ér kez nie az el múlt idõ szak ban. Na -
gyon fon tos, hogy a pá lyá za tok vég sõ
meg va ló sí tá si ha tár ide je 2020. de cem ber
31. A Me csek-Völgy ség-Hegy hát Egye sü -
let tá jé koz ta tá sa sze rint a ki fi ze té si ké rel -
mek el bí rá lá sa át la go san 5 hó nap. A jár -
vány ügyi vész hely zet re való te kin tet tel az
il le té kes ha tó ság dönt het úgy, hogy nem

ke rít sort hely szí ni szem lé re, ezért ja va sol -
juk, hogy már a ki fi ze té si ké rel mek hez is
mel lé kel je nek rész le tes foto do ku men tá ci -
ót a tá mo ga tot tak. A ki fi ze té si ké rel mek
be nyúj tá sá nál gya ko ri hiba,
hogy nincs írá sos szak mai be -
szá mo ló, ön erõ nyi lat ko zat, il -
let ve a pro jekt táb lá ról fotó. Fi -
gyel jünk ezek be nyúj tá sá ra is!

A Ma gyar Falu Prog ram te -
kin te té ben ed dig 9 db fel hí vás
je lent meg 2020-ban és fo lya -
ma to san le het szá mí ta ni a to -
váb bi ki írá sok ra is.  

Több „Hun ga ri kum” pá lyá -
zat is ké szül a mik ro tér sé günk -
ben, ezek be adá sá ra 2020. jú -
ni us 01-tõl lesz le he tõ ség.

A már meg ítélt nem ze ti sé gi
tá bor és kul tu rá lis pá lyá za tok
vissza vo nás ra ke rül tek, he lyet -
tük „Nem ze ti sé gi célú be ru há -
zá si, fel újí tá si, kar ban tar tá si
te vé keny sé gek” tá mo ga tá sá ra
van pá lyá za ti le he tõ ség.

Mik ro tér sé gi szin ten, na -
gyon sok em ber össze fo gá sá -
val és Al só mo cso lád ve zény lé -
sé vel be nyúj tás ra ke rült egy
„In tel li gens Vi dék” pá lyá zat,

mely más eu ró pai te le pü lé sek kel és tér sé -
gek kel való kap cso la tok ki ala kí tá sá ra, ta -
pasz ta la tok cse ré jé re irá nyul. Bí zunk a po -
zi tív el bí rá lás ban!

Pá lyá za ti hí rek
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Gye rek esély prog ram
Az EFOP-1.4.2-16-2016-00023 „Gyö ke rek és szár nyak”

címû „Gye rek esély” pro jekt ke re té ben foly ta tó dik a mun kánk, a
„Pá lya vá lasz tá si prog ram so ro zat” már Má go cson és Vá sá ros -
dom bón is le zá rult és meg kez dõ dött a „Ne ked va ló- élet re való”
programsorozat Vásárosdombón.

Az el kö vet ke zen dõ idõ szak ban a Hegy há ti já rás töb bi Mik ro -
tér sé gi köz pont já ban (Göd re, Mind szent go di sa, Sásd) is meg tart -
juk a fog lal ko zás so ro za to kat. A prog ram zá rá sa ként pe dig mód -
szer ta ni se géd anyag ké szül, mely min den ki szá má ra el ér he tõ
lesz, prak ti kus in for má ci ók kal, a ta pasz ta la tok összegzésével.

Ki ad ja: Észak-Hegy há ti Unió Non pro fit Kft. • 7342 Má gocs, Sza -

bad ság u. 39. • Tel: +36 72/451-110 • Fe le lõs szer kesz tõ: Hal mai Gá -

bor né • E-ma il: unio@ma gocs.hu • Meg je le nik 1500 pél dány ban • A

lap in gye nes • Tör de lés Li Art di gi tal Kft., Szek szárd • Nyom ta tás:

Böcz Sán dor nyom dász, Szek szárd

Tár sa dal mi fel zár kóz ta tá si pro jek tek Má go cson
„KÖZÖSEN ÉLHETÕBB LAKÓKÖRNYEZE -
TÜNKÉRT, MINDENNAPJAINKÉRT” MÁGOCSON 
– TOP-5.2.1-15-BA1-2016-00002
„Má gocs Vá ros Ön kor mány za ta 75 mil lió fo rint vissza nem té rí ten -
dõ eu ró pai uni ós tá mo ga tást ka pott a TOP-5.2.1-15-BA1-
2016-00002 kód szá mú „Kö zö sen él he tõbb la kó kör nye ze tün kért,
min den nap ja in kért” Má go cson címû pro jekt meg va ló sí tá sá ra. A pro -
jek tet Má gocs Vá ros Ön kor mány za ta kon zor ci u mi part ner ség ben
va ló sít ja meg a Ba ra nya Me gyei Ön kor mány za ti Hi va tal lal, a Ma -
gyar Mál tai Sze re tet szol gá lat Egye sü let tel, va la mint az Ala pít vány
Al só mo cso lá dért szer ve zet tel.”

2018-ban két egy más ra épü lõ, a tár sa dal mi fel zár kó zást,va la mint
eh hez kap cso ló dó an inf ra struk tu rál is fej lesz té se ket is tar tal ma zó pá -
lyá zat kez dõ dött el Eu ró pai Uni ós tá mo ga tás sal Má go cson.

A Je len lét Ház ban zaj lik a
prog ra mok leg ja va, mint pél -
dá ul a Gyer mek és If jú sá gi
Klub, ami vé gig kí sé ri a pro -
jek tet az ele jé tõl a vé gé ig, heti
2 al ka lom mal. A gye re kek
min dig az év szak hoz illõ já té -
kok kal játsz hat nak, emel lett a
klub ve ze tõ min den al ka lom -
mal fi gyel arra, hogy elõ ke rül -
je nek a kész ség fej lesz tõ tár sas já té kok is, de le ve ze tés nek a kü lön fé le 
szí ne zõ ket is szí ve sen ve szik elõ.

Az Ezer mes ter Klub egyik al kal mán a klub ta gok egyik tár suk -
nál se géd kez tek, ki cse rél tek egy rosszul szi ge te lõ aj tót, így en nek
kö szön he tõ en a tél to váb bi ré szét már me leg ben tölt het te el az ezért
vég te le nül há lás kis gyer me kes csa lád. A ko ráb ban le zaj lott Mun ka -
erõ-pi a ci Tré ninget kö ve tõ Mun ka erõ-pi a ci Ta nács adáson, az év

elsõ al kal mán a rész ve võk tá jé koz ta tást
kap tak a 2020-as mun ka erõ-pi a ci vál to -
zá sok ról, az ak tu a li tá sok mel lett pár ön -
is me re ti fel adat ban vet tek részt azé rdek -
lõ dõk.

A Kö zös sé gi Ren dez vé nyek kö zül,
ahol vi rá got ül tet nek, sze me tet szed nek,
ki rán dul nak vagy ép pen a na gyobb ün -
ne pe ket tart ják meg, egy ér tel mû en a
gyer me kek szá má ra a leg iz gal ma sabb
ese mény min dig az, ami kor év vé gén

meg ér ke zik hoz zá juk a Tél -
apó. Ez 2019 vé gén is így
tör tént, iz gat ot tan vár ták a
mi ku lást éne kek kel, ver sek -
kel, cse ré ben pe dig meg kap -
ták tõle a vár va várt aján dé -
kot.

A Fel zár kóz ta tó, esély -
te rem tõ Klub kis cso por tos
kor re pe tá ló órái je len tik ta lán a leg na gyobb se gít sé get a gye re kek
szá má ra, ugyan is az is ko lai le ma ra dá so kat pó tol hat ják, plusz órák -
ban ké szül het nek fel a dol go za tok ra, vagy a pót vizs gá ra.

A Hét köz na pi Prak ti kák és az Ez csak ter mé sze tes klub után le -
zaj lot tak már az egész ség ügyi prog ra mok is, a szû rõ vizs gá la tok, az
Élet mód Ta nács adó Klub, va la mint az Egész ség nap, ahol kü lön fé le
egész sé ges éte lek so ra koz tak fel, na gyon sok mé rés és pre ven ci ós ta -
nács adás volt, még is a leg si ke re sebb a Wiwe ké szü lék volt, mellyel
ujj rá té tel lel mér het tek pil la na tok alatt EKG-t.

Áp ri lis tól a ko ro na ví rus jár vány sza bá lyai sze rint kor lá toz va vol tak
a kö zös sé gi ta lál ko zá sok, így a meg szo kott rend át ala kult.  
A sza bá lyok:
• Egye sé vel le het a Je len lét Ház ba be men ni ügy in téz ni!
• Kert ben, tor ná con egy más tól 2 mé ter tá vol sá got kell tar ta ni, hogy

ne cso por to sul ja nak a vá ra ko zók!
• Be lé pés kor kéz mo sás, kéz fer tõt le ní tés!
• Max. 2 fõ tar tóz kod hat egy hely ség ben, 1,5 m tá vol ság ban, száj -

maszk ban és kesz tyû ben!

Ami ben fo lya ma tos se gít ség re le he tett és le het szá mí ta ni:
• szo ci á lis ügy in té zés

(le ve lek, kér vé nyek)
• ta nu lás tá mo ga tás

is ko lá sok nak 
• mun ka erõ-pi a ci

ta nács adás


