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I. KÜLDETÉS 



 

   

4 

II. BEVEZETÉS 

 
Az egészségterv – a mindennapi élet színtereiben való gondolkodás, tervezés - több, mint 16 

éve a nemzetközi és hazai gyakorlat és tapasztalatok alapján elismert stratégiai keret és 

módszer, mely lehetőséget ad arra, hogy - jelen esetben – Szank Község Önkormányzata 

számba vegye, értékelje és az egészség érdekében a település fejlesztési terveihez igazítva 

mozgósítsa, hosszú távon fenntartsa a település (illetve bármely más színtér) rendelkezésére 

álló erőforrásokat, lehetőségeket, igényeket, eszközöket.  

 

A színtereken (színtér minden olyan „hely”, ahol emberek bizonyos csoportjai rendszeresen 

valamilyen közös céllal együtt vannak” pl. település, településrész, oktatási intézmények, 

munkahely, civil szervezet) megvalósuló programok célja, hogy az egészség érdekében 

kialakuljon egy széles körű partnerségi/ágazatközi együttműködés, megerősödjenek a 

közösségi akciók és a civil szféra szerepe. A színterek között kiemelkedően fontos szerephez 

jut a település, mint egészséges élettér, így ezen keresztül jelentős feladatok hárulnak a 

fejlesztésért felelős települési önkormányzatokra, kistérségi társulásokra. 

 

Gyakran tapasztalható, hogy egészségterv alatt csak az egészségügyi vonatkozású tényezők 

befolyásolását - pl. egészségügyi szűrések, orvosi beavatkozások és rehabilitációs programok 

a betegséggel küzdő célcsoportokban - tűzik ki  célul. Nagyon fontos hangsúlyozni, hogy az 

egészségterv nem egy egészségügyi fejlesztési terv. Sokkal inkább egy ágazatokat, 

rendszereket együttesen az egészség érdekében „irányba állító, összehangoló” terv, melyben 

az egészségügynek is fontos, de nem egyedülálló helye, szerepe van.  

 

Az egészségterv egyszerre: 

 átfogó és összetett, a település lakosai életminőségének, életfeltételeinek javítását 

szolgáló stratégia, 

 folyamatosan felülvizsgált (ciklikus) fejlesztési folyamat, 

 stratégiatervezési eszközként egy dokumentum, melyet az adott színtér szereplői és 

partnereik a közösség felhatalmazásával közösen készítenek el, 
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 módszer arra, hogy egy településen (kistérségben) élők összegezzék lehetőségeiket, 

erőforrásaikat, beazonosítsák a problémáikat, lássák, hogy mi az amit helyben 

orvosolni lehet, és azt közös akarattal végre is hajtsák.   

 

A Szankon élő lakosok 

egészségi állapotának 

meghatározásában 

meghatározó szerepet 

töltenek be az 

egészség 

alapfeltételei és 

forrásai, úgymint a 

település gazdasági-

társadalmi-kultúrális-

szociális környezete, 

az oktatáshoz, az 

egészségügyi szolgáltatásokhoz, az egészséges életkörülményekhez (ivóvíz, levegő-talaj 

minőség, stb.), munkalehetőségekhez, kultúrához való hozzáférés, a közösségi kapcsolatok 

megléte, erőssége, valamint az egyének egészségmagatartása, életmódbeli szokásosai, az 

egyének genetikai adottságai. Az egészség tökéletesítésének ezen alapvető előfeltételek 

alkotta, biztos alapon kell nyugodnia. Az egyén egészségi állapotát alapvetően a genetikai 

állománya és az életmód határozza meg, melyekre hatnak még külső tényezők, a fizikai és a 

társadalmi környezet. A középpontban az adott biológiai kóddal, genetikai tényezőkkel 

rendelkező egyén áll, körülvéve az egészségre hatással lévő, módosítható tényezőkkel. Az 

első rétegben személyes viselkedési formák és életstílusok helyezkednek el, hiszen ezekkel 

javíthatjuk vagy károsíthatjuk az egészségünket. Az egyént barátai és a közösségei normái is 

befolyásolják, így a második réteg ezeket a hatásokat tartalmazza. A harmadik rétegbe 

strukturális tényezők tartoznak: a lakás, a munkakörülmények, az alapvető fontosságú 

szolgáltatások és ellátások hozzáférhetősége. A negyedik rétegbe a társadalom 

működésének egészét érintő befolyásoló tényezők kerültek. 

 

ÉLETKOR, 

NEM ÉS 
GENETIKAI 

TÉNYEZŐK 
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Az egészségtervtől várt hasznok, „egészségnyereség” 

Egészségnyereségnek tekintünk minden olyan külső környezetre, egyénekre, közösségre 

irányuló beavatkozás során létrejött változást, ami az egészségi állapot változásán keresztül 

vagy az életminőség javulását, vagy az egészségben eltöltött életévek számának növekedését 

okozza. Jelenleg az egészség fejlesztésébe befektetett és megtérülő források 

mérhetőségének szakmai előfeltételei még nem állnak rendelkezésre, ennek ellenére 

egyértelmű, hogy egy település lakosainak egészségébe való befektetések bizonyos 

jellemzőkben már rövidtávon is, de hosszú távon különösen kamatoznak.  

 

Rövidtávon megjelenő eredmények: 

1. Szank képviselő-testülete, intézményeinek vezetői, aktív civilek és az egyház 

képviselői több éve közösen gondolkodnak és dolgoznak azért, hogy a helyi 

munkahelyteremtés, gazdasági-, oktatási-, kulturális infrastruktúrafejlesztés mellett 

az egészség-, és közösségfejlesztést, valamint az egyéni életvezetési készségek 

fejlődését segítő források és programok is hozzáférhetőek legyenek a településen élő 

emberek, kis és nagyközösségek számára.  

 

2. Célkitűzéseiben kapcsolódik és támogatja a település fejlődés érdekében 

meghatározott fejlesztési irányait, melyek az alábbiak: 

 munkahelyek megtartása, és újak létesítése 

 a településre vezető és belső úthálózat fejlesztése 

 mezőgazdasági termelés megerősítése 

 idegenforgalom beindítása, hagyományok teremtése 

 Rendezvények, fesztiválok szervezése minden korosztály számára. 

 „Izek Háza” új kezdeményezés az egészséges táplálkozás népszerűsítésére 

(idegenforgalmi célokra is) 

 Sportkoncepció és Környezetvédelmi program 

 Szank befektetés ösztönzési Stratégia 

 egészségesebb életfeltételek biztosítása, egészségfejlesztési lehetőségek 

szélesítése 
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3. A tervezési-megvalósítási folyamat lényeges eredménye az egyének, közösségek 

tanulási folyamatának megerősítése, képessé tétele. A közösségi folyamat során a 

lakosok, szervezetek és intézmények elsajátítják a valódi párbeszéd, a megismerés, 

megértés, együttműködés módját. Megismerik az önszerveződés, a civil szervezetek, 

kisközösségek létrehozásának folyamatát és az átlátható, korrekt működését. Fejlődik 

a problémaérzékenység és a kritikai gondolkodás. A csapattagok képessé válnak 

programokban és projektekben gondolkodni, forrást teremteni, rálátni a saját 

életükre és folyamatosan keresni a következő helyes lépés logikáját.  

 

4. A közös „egészség-tervezésnek” és közös munkának köszönhetően kialakulóban 

van az a „partnerségi csapat”, akik a rendelkezésükre álló erőforrásokat, potenciálok 

„összeadva”, egymást kiegészítve, segítve aktivizálják a célcsoportokat, 

energiájukkal, idejükkel, tudásokkal részt vesznek a célok elérésében.  A folyamat 

hatására erősödik a település „humán-kapacitása”, mely az adott színtér, ezen 

esetben a település teljes lakosságának egészségéért, optimális és általános jól 

létéért irányított, célzott változtatásra kész (helyi civil és önkormányzati összefogás). 

 

5. A végrehajtott programok az egyének szintjén már rövid (fél-1 év) távon is jelentős 

mértékben hozzájárulnak az egyéni életvezetési készségek, képességek 

fejlesztéséhez, ami segítséget jelent egy egészségesebb életmód kialakításában, 

fenntartásában. Az egyének attitűdje az egészségesebb választások irányába tolódik, 

javul az egészségi állapot, munkavégző képesség.  

 

6. Közösségi szinten a rendszeres programok, együttlétek hatására erősödik a közösség 

támogató, védő szerepe, ami az egyik legjelentősebb védőfaktora az 

elmagányosodásnak, befelé fordulásnak, önpusztításnak, lelki eredetű 

megbetegedések súlyosabbá fordulásának.  

 

7. A helyi társadalom életét érintő döntésnek közvetlenül vagy közvetve egészséghatása 

is van, ezért gazdaságilag is hasznos lenne a különböző döntések egészséggel 

összefüggő hatásait mérlegelni. A pályázati programok ideje alatt szeretnénk, ha az 
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egészség, mint kiemelt szempont, megjelenne a döntés-előkészítésben, és 

integrálódna a település fejlesztési terveiben.  

 

8. Több éves, ismétlődő tervezési folyamatként hozzájárul ahhoz, hogy a változások 

rögzüljenek, a közösségi minták megerősödjenek, új egyéni attitűdök és közösségi 

értékek alakuljanak ki.  

 

9. A fentiek eredményeként fejlődik a helyi demokrácia, miközben az emberek 

„felhatalmazást” kapnak, hogy saját egészségük érdekében tervezzenek, igényeket 

fogalmazzanak meg és közös megoldásokat valósítsanak meg.  

 

10. Az egészségterv „magasabb” szinten és hosszabb távon – több települési 

egészségtervvel együtt megalapozza a kiskunmajsai kistérségi egészségtervet, és a 

szanki terv fenntarthatóságának garanciája erősebbé válik. 

 

11. Az önkormányzatokra vonatkozó 1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról 

II. fejezet 8. § (1) bekezdésében foglaltak szerint „a települési önkormányzat 

feladata többek között: a településfejlesztés, a településrendezés, az épített és 

természeti környezet védelme, a településtisztaság biztosítása; a foglalkoztatás 

megoldása; az óvodáról, az alapfokú nevelésről, oktatásról, az egészségügyi, a 

szociális ellátásról való gondoskodás; a közösségi tér biztosítása; közművelődési, 

tudományos, művészeti tevékenység, sport támogatása; a nemzeti és etnikai 

kisebbségek jogai érvényesítésének a biztosítása; az egészséges életmód közösségi 

feltételeinek elősegítése”. Az egészségterv, illetve a benne megnevezett programok, 

tevékenységek (a tankonyha, a beszerzett sport-, konyhatechnikai eszközök újabb 

közösségi terekként funkcionálnak, az elindított sport-, mozgás, ismeretbővítő, 

készségfejlesztő egészségprogramok pedig az egészséges életmód lehetőségeihez 

járulnak hozzá) segítik a települést az önkormányzati törvény elvárásainak 

teljesítésében is.   
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12. Az egészségterv készítése és megvalósítása illeszkedik „A Magyar Köztársaság 

területén élőknek joguk van a lehető legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez.’ 

(Magyar Alkotmány 70/D §/1) alkotmányos joghoz is. 

 

13. Az egészségterv megvalósítja a Népegészségügyi Program településekre, 

kistérségekre vonatkozó legfontosabb hosszú távú célkitűzéseit is: 

 Az egészségfejlesztési terv a településfejlesztési tervek szerves részévé váljon 

valamennyi magyarországi településen. 

 Az egészségtervek terjedjenek ki a településen és a kistérségben lévő 

legfontosabb intézményekre. 

 A kistérségek egyeztetett egészségterv birtokában végezzék fejlesztési 

tevékenységüket.  

 A települések és térségek egészségfejlesztési koncepciójának kialakításába 

vonják be a civilszférát és az üzleti szférát.  

 A mindennapi élet szinterein megvalósuljon az egészséget támogató politikai 

gyakorlat, hatékonyan érvényesüljenek az egészségmegőrzés és megelőzés 

módszerei. 

 

14. Nem utolsó sorban az egészségterv megléte hozzásegítheti a települést, illetve 

intézményeit olyan további életminőség-javító hazai és uniós források elnyeréséhez, 

ahol kiindulási feltétel lehet az egészségterv megléte.   

 

 

III. VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK 

 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól. 

 1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról. 

 A területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V. 21.) ESzCsM rendelet.  

 46/2003 (IV.7) országgyűlési határozat: Nemzeti Népegészségügyi Program. 

 Az egészséghez való jogot az Alkotmány 70/D §-a rögzíti. 
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 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről VII. fejezet Nemzeti Egészségfejlesztési 

Program tartalmazza: 

(2) b) a megvalósítani kívánt egészségfejlesztési, egészségvédelmi célok 

meghatározását, 

(2) c) a kitűzött célok megvalósításához szükséges feladatokat, azok végrehajtási 

sorrendjét 

 Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi 

CXXV. törvény  

2010. május 1-jén hatályba lépő 63/A. §-a rendelkezik a helyi esélyegyenlőségi 

programról. 

 A Szociális és Családügyi Miniszter többször módosított 1/2000. (I.7.) rendelete 

 A mindenkori költségvetésről szóló törvény 

 „Közös kincsünk a gyermek” – Nemzeti Csecsemő és Gyermekegészségügyi Program 

 28/2000. (IX. 21.) OM rendelet  

 

 

IV. SZANK KÖZSÉG JELLEMZŐI 

IV.1. A KISKUNMAJSAI KISTÉRSÉG 

A Kiskunmajsai Kistérség a Duna-Tisza közi síkvidék, a Kiskunság Déli részén terül el. A 

talajváltakozás, az eltérő talajvíz mélység és a homokbuckák déli-északi oldalakra tagolt tájra 

jellemző változatos növénytakaró és a sokoldalú mezőgazdasági tevékenység, aránylag 

magas fokú tájdiverzitást eredményez. Ez a mozaikosság pozitív adottsága, erőssége a 

kistérségnek.  

 

A kistérség területén két jelentősebb természetvédelmi terület található: a bodoglári 

ősgalagonyás, melynek területe 260 ha, valamint a csólyospálosi földtani feltárás, melynek 

területe közel 20 ha. Bács-Kiskun Megye Területrendezési Terve védendő régészeti 

objektumként tünteti fel a Kiskunmajsán található középkori templomrom maradványait.  
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Természeti ásványkincs a térségben a jelentős gazdasági haszonnal bíró kőolaj és földgáz 

készlet. Az egész Kiskunságon Szankon vannak a legnagyobb szénhidrogén telepek.  

 

További még igen kis mértékben kihasznált földtani kincs a geotermális energia. A 

szénhidrogén kutatások során rengeteg, máig hasznosíthatatlan kút jött lére, amelyek 

gazdasági és energetikai hasznosítása még várat magára.  

  

A kistérség meghatározó ágazata a mezőgazdaság. Azon belül is az állattenyésztés, 

gyümölcstermesztés és erdőgazdálkodás. A mezőgazdaságban sok a tőkeszegény és/vagy 

kényszergazdálkodó. Birtokszerkezet elaprózódott, de a koncentráció folyamatos. Ez a 

folyamat a gazdálkodási hatékonyságot növeli a térségben, de egyúttal szociális problémákat 

is okoz.  

 

A kistérség statisztikai kistérség, amely hat települést foglal magába, Kiskunmajsa 

központtal. Szank a második legnagyobb lélekszámú település a kistérségben.  

 

A kistérség alapvetően falusias jellegű, urbanitása alacsony fokú. Gyenge városi befolyással 

rendelkező kistérség. Magyarország belső rurális területeihez sorolható, valamint az abszolút 

vidékies térségekhez tartozik. 

Elmondható, hogy a: 

 a kistérség népessége fogy és öregszik, 

 a mezőgazdaság dominanciája jellemző, 

 a tartós munkanélküliség magas, 

 az átlagos iskolai végzettség alacsony. 

 

1992-es faktoranalízisek alapján városias kistérségnek volt besorolható, míg már 1997-ben 

mezőgazdasági típussá vált és ezt 2002-re és napjainkra nem változott. Illetve 2000-ben 

felzárkózó napjainkban már inkább stagnáló kistérségnek lehet értelmezni. Ezeket a 

jelenségeket a korábban kiépült ipari szektor jelentőségének a csökkenése is okozta. 
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IV.2. SZANK KÖZSÉGRŐL RÖVIDEN 

 

 

IV.2.1. FÖLDRAJZI ELHELYEZKEDÉS, TERMÉSZETI ADOTTSÁGOK 

Szank község a Dél-Alföldi Régióban a Kiskunmajsai járás egyik települése. A Kiskunmajsai 

járás a Duna-Tisza közi síkvidék keleti peremének középső területén helyezkedik el Bács-

Kiskun megyében. Délről és keletről Csongrád megyével határos, északról és észak-keletről a 

kiskunfélegyházi járással, nyugatról a kiskunhalasi és a kiskőrösi járással határos. A járás 

országhatárt nem érint.  

Bács-Kiskun megye járási közül a legkisebb, hat települést foglal magába. Ezek: Kiskunmajsa, 

Szank, Csólyospálos, Kömpöc, Jászszentlászló és Móricgát. A járás átlagos népsűrűsége 63 

fő/km2. A települések között itt is nagy szórás tapasztalható. Legkisebb a nagy tanyai 

lakónépességgel bíró Móricgáton 16 fő/km2, Csólyospáloson, 26 fő/km2, és szintén alacsony 

Kömpöcön 28 fő/km2. A „legsűrűbben” Kiskunmajsán élnek, 53 fő/km2, elég magasnak 

mondható Jászszentlászlón is népsűrűség 43 fő/km2 Szankon 35 fő/km2 a népsűrűség. 

 

A térség döntő része erdő- és mezőgazdasági hasznosítású terület, amelyek közt 

helyezkednek el a gazdag élővilágú természeti és természetközeli területek. 

A térség homoki területein kívül másik jellegzetes adottságú felületét az időszakos, vagy 

állandó vízállásos mély fekvésű területek alkotják. Ezek elsősorban a belvízelvezető 

csatornákat kísérik, és nagyrészt rét-, legelő-, kaszálóterületek. 

A homokterületek kétéltűi és hüllői közül az ásóbéka, a homoki gyík, illetve a zöld és fürge 

gyík a legfontosabbak. Fészkelő madarakban is gazdagok a nyílt homoki gyepek és a homoki 

erdők egyaránt, jellemző fajai a szalakóta, gyurgyalag. 
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IV.2.2. SZANKON ÉS TÉRSÉGÉBEN ÉLŐ EMBEREK NÉHÁNY JELLEMZŐJE 

Demográfiai adatok1 

Szank település teljes népessége 2465 fő (2010. január 1.) Népsűrűség: 32,94 fő/km².  

Az előző évek népességadatait tekintve megállapítható, hogy a létszám az utóbbi években 

folyamatosan csökken. 2006 óta az állandó és a lakónépesség száma is közel azonos 

arányban csökken. (1. ábra). 

1. ábra: 

 

 

Állandó lakónépesség száma 2011. év végén, KSH szerint 2389 fő volt, ebből 1153 férfi, és 

1217 nő. A népességszám változásban a két természetes népmozgalmi eseménynek, az 

élveszületések és halálozás alakulásának, valamint a negatív előjelű migrációnak egyaránt 

szerepe volt. A csökkenés visszavezethető részben a természetes fogyásra, hiszen 2000-2011 

között a halálozás – 2003. kivételével - minden évben meghaladta az élveszületések számát, 

azaz a ”természetes fogyás” a jellemző (2. ábra) 

2. ábra: 

 

 

                                                 
1
 Forrás: KSH 
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A településre történő be és elvándorlás a változó különbözetet mutat egyes években pozitív 

előjelű, ugyanakkor több esetben negatív mérleget mutat. (1. táblázat). 

 

1. táblázat: Vándorlási különbözet alakulása Szankon 2002-2011. között 

Év 
Állandó 

odavándorlások száma 
(eset) 

Állandó elvándorlások 
száma (eset) 

Vándorlási különbözet 

2002. 65 55 +10 

2003. 63 68 -5 

2004. 51 41 +10 

2005. 72 46 +26 

2006. 44 60 -16 

2007. 55 51 +4 

2008. 52 66 -14 

2009. 62 54 +8 

2010. 47 67 -20 

2011. 45 57 -12 

 
Amíg jelen esetben bázis évnek számító 2000-ben tizenketten kötöttek házasságot, addig 

2011-ben heten-en, ugyanezen években 16 válásról 19 válásra emelkedett a házasságot 

felbontók száma. A 2009-es évben volt a vizsgált időszak legalacsonyabb házasságkötési és 

2003-ban, valamint 2006-ban a legmagasabb válási száma. Ez utóbbi évek az elsők, amikor 

többen váltak el, mint ahányan házasságot kötöttek. 2002-től kezdődően csökkenés 

mutatkozott a házasságkötések számában, ezt a tendenciát csak a 2010-es év szakította meg, 

ahol kiemelkedően magas volt a házasságkötések száma. A válások száma rapszodikus (3. 

ábra). 

3. ábra: 
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A település korösszetételére az elöregedés jellemző. A 15 év alattiak és 60 év felettiek 

aránya emelkedő tendenciát mutat, és meghaladja a hazai kedvezőtlen értéket is (4. ábra). 

4. ábra: 

 

A magyarországi átlagnak megfelelően a fiatalabb és közép korosztályban a férfiak aránya 

magasabb, ez az arány az 55 év feletti korosztályban fordul meg a nők javára. (5. ábra). 

5. ábra: 
A népesség számának eltérése nem és korcsoport szerint Szankon 2012-ben2 

 

 

Az 2000-2011 közötti időszakban a 60 éves kor feletti lakosság aránya enyhén növekvő 

tendenciát mutat az összlakossághoz képest, ezzel szemben a 0-17 éves korosztály aránya kis 

                                                 
2
  Forrás: Dialara Kft. által összeállított Alapadat kérdőív adatai 
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mértékben ugyan, de csökken. Az aktív korú 18-59 éves kor közötti lakosok létszáma a 

legmagasabb. (6. ábra) 

6. ábra: 

 

 

Munkanélküliség 

Regisztrált munkanélküliek száma 2012-ben összesen: 143 fő, ebből: 

 Regisztrált munkanélküli férfiak száma összesen: 63 fő 

 Regisztrált munkanélküli nők száma összesen: 80 fő 

 Regisztrált pályakezdő munkanélküli: 22 fő 

 Munkanélküliek becsült aránya az aktív korú lakosság (15-65 éves) körében: 9,03 % 

 Közmunkaprogramba bevontak száma: 40 fő 

  

Regisztrált munkanélküliek száma 2012-ben korcsoport szerint: 

 0 - 20 éves: 10 fő 

 21 - 30 éves: 38 fő 

 31 - 40 éves: 28 fő 

 41 - 50 éves: 44 fő 

 51 év feletti: 23 fő 

 

Regisztrált munkanélküliek száma 2012-ben iskolai végzettség szerint: 

 általános iskola 8 osztálynál kevesebb: 23 fő 

 általános iskolai: 41 fő 

 szakmunkásképző: 48 fő 
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 szakiskolai: 1 fő 

 szakközépiskolai, technikumi, gimnáziumi: 26 fő 

 főiskolai: 3 fő 

 egyetemi: 1 fő 

 

A településen több mint 10 fő a közmunkaprogramba bevontak száma. 

 

IV.2.3. GAZDASÁG, INFRASTRUKTÚRA 

Szank zsáktelepülés, ezért a közlekedés területén átmenő forgalom hiányában hátrányosabb 

helyzetbe került.  Az autóbusz járatok reggeli órákban sűrűbbek, napközben ritkán, este hét 

óra után egyáltalán nem közlekednek, ezért a lakosság más településen történő munkába, 

iskolába járása korlátozott.  

A település Infrastrukturális fejlettsége jónak mondható. Az úthálózat szilárd burkolattal 

ellátott szinte teljes egészében a belterület vonatkozásában, hasonló a helyzet a járdák 

tekintetében is. Ivóvízhálózatunk a belterületen teljesen és az egyes külterületi sűrűn lakott 

településrészeken kiépített. A szennyvízhálózat településünk egészén kiépített.  

Majdnem minden utcában lefektették a gázvezetéket. A település kisebbik része rendelkezik 

kábeltelevíziós vételi lehetőséggel. A vezetékes telefon bekötésére a település teljes 

belterületén lehetőség van. A közvilágítás korszerűsítése 2012-ben megvalósult. 

 

A település jelentős infrastrukturális fejlesztési programot hajtott végre az elmúlt évtized 

alatt, megalapozva az önálló települési lét minden feltételét. Önálló iskolát, óvodát, szociális 

intézményt tartott fenn, melyek működtetését a Magyarországi Református Egyháznak adta 

át.  

 

Az Önkormányzat 2 hetente jelentet meg saját lapot Kis Bíró címen, valamint saját honlappal 

is rendelkezik, mely www.szankinfo.hu webcímen érhető el.  
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Szank gazdasága számokban: 

Rendelkezésre álló regisztrált gazdasági adatok: 

 Regisztrált gazdasági szervezetek száma: 12 db 

 Regisztrált költségvetési szerv és intézménye: 3 db 

 Regisztrált társas vállalkozások száma: 12 db 

 Regisztrált egyéni vállalkozások száma (év végén): 25 db 

o ebből főfoglalkozású: 15 db 

o mellékfoglalkozású egyéb: 10 db 

 

rendelkezésre álló regisztrált vállalkozások számát gazdasági áganként 

 Mezőgazdaság, vadgazdálkodás, erdőgazdálkodás, halgazdálkodás: 6 db 

 Bányászat, feldolgozóipar, villamos energia, gáz-, gőz-, vízellátás:  2 db 

 Építőipar: 2 db 

 Kereskedelem, javítás: 2 db 

 Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás: 1 db 

 Pénzügyi közvetítés: 1 db 

 Egészségügyi, szociális ellátás: 3 db 

 

rendelkezésre álló vállalkozások számát kereskedelem, vendéglátás szerint: 

 Kiskereskedelmi üzletek száma (humán gyógyszertárak nélkül): 12 db 

o ebből élelmiszer jellegű üzletek és áruházak: 6 db 

o dohányáru-szaküzletek: 2 db 

o egyéb, máshova nem sorolt iparcikk-szaküzletek: 4 db 

 Gyógyszertárak száma: 1 db 

 Egyéni vállalkozások által üzemeltetett kiskereskedelmi üzletek száma (humán 

gyógyszertárak nélkül): 10 db 

o ebből élelmiszer jellegű üzletek és áruházak: 4 db 

 Vendéglátóhelyek száma: 3 db 

o ebből éttermek, cukrászdák: 2 db 

o közétkeztető helyek: 1 db 
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IV.2.4. KULTÚRA, TURIZMUS 

A település turisztikai vonzerői a Gy. Szabó Béla Könyvtár, Horgásztó és Pihenőhely, illetve az 

Ízek Háza. Az épített turisztikai látványosságokon kívül a település neves turisztikai 

programkínálattal is rendelkezik, ezek a következők: Méz és Meggyfesztivál, Szanki Falunap, 

SZAFTFESZT. Egy turistaszállás és négy magán szállásadás is működik Szankon. Helyi 

különlegesség a Selyemfű méz, valamint jó adottságot jelent a Kiskunsági Nemzeti Park és a 

Kiskunmajsai Gyógy és Élményfürdő közelsége is. 

Ezek az adottságok azonban elsősorban a helyiek és a környékbeliek számára jelentenek 

vonzerőt, számottevő idegenforgalom egyelőre nincs, a település ez irányú törekvései 

azonban jó eséllyel javíthatják ezt a helyzetet. 

 

A település egyéb adottságai: 

 Művelődési központok (kultúrházak) száma: 1 db 

 Szabadtéri sportpályák száma: 1 db 

 Parkok száma: 2 db 

 Környéki kirándulóhelyek száma: 4 db 

 Kerékpárutak becsült hossza: 1,5 km 

 Színház, filmszínház, sportcentrum, fedett sportpálya, uszoda és strand nincs a 

településen. 

 

IV.2.5. EGYHÁZAK, CIVIL SZERVEZETEK 

A községen bejegyzett civil szervezetek száma összesen 8 db, ebből: 

 kulturális téren működők száma: 3 db 

 szociális téren működők száma: 2 db 

 egészségmegőrzés terén működők száma: 5 db 

 egészséges életmód terén működők száma: 5 db 

 közösségfejlesztés terén működők száma: 5 db 

 oktatási téren működők száma: 1 db 

 sportegyesületek száma: 1 db 
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Együtt Szankért Egyesület 

A társadalmi szervezet alapvetően kulturális tevékenységet folytat. Célja, hogy hasznosan 

működjön közre a község gazdasági, szellemi és természeti értékeinek megóvásában, 

erőforrásainak minél jobb kihasználásában és ezek mind szélesebb körű megismertetésében. 

Segíteni szeretné a község önszerveződő közösségeit, támogatni szeretné a község 

sportéletét és ifjúsági kezdeményezéseit, továbbá: 

Kihasználva a Kiskunmajsai Termál Fürdő és a Kiskunsági Nemzeti Park közelségét segíteni az 

erre épülő turizmus fejlesztését. Segíteni a községért tenni akaró civil szervezetek és 

személyek összefogását. A közösség polgárainak széleskörű tájékozódása érdekében 

kommunikációs csatornákat kialakítani. Mindezen célokat összefoglalóan a kulturális 

rendezvényszervezés, kiadványok készítése és a község közéletében való aktív részvétel 

formájában valósítja meg az egyesület.  

Tagjainak száma: 25 fő. 

 

Szanki Bertói Vadásztársaság 

30 fős, aktív szervezet, amely saját erőből Vadászházat épített, leader pályázatból eszközöket 

vásárolt. 

Céljaik röviden: az egyesületekre és vadásztársaságokra, a vadgazdálkodásra és a vadászatra 

vonatkozó jogszabályok és szabályzatok megtartásával, a nemzetgazdaság érdekeivel 

összhangban, környezet és természetvédelmi előírásokra figyelemmel, szakszerű és 

tervszerű vadgazdálkodással, együttműködési megállapodások kötésével és példás 

egyesületi élettel tagjai részére lehetőség szerint kulturált vadászati lehetőség biztosítása. 

 

Szanki Talentum Alapítvány 

A 14 tagot számláló közhasznú szervezet céljai: 

Szanki Általános Iskola kiemelkedő képességű és kiemelkedő sporttevékenységet folytató 

tanulóinak folyamatos tehetséggondozása, ennek keretében: 

 tanulmányi versenyeken való induláshoz,  

 továbbtanulásuk megfelelő szintű eléréséhez,  

 nyári szaktáborokban való részvételükhöz 

 nyelvtanulásukat elősegítő partnerkapcsolatok kialakításának ápolásához 
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 az iskola keretein belül diák sportversenyek szervezése, rendszeres testmozgás 

ösztönzése, támogatása 

 az oktatás tárgyi feltételeinek javításához való anyagi hozzájárulás 

A fenti intézmény gyengébb képességű tanulóinak a felzárkózás elősegítéséhez szükséges 

tárgyi és személyi feltételek megteremtése, pedagógusainak továbbképzésének segítése. 

Egészséges életmódra nevelés. 

A fenti intézmény kulturális tevékenységének elősegítése. 

Sikeres leader pályázatok keretében eszközbeszerzést is megvalósítottak. 

 

Szanki Olajbányász Sportegyesület 

Népes, 89 főt számláló aktív tagságának fő célkitűzése a helyi és térségi sport és sportolás 

iránti igények minél teljesebb körű kiszolgálása, a rendszeres sportolás (versenyzés) 

feltételeinek biztosítása, verseny és szabadidős sport feltételeinek biztosítása. Kiemelt 

céljuk: teke sportágban a versenysport és utánpótlásának biztosítása, a tekesport helyi 

népszerűsítése, a futball sportágban a versenyzés lehetőségeinek biztosítása, a futball 

népszerűsítése, a szabadidősport tekintetében az egészséges életmódhoz hozzátartozó 

mozgásformák helyszín és feltétel biztosítása.  

 

Olajbányász Horgászegyesület 

A 73 aktív taglétszámú szervezet céljai többek között a horgászat lehetőségének biztosítása, 

a horgász sport fejlesztése, népszerűsítése, a község sportéletének támogatása. 

Leader pályázat keretében horgásztó és pihenőpark is épült, valamint eszközbeszerzést is 

megvalósított a szervezet 

 

Szanki Nyugdíjas Klub 

A szervezet célja a szabadidő tartalmas és szórakoztató eltöltésének segítése. Szank Község 

közösségi és kulturális életének színvonalasabbá tétele. Kulturális és történelmi értékeink, 

hagyományaink őrzése. A klub 24 fős, aktív tagságot számlál. 
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IV.2.6. OKTATÁS, SZOCIÁLIS ELLÁTÁS, SPORT 

Oktatás3: 

A településen nem működik bölcsőde. Az óvoda férőhelyek száma 100, kihasználtsága közel 

100%-os. Az általános iskolai férőhelyek száma 220, kihasználtsága az óvodáéhoz hasonlóan 

szintén közel 100%-os. 

A közszolgáltatások elérhetőségét mutatja a következő táblázat. 

 

Közszolgáltatások Helyben 
Más településen, 

éspedig... (km) 
A szolgáltatás 

ellátatlan 

KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI FELADATOK 

Óvodai nevelés X   

Általános iskolai oktatás 1-4. X   

Általános iskolai oktatás 5-8. X   

Alapfokú művészetoktatás X   

KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI FELADATOK 

Gyógypedagógiai tanácsadás X   

Korai fejlesztés és gondozás   X 

Fejlesztő felkészítés   X 

Nevelési tanácsadás X   

Logopédiai ellátás X   

Továbbtanulási, pályaválasztási 
tanácsadás 

  X 

Gyógytestnevelés X   

GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSOK 

Gyermekjóléti szolgáltatás X   

Bölcsőde   X 

Családi napközi   X 

Iskolai napközi X   

Házi gyermekfelügyelet   X 

GYERMEKJÓLÉTI SZAKELLÁTÁSOK 

Családok átmeneti otthona   X 

 

Szociális ellátás számokban: 

 A településen jelenleg összesen 27 veszélyeztetett családot tartanak nyílván. 

 Szociális ellátás keretében házi segítségnyújtásban részesülők száma: 19 fő. 

 Szociális ellátás keretében szociális étkeztetésben részesülők száma: 72 fő. 

 Idősek nappali intézményeinek férőhelyei: 60 férőhely. 

                                                 
3
 Közoktatási esélyegyenlőségi helyzetelemzés Szankon, 2008 
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 És az itt ellátottak száma: 50 fő 

 Tartós bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó szociális intézmények működő 

férőhelyei: 28 férőhely. 

 És az itt ellátottak száma: 28 fő 

 Gyermekjóléti szolgálatot igénybevevők átlagos száma évente: 166 fő. 

 Családsegítő szolgálatot igénybevevők átlagos száma évente: 199 fő. 

 A településen Tanyagondnoki szolgálat rendelkezésre áll, valamint polgárőr szolgálat 

is működik. 

 

Sport: 

A helyi önkormányzatok számára törvény írja elő a sporttal kapcsolatos kötelező feladatokat, 

és emellett illetékességi területükön a helyi gyermek- és ifjúsági sport, az utánpótlás-

nevelés, a nők és a családok sportjának, a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok és a 

fogyatékosok sportjának, illetve a tömeges részvétellel zajló sportrendezvények 

lebonyolításának támogatását.4 

 

IV.2.7. EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS 

„Szank község egészségügyi alapellátását 2 háziorvos és 1 fogorvos biztosítja. A rendelők 

magán, illetve önkormányzati tulajdonban lévő épületekben, vállalkozás formájában 

működnek. A tárgyi feltételeket részben az önkormányzat biztosította, az orvosi eszközöket 

térítés nélkül adta át a háziorvosoknak és a fogorvosnak. Gyógyszertár a falu központjától kb. 

200 méterre található. 

A lakosságra jellemző főbb betegségcsoportok sorrendben a hypertónia, a mozgásszervi 

betegségek, a diabetes, a szív- és érrendszeri betegségek, valamint a tápcsatorna betegségei.  

Védőnői szolgálatot két körzetben, 2 főállású védőnő látja el. A feladatellátás helye változó 

(iskola, óvoda, családok), az épület jól karbantartott, berendezése, felszereltsége az 

előírásoknak megfelelő”4. 

 

 

                                                 
4
 Szank Község Települési Esélyegyenlőségi Terve, 2009 



 

   

24 

Egészségfejlesztés helyi lehetőségei: 

 A településen az elmúlt két évben voltak egészségügyi szűrések. 

 A településen egészséghét még soha nem volt, azonban az iskolában minden évben 

megrendezik. 

 Problémaként jelentkezik, hogy az egészségprogramok szervezéséhez nem lehet 

szakembereket biztosítani, továbbá az egészségprogramokhoz nincs megfelelő 

pénzügyi fedezet, valamint nincsenek a lakosság számára ajánlható, már jól bevált 

egészségprogramok 

 Az egészségprogramokra van lakossági igény. 

 Az egészségprogramokhoz megfelelő szervezői kapacitással rendelkeznek.  

 Az egészségprogramokhoz megfelelő helyszínt tudnak biztosítani.  

 Egészségprogramok rendszeresen kapcsolódnak a helyi kulturális szokásokhoz, 

ünnepekhez, mint pl.: Állati Jó Nap, Csepregy Imre Emlékverseny - duatlon 

 A képviselő-testület fontosnak tartja a lakosság egészségi állapotának ismeretét és 

javítását, ennek segítése érdekében egészségi állapotát támogató és/vagy 

befolyásoló képviselő-testületi határozatokat az elmúlt 3 évben a következő 

témakörökben hozott: Tiszta víz ivóvíz-minőségjavító program, Járóbeteg szakellátó 

központhoz csatlakozás. 

 A lakosság körében (bizonyos társadalmi rétegekben) élnek egészség megőrzését 

segítő szemléletek, hagyományok, szokások, melyek a következők: egészséges 

táplálkozás, sport - kerékpározás, relaxáció - jóga  

 Egyéb, az egészséget közvetve támogató falunapi rendezvény: Méz és Meggyfesztivál, 

Szanki Falunap. 

 

IV.2.8. ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM VONATKOZÓ RÉSZEI 

Az önkormányzat nemcsak az uniós követelményeket tartja be az esélyegyenlőség 

megteremtése érdekében, hanem az azon alapuló hazai jogszabályi előírásokat és 

irányelveket is igyekszik betartani, melyhez a jövőben az alábbi területeken hajtja végre 

feladatait: 

 Akadálymentesítés 
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 Foglalkoztatás 

 Oktatás  

 Közművelődés 

 Sport 

Mindezt részcélok kitűzésével és részfeladatok ellátásával tervezi elérni. 

 

 

V. A TELEPÜLÉSI SZÜKSÉGLETFELMÉRÉS 

A községi egészségterv alapja a problémák meghatározása, amelynek egyik része a 

helyzetfelmérésből (objektív tényezők), másik része pedig azoknak a kérdéseknek a 

megválaszolásából (szubjektív tényezők) adódik össze, amelyek a helyi közösség egészséges 

életmódjára, állapotára, szokásaira és helyzetére vonatkozik. Kérdőíves formában kerestünk 

választ arra is, hogy milyen igények és szükségleteket tapasztalnak az érdekeltek, saját 

egészségükkel kapcsolatosan. 

A kérdőíves felmérés egyik részében az egyesület és a település életében meghatározó 

személyeket kérdeztük meg, kulcsszemély kérdőívek alapján. A másik része a célcsoport 

látásmódját és szükségleteit térképezi fel, hogy a kettő eredményeiből, ne csupán a 

beavatkozási területeket, irányvonalakat tudjunk meghatározni, hanem olyan terveket, 

tennivalókat fogalmazzon meg az egészségterv, amely lépésről, lépésre, képes arra, hogy a 

lakosság egészségi állapotát és szemléletmódját hatékonyan megváltoztassa. 

 

A kérdőíves felmérést két csoport körében végeztük el: 

 A település életében meghatározó vezetők, prominens személyek között (fókusz 

csoport). 

 Célcsoport 

Felnőtt lakosság (20-75 éves kor között) valamint a gyermekek két életcsoportja lett 

megszólítva (11-13 és 14-19 éves kor között). 

 

Az alábbiakban a felmérés eredményeit ismertetjük, és a végén összegezzük a legfontosabb 

megállapításokat. 
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V.1. FÓKUSZCSOPORT KÉRDŐÍVEINEK ÖSSZETETT ÉRTÉKELÉSE:  

Megkérdezettek jellemzői: 

Számuk:  összesen 32 válaszadó (24 nő és 8 férfi), átlagéletkoruk: 47 év 

Válaszadók foglalkozása (4 fő nem válaszolt):  

 4 fő nyugdíjas 

 2 fő egészségügyi dolgozó 

 2 fő gyógyszerész 

 2 fő családgondozó 

 2 fő védőnő 

 2 fő óvónő 

 tanító 

 háziorvosi asszisztens 

 orvos 

 asszisztens 

 mezőgazdász 

 tanár 

 fogorvos 

 dajka 

 alkalmazott 

 irodai adminisztrátor 

 gyógyszertári asszisztens 

 óvónő, tanítónő 

 pedagógus 

 református lelkész 

 

Megkérdezettek véleménye: 

Kérdéseink során a következőkre tértünk ki. Szerettük volna megtudni azt, hogy a 

megkérdezettek hogyan vélekednek a szanki lakosok egészségi állapotáról, milyen 

betegségeket látnak elsődlegesen fenyegető tényezőnek. Mit gondolnak a lakosság 

egészséges életmódját és a helyes táplálkozást elősegítő ismereteikről és arról, hogy ezt 

mennyire igyekeznek betartani. Kíváncsiak voltunk arra is, hogy milyen programokat 

tartanának szükségesnek és hogyan ítélik meg saját helyzetüket egészségük szempontjából.  

 

Összefoglalva a kapott eredményeket, azt mondhatjuk el, hogy 69 %-ban kielégítőnek, és 16 

%-ban jónak ítélték meg a község lakosainak egészségét. Csupán 9 %-ukat vélelmezték rossz 

egészségűnek, viszont 6 %-uk nem tudott a kérdésre választ adni. 
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7. ábra: Válaszadók véleménye a településen élők egészségéről 
 

A legfőbb megbetegedéseknek a szív és érrendszeri betegségeket, valamint a magas 

vérnyomással és mozgásszervi betegségekkel küzdőket sorolták a következő helyre. Ez 

utóbbi okát sokan a mezőgazdasági munkából eredő fizikai megterhelő munkának 

tulajdonították. A betegségek megítélését a 8. ábrán szemléltetjük. 

 

8. ábra: A válaszadók véleménye a település lakosait érintő megbetegedések előfordulásáról. 

 

Ezt követően megvizsgáltuk, hogy hogyan vélekednek arról, hogy a lakosság mennyire ismeri 

az egészséges életmódot, valamint külön rákérdeztünk az egészséges táplálkozással 

kapcsolatos ismereteikre is. Csupán a lakosság 40 %-ában jelölték azt, hogy többnyire 

tájékozottak, 18 %-ban pedig véleményük szerint csak bizonyos ismereteik vannak. Úgy 

ítélték meg, hogy közel 39 %-ban nem kellően tudják az emberek, hogy hogyan kell 

egészségesen élni. Az egészséges táplálkozásról szóló ismeretek megítélése nagyjából ezzel 

összecseng, azonban a „bizonytalan ismeretek” választ jobban jellemzőnek találták. Így is 

elgondolkoztató, hogy a szubjektív megítélés szerint közel 48 %-ban nem megfelelő a 

lakosok tájékozottsága. Ezen a téren sokat lehet változtatni (9.-10. ábra). 
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Megdöbbentő az a tény, hogy bár a lakosság közel fele ismeri nagyjából az egészséges 

táplálkozás alapelveit, mégis közel 69 %-uk kissé és 9 %-uk egyáltalán nem törekszik ennek 

alkalmazására. Véleményük szerint a lakosok közül csak 9 %-ban tartják be ezeket a 

szabályokat és 16 %-uk próbál tenni valamit az egészséges étkezésért (11. ábra). 

  

9. ábra: A településen élők mennyire 
vannak tisztában az egészséges életmód 

alapelveivel? 

10. ábra: Mi a véleményük a lakosság 
egészséges táplálkozási ismereteiről? 

 

 

11. ábra: Mennyire törekszik a lakosság az egészséges táplálkozás alapelveinek a 
betartására? 

 

A felnőtt lakosság testmozgását vizsgálva azt állapítottuk meg, hogy a vélemények 

egyöntetűen azt mutatják, hogy az elmúlt évekhez képest, javuló tendencia figyelhető meg 

mind a nők, mind a férfiak körében. A nők 19 %-a,  a férfiak 16 %-a aktívabbá vált az elmúlt 

évek során.  (12.-13. ábra) Feltehetően az Önkormányzat jelentős támogatása és Szank aktív 

Sportegyesületeinek tevékenysége sokat segített ennek az eredménynek az elérésében. 

 A lakosság lelki állapotát befolyásoló, stresszt okozó tényezőnek a tartós munkanélküliséget, 

a kisebbség beköltözését, s a fiatalok elvándorlását tartják.  
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12. ábra: A nők testmozgási aktivitásának 
változása az elmúlt években. 

13. ábra: A férfiak testmozgásának 
változása az elmúlt években. 

 

Végezetül megkérdeztük, hogy milyen problémát tartanak a leggyakoribbnak, az alábbiak 

közül, ami befolyásolja az egészséget. 

 Legtöbben a dohányzást emelték ki, amit közvetlenül az alkoholfogyasztás követett. Mindez 

összefüggésbe hozható azzal, hogy munkájukkal kapcsolatosan túl sok stressz éri a 

dolgozókat. Ugyanakkor, bár tartós munkanélküliség van, a rossz szociális helyzet, mint az 

egészséget befolyásoló tényező csak utolsónak kerül említésre. Sokan problémásnak tartják 

az időhiányt, a túlzott mindennapi megterhelést. Az egészségtelen táplálkozásról, a 

mozgáshiányról középszinten tettek említést. Ezt a 14. ábrán mutatjuk be. 

 

14. ábra: Milyen problémák fordulnak elő leggyakrabban a településen élők egészségét 
érintően? 

 

A kérdőív kitöltőitől megkérdeztük, hogy milyen programok lennének fontosak a településen 

élők számára, de kértük véleményüket arról is, hogy szerintük milyen program lenne 

népszerű. A szükséglet és az igény nem mindig azonos (15.-16. ábra). 
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15. ábra: A felsorolt egészségfejlesztési programtípusok megvalósítása mennyire lenne 
fontos és indokolt a településen élők számára 

 

 

16. ábra: A településen élők milyen szívesen vennének részt az adott egészségfejlesztési 
programtípusokon 

 

Összességében jól látható, hogy a község kulcsemberei, egymást erősítve jól 

megfogalmazták a lakosság fő problémáit és felhívták arra is a figyelmet, hogy milyen úton 

kell haladni ahhoz, hogy a felvetett problémákra választ tudjunk adni. 

 

A szükségletfelmérés fontos második eleme az, hogy a kapott eredményeket össze tudjuk 

vetni a célcsoport által megválaszolt kérdésekkel. A célcsoportnak feltett kérdőívének 

összeállítása hasonló szempontok szerint történt, éppen az összehasonlíthatóság érdekében. 

Az egészségfejlesztési terv ugyanis a valós helyzetből kell, hogy kiinduljon, válaszoljon a 

szükségletekre és adott lehetőségekre épüljön. Erre ad lehetőséget az, hogy a kapott 

eredményekből megfelelő problémacsoportosítást, valamint elemzést végezzünk. 
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V.2. CÉLCSOPORT SZÜKSÉGLETEINEK ÉS VÉLEMÉNYÉNEK VIZSGÁLATA 

A programokat elsősorban szanki lakosok számára tervezzük, s fő célunk, hogy a fiatalok 

megszólítása legyen elsődleges. Így a projekt helyi szervezői véletlenszerűen, a fókusz 

csoport ajánlásai alapján keresték meg azokat az embereket, akik potenciális meghívottjai, 

érintettjei lesznek a tervezett programoknak.  

A felmérés három csoportban történt: 

 felnőtt lakosság (20-75 éves kor között), 

 gyermekek 11-13 éves kor között, 

 gyermekek 14-19 éves kor között. 

 

Felnőtt lakosság körében végzett felmérés eredményei 

Első körben felnőtt lakosokat kérdeztünk meg (irányított, szakmailag kidolgozott kérdőívek 

alapján), összesen 65 válaszadó volt, ebből 38 nő és 26 férfi, egy fő nem válaszolt 

kérdéseinkre. 

A megkérdezettek általános jellemzői: 

A nem szerinti megoszlás: 59 %-ban nő, 41 %-ban férfi. 

A válaszadók iskolai végzettsége nagyon vegyes volt, de leképezte a községben élők iskolai 

végzettségének arányát (17. ábra) 

 

17. ábra: Válaszadók iskolai végzettség szerinti megoszlása 

 

A családi állapot megoszlása a következőképpen alakult: 55 %-uk családos, 12 %-uk élettársi 

kapcsolatban él, 5 %-uk özvegy és 29 %-ban nőtlen, illetve hajadon. Munkavégzésük alapján 

is vegyes csoportot alkottak (18-19. ábra). 
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18. ábra: Családi állapot 19. ábra: Válaszadók megoszlása a 
munkavégzés jellege szerint 

 
A válaszadók 82 %-a jónak illetve kielégítőnek és 12 % nagyon jónak ítélte meg saját 

egészségét (20. ábra). 83 %-uk vallotta, hogy tisztában van az egészséges életmód 

alapelveivel, s ehhez közelít a táplálkozásról alkotott véleményük is, ugyanakkor – az 

önbevallás szerinti – a normál testsúly kategóriába csak 36 %-ba sorolták magukat, azaz a 

megkérdezettek 59 %-a súlyproblémákkal küszködik.  

               

20. ábra: A Válaszadók egészségi 
állapotának a megítélése 

21. ábra: „Tisztában van-e az egészséges 
életmód alapelveivel” kérdésre adott 

válaszok megoszlása 
 

         

22. ábra: „Tisztában van-e az egészséges 
táplálkozás alapelveivel?” kérdésre adott 

válaszok megoszlása 

23. ábra: „Mennyire törekszik egészséges 
táplálkozásra?” kérdésre adott válaszok 

megoszlása 
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24. ábra: Válaszadók BMI szerinti 
megoszlása 

25. ábra: „Milyennek ítéli meg saját 
táplálkozását” kérdésre adott válaszok 

megoszlása 
 

  

26. ábra: Az egészségtelen táplálkozás okai 27. ábra: A sportolás rendszeressége a 
válaszadók körében 

     

                      

28. ábra: A nem sportolás okai 29. ábra: „Mennyit tehet saját 
egészségéért?” Válaszok megoszlása. 
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30. ábra: Leggyakoribb problémák a településen élők egészségét illetően 

 

 

31. ábra: Válaszadók programokon való részvételi hajlandósága 

  

32. ábra: Programtípusok megvalósításának fontossága 
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Nagyban megerősíti ezt az is, amikor a saját táplálkozásukkal kapcsolatban azt kérdeztük, 

hogy mennyire törekszik betartani a tanult ismereteket. 47 %-uk, csak kismértékben 

foglalkozik azzal, hogy mennyire táplálkozik egészségesen. Ugyanakkor figyelemre méltó, 

hogy 65 %-uk vallja, hogy ő egészségesen étkezik, s azt is, hogy nagyban tehet és ő felel a 

saját egészségi állapotáért (23., 24., 25., 26., 29. ábra). 

Az egészséges testmozgás, a mozgásprogramok szükségessége és a hozzáállás ezzel a fenti 

megállapítással összhangban van (27.-28. ábra). 

Összességében látszik, hogy a lakosságot már megérintette az életmódjukkal kapcsolatos 

változtatási igény, szívesen vennék az ebben való kezdeményezéseket, de legelőször arra 

lenne szükség, hogy a saját maguk értékrendjében az egészséges életmód nagyobb 

jelentőséget kapjon és az egészséggel való törődésről alkotott véleményük erősödjön. 

Mindez a programokon való aktív részvétel és a hatékonyság előfeltétele. 

Érdekességként emeljük ki, hogy igen eltérő volt a vélemény a fókuszcsoport megállapítása 

szerint, hogy milyen problémákat tartanak fő egészséget fenyegető veszélynek. Míg a 

fókuszcsoport a legnagyobb problémának a dohányzást tartotta, addig a célcsoport ezt 

csupán a hatodik helyre sorolta (a 11 közül). Abban sem értettek egyet, hogy a dohányzást 

megelőző és leszoktató programon mennyire vennének részt a lakosok. A fókuszcsoport ezt 

a hatodik helyre sorolta, míg az érintettek utolsó előtti helyen említették meg 

hajlandóságukat arra, hogy ezen szívesen részt vennének. Ezt csupán az alkoholfogyasztással 

kapcsolatos megelőző programok követték, azaz megállapíthatjuk, hogy nincs igazi igénye a 

lakosságnak arra, hogy ezzel a kérdéssel foglalkozzon. Érdekes módon azzal egyetértett 

mindkét csoport, hogy a munkahelyi stresszt és az egyéni életvezetési segítséget szívesen 

fogadnák és szükségesnek is tartják. Érzik, hogy a stressz nagyon is jelen van az életükben. 

Sokan érzik, hogy nem mozognak eleget, nincs kellő ismeretük az egészséges életmóddal 

kapcsolatban, ugyanakkor tudják, hogy felelősek saját egészségükért és tehetnek is róla. A 

táplálkozási programokat, a testmozgást elősegítő programokat részben fontosnak tartják, 

részben a részvételi szándékot is meglehetősen jónak ítélték meg. Mind a két csoport abban 

egyetértett, hogy a lakosok nem tartják fontosnak önmagukra nézve az egészséges 

életmódot. Viszont a részvételi szándék, passzivitás okának az időhiányt említették ki, de 30 

%-ban érdektelenségről is vallottak, míg 10 %-uk azt válaszolta, hogy nem szeret közösségbe 

járni (35. ábra). 
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33. ábra: Egészséges életmódról való 
ismeretek 

34. ábra: Mennyit tehet saját 
egészségéért? 

 

 

35. ábra: Okok, hogy a válaszadók miért nem szívesen vesznek részt egészségfejlesztési 
programokon? 

 

Fiatalok körében végzett felmérés eredményei 

A fiatalokat elsősorban az egészséggel kapcsolatos nézeteikről, ismereteikről, szokásaikról és 

a programokon való részvételi szándékukról kérdeztük.  

Megkérdezettek jellemzői: két csoportban 60 fő megkérdezésére került sor.  

Kérdőívkitöltők életkori jellemzői:  

 11-13 évesek (első csoport), ahol az áltag életkor: 12,1 év volt 

 14-19 évesek (második csoport), ahol az átlag életkor: 17.8 év volt 

Nemek szerinti megoszlás: 

 első csoport: 50 % Fiú, 50 % lány 

  második csoport: 53 % lány és 47 % fiú 
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Mit gondol saját egészségéről? 

 Első csoport: 13 %-uk kielégítőnek, 17 %-uk nagyon jónak, míg 67 %-uk jónak mondja 

saját egészségét.  

 Második csoport: Jónak 47 %, nagyon jónak 13 %-uk mondja egészségét, míg 3 %-ban 

a rossz jelzés is megjelenik. 

     

36. ábra: Válaszadók saját egészségükről 
adott nyilatkozata (11-13 éves kor) 

37. ábra: Válaszadók saját egészségükről 
adott nyilatkozata (14-19 éves kor) 

 

Tehet-e saját egészségéért?  

A 11-12 évesek még 90 %-ban azt válaszolják, hogy tehetnek saját egészségükért, a 17-18 

éveseknél viszont ez romlik, azaz csak 60 százalékuk vallja már, hogy az egészség a saját 

felelőssége. Szerencsére nem akadt olyan egyik csoportban sem, aki azt vallja, hogy 

egyáltalán nem az ő dolga az egészsége, azonban ez a szemléletromlás nagyon jellemzően 

megmutatkozik, ami az egészségmagatartást egyértelműen meghatározza. 

            

38. ábra: Mennyit tehet saját egészségéért 
(11-13 éves kor) 

39. ábra: Mennyit tehet saját egészségéért 
(14-19 éves kor) 
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Milyennek tartja az ismereteit? 

Egyértelműen kimutatható, hogy az ismereteik helyes irányban fejlődnek. Így az iskolai vagy 

egyéb táplálkozási és egészséges életmódról szóló oktatás hatékony, ami a tudásszintre 

vonatkozik.  

 

 egészséges életmódról: 

               
40. ábra: Tisztában vannak-e az 

egészséges életmód alapelveivel (11-13 
éves kor) 

41. ábra: Tisztában vannak-e az 
egészséges életmód alapelveivel (14-19 

éves kor) 
 

 egészséges táplálkozásról: 

                  

42. ábra: Tisztában vannak-e az 
egészséges táplálkozás alapelveivel (11-13 

éves kor) 

43. ábra: Tisztában vannak-e az 
egészséges táplálkozás alapelveivel (14-19 

éves kor) 
 

Érdemes azonban ezt összevetni azzal, hogy milyennek ítélik meg a saját táplálkozásukat és 

milyen fizikai állapotban vannak. A fentiek figyelembevételével meg kell állapítanunk, hogy 

valószínűleg a testmozgás, sport jelentős emelkedése az, ami a viszonylag normál 

súlykategóriát képes tartani a fiataloknál. Ez azonban nem jár együtt sajnos az 

egészségmagatartás teljes körű megjelenésével. 
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Milyen az önbevallás alapján a BMI: 

                 
44. ábra: Válaszadók BMI szerinti 

megoszlása (11-13 éves kor) 
45. ábra: Válaszadók BMI szerinti 

megoszlása (14-19 éves kor) 
 

Milyennek ítélik meg a saját táplálkozásukat: 

  

46. ábra: Milyennek ítélik meg a saját 
táplálkozásukat (11-13 éves kor) 

47. ábra: Milyennek ítélik meg a saját 
táplálkozásukat (14-19 éves kor) 

 

Sportolási szokásaik: 

                 
48. ábra: „Szoktál-e rendszeresen 

sportolni?” (11-13 éves kor) 
49. ábra: „Szoktál-e rendszeresen 

sportolni?” (14-19 éves kor) 
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Szükségleteik, igényeik és részvételi szándékuk az egészségfejlesztési programokat 

illetően: 

Fontos volt megtudni és összehasonlítani azt, hogy mi a jellemző a szabadidős 

tevékenységeikre, mi a véleményük arról, hogy mire van szükségük a fiataloknak, hogy 

milyen hajlandóságot mutatnak a tervezhető egészségfejlesztési programok irányában.  

 

Szabadidő eltöltés jellemzői: 

Az első csoport, azaz a 11-12 évesek szabadidejének nagy részét töltik barátaikkal, 

játékokkal, a Tv nézés, internetezés is elég magas arányban jelenik meg. A későbbiekben 

szembetűnően a játéktevékenység csökken, ami az életkor előrehaladtával természetes 

folyamat, viszont az kiemelendő, hogy a barátokkal való együttlét nagymértékben, közel 30 

%-ban csökken az életkor előrehaladtával. Az internetezés viszont teret nyer a televíziózással 

szemben. Országos tapasztalat, ami itt is megjelenik, hogy az olvasás, mint szabadidő 

tevékenység is 13 %-os csökkenést mutat. A gyermekek elmagányosodása már ebben az 

életkorban is megfigyelhető. A nagyobb gyermekek étkezési szokásai is negatív irányba 

változnak, többen nem esznek naponta meleg ételt, kevesebb gyümölcs fogy, ahogy 

idősebbek lesznek. Ijesztő tény, hogy a 17-18 évesek közel 20 %-a dohányzik és 57 %-ban 

vallják, hogy néha alkoholt is fogyasztanak. Az alkoholfogyasztás 17%-ban már a 11-12 

éveseknél is megjelenik. Mindezeket igazolja, hogy amikor a programok szükségletéről 

kérdeztük őket, egyértelműen a problémák megjelenésével kapcsolatos sorrendet 

fogalmaztak meg. 

     
50. ábra: Szabadidős elfoglaltságok (11-13 

éves kor) 
51. ábra: Szabadidős elfoglaltságok (14-19 

éves kor) 
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A programokon való részvételi szándék: 

Mindkét gyermekcsoport szívesen venne részt egészségfejlesztési programokon. A sorrend 

nemigen változik a két csoport között. Az alábbi két ábra jól mutatja, hogy a fiatalok 

megszólíthatók, aktiválhatók. Mindenképpen ki kell használni ezt az aktivitást, mert 

eredményesen az egészségkultúra megfelelő kialakítása ettől várható. 

  
52. ábra: Programokon való részvételi 

szándék (11-13 éves kor) 
53. ábra: Programokon való részvételi 

szándék (14-19 éves kor) 
 

Programszükségletek: 

  
54. ábra: Programszükségletek (11-13 éves 

kor) 
55. ábra: Programszükségletek (14-19 éves 

kor) 

Egyéb programként megnevezett tevékenységek (11-13 éves kor): 

 kerékpártúra: 5 fő 

 túrázás: 8 fő 

 erdei, hegyi túra 

 horgászni: 5 fő 

 sátorozás: 2 fő 

 tábor: 5 fő 

 kézizés 
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 családi programok 

 bulik 

 kirándulás 

 sporttábor 

 
Összegzés: A fiatalok fejlődése során hasonló megállapításokat tudunk megfogalmazni, mint 

a felnőtteknél. Igen érdekes, hogy egyértelműen kimutatható, hogy ismereteik az egészséges 

életmódról javulnak az évek múlásával, szokásaik azonban nem. Táplálkozásukat illetően, 

egyértelműen rosszabbnak ítélik meg az idősebbek, viszont a rendszeres sportolás nő az 

életkor emelkedésével, ami igen fontos tényező. Figyelemfelhívó jel továbbá, hogy a fiatal 

tizenévesek között igen sokan alultápláltak, ami azonban az életkor előrehaladásával 

normalizálódik. Meg kell állapítani, hogy a fiatalok nyitottak a közösségi egészségesebb 

életmódra, amit elsősorban a sporttevékenységen keresztül tudunk hatékonyan 

megközelíteni. Ennek jelentősége azért is olyan nagy, mert sajnálatos módon a dohányzás, az 

alkoholfogyasztás, már az igen korai életkorban is megfigyelhető, s ez növekvő tendenciát 

mutat. 

 

V.3. ÖSSZEFOGLALÓ 

Összevetve a 3 csoport véleményét, fontos megállapítani, hogy a lakosság jobbnak ítéli meg 

az egészségét, mint amilyen az valójában (a fókuszcsoport válaszaiból 70% ítélte úgy, hogy jó 

a lakosság egészségi állapota, míg a célcsoportban ez 94%-os, tehát a belső kép sokkal jobb, 

mint a valóság). 

A lakosság egészségi állapotát elsősorban a szív és érrendszeri megbetegedések 

befolyásolják. Ezzel kapcsolatba hozható az, hogy nem megfelelő életmódot folytatnak, s bár 

ismereteik bővítésének szükségessége is felmerül, mégis azok alkalmazásában van a fő gond. 

Az élethelyzetükkel kapcsolatosan átélt napi stressz megküzdésével szemben gyakran 

választják az alternatív megoldásokat, azaz sokan dohányoznak és az alkoholfogyasztással 

kapcsolatos megállapítások is ezt erősítik.  Bár tudják, hogy tanulni és tennivalójuk van ezen 

a téren, mégis legtöbben passzivitásba vonulnak, időhiányra hivatkozva. Jelentős a tennivaló 

a helyi szemléletváltásban, a tervezett programkínálatok mellett, ezt a szemléletváltást kell 

szorgalmazni és segíteni, ahhoz, hogy egészségi állapotukban valóban javulást lehessen 

elérni.  
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Különösen jelentős ez a fiatalok között végzett felmérés eredményeit tekintve. Két 

megállapítás tehetünk.  

 Az iskolai egészségnevelés növeli a fiatalok tudását az egészséges életmódról, tehát 

az ismeretek átadásával nincs jelentős probléma 

 A szokások kialakulásánál (étkezés, sport, egyéb életmódot befolyásoló tényezők) 

viszont jelentős változtatást kell elérnünk, ha valóban azt szeretnénk elérni, hogy fő 

feladatként tekintsük a fiatalok egészségmagatartásának javítását. 

Az így szerzett információk (objektív, szubjektív tények) együttes kezelése, rendezése 

egyértelműen mutatni fogja, hogy melyek azok a programok, amelyeket a községben 

hatékonyan lehet és érdemes alkalmazni. 

 

 

VI. AZ EGÉSZSÉGTERV ELKÉSZÍTÉSÉNEK LÉPÉSEI 

VI.1. ÁLTALÁNOS LEÍRÁS 

Az egészségterv első lépése minden esetben a küldetés megfogalmazása (újragondolása vagy 

megerősítése). Ezen küldetés ugyanis meghatározza az információk rendező elvét, valamint a 

problémák megfelelő csoportosításához iránymutatást ad.  

A szükségletfelmérés során a begyűjtött információkból meghatározzuk a felmerülő 

problémákat, s mindezt második lépésként ok-okozati összefüggésbe csoportosítjuk. Ez a 

rendszerezés és tudatos átgondolás vezet el az általános célok elsődleges 

megfogalmazásához (problémafa - célfa).  

A harmadik lépésben az így rendszerezett problémákat összevetjük a külső és belső 

különböző tényezőkkel. Ezzel az elemzéssel tudjuk meghatározni az ún. releváns döntési 

kritériumokat, amelyen belül a meglevő problémák megoldására, a helyi adottságokat és 

lehetőségeket figyelembe véve megoldást kereshetünk.(SWOT analízis – releváns döntési 

kritériumok).  

Ez ad megfelelő kontrollt továbbá arra is, hogy a megfogalmazott problémák közül melyekre 

találhatunk megoldást, melyek azok az irányvonalak, ahol hatékonyan és reálisan 

tervezhetjük a „beavatkozást”.  

Mindezek elvégzése után, negyedik lépésként, azért van szükség a logikai keretmátrix 

eszközrendszerének a használatához, mert ez arra ad útmutatót, hogy konkrétan milyen 
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területeken lehet hatékony és mérhető programokkal megfelelő eredményeket elérni. A 

logikai keretrendszer ad továbbá lehetőséget arra is, hogy elemezzük a tervezett 

programokat (melyek a kitűzött célok megvalósításához mutatnak irányt) a fenntarthatóság 

szempontjából, valamint választ kapunk arra (meghatározzuk), hogy milyen indikátorokat 

használhatunk az eredményesség mérésére. 

 

VI.2. PROBLÉMÁK MEGHATÁROZÁSA 

Demográfiai helyzettel, egészségi állapottal, egészségmagatartással kapcsolatos 

problémák kiemelése: 

Demográfiai adatokból kiemelendő: 

 Lakosságszám csökkenése: A népességszám változásban a két természetes 

népmozgalmi eseménynek, az élve születések és halálozás alakulásának, valamint a 

negatív előjelű migrációnak egyaránt szerepe volt. 

 A település korösszetételére az elöregedés jellemző. 

 

Egészségi állapotot befolyásoló tényezők: 

 Az egészségtudatos magatartás nem jellemző. 

 A szűrővizsgálatokon való részvétel nem jellemző az aktív életkorú (35-45 éves) 

lakosokra 

 

Életmóddal kapcsolatban észlelt problémák téma szerinti csoportosításban: 

 Lakosság életmódja nem megfelelő, nem táplálkoznak egészségesen, a mozgás 

hiánya észlelhető annak ellenére, hogy ez a kérdőívek alapján javuló tendenciát 

mutat 

 Az egészséges táplálkozás kérdéscsoporton belül jelentős problémának ítélik, hogy 

„fiatalok körében magas az egészségtelen élelmiszerek fogyasztása, pl. szénsavas 

üdítők és a chips”. 

 Hiányolják a megkérdezettek az egészséges táplálkozással kapcsolatos szabályok 

ismeretét, valamint, hogy véleményük szerint nem kellőek az ismeretek, mind az 

egészséges életmód, mind az egészséges táplálkozással kapcsolatosan. 



 

   

45 

 A rendszeres testmozgás témakörön belül legjelentősebb problémának tartják, hogy 

a „családok szabadidős tevékenységére a passzivitás a jellemző”. A rendszeres 

sportolásnak jelentős szemléleti akadályai mellett az időhiányt is jelzik a 

megkérdezettek.   

 A dohányzás témakörén belül a legfontosabb veszélyeztető tényezőnek tartják a 

fiatalok dohányzási problémáit, az alkoholfogyasztás is korán kezdődik a fiatalok 

körében.  

 Az illegális  droggal kapcsolatban elsődleges hiányként fogalmazzák meg a 

megkérdezettek a szülők tájékozottságának hiányát. Örömteli, hogy ez a probléma 

nem jellemző a településen 

 A lelki egészség vonatkozásában leginkább azt jelölik, hogy kevésbé figyelnek 

egymásra az emberek. Emellett a stressz okainak elsősorban a munkahelyi és anyagi 

gondokat jelölték. 

 A krónikus betegségek egyensúlyban tartásához elengedhetetlenül fontosak az 

életmódi változások. Az életmódváltáshoz szükséges ismeretek elterjedését 

leginkább a cukorbetegség és a szív-érrendszeri betegség  esetében tartják 

szükségesnek. Elsősorban a diéta és a mozgás változás szükségét fogalmazzák meg . 

 A szexuális élet terén a fogamzásgátlással és a szexuális úton terjedő betegségekkel 

kapcsolatos ismeretek hiányát fogalmazzák meg, főleg a fiatalok.  

 Az életmód szubjektív megitélésének, a lakossági szükségletek megfogalmazásánál 

különböző szemszögből, de folyamatosan megjelent a passzív életmód 

problematikája. Ezen terület szükségessége az egyéb kategória csoportban 

ismételten megerősítést nyert minden életkorban. 

 

Lakosság egészségi állapotának jellemzése: 

 A magas vérnyomás betegség gyakorisága mindkét nem esetében magas.  

 A cukorbetegség előfordulása mindkét nem esetében gyakori.  

 A mozgásszervi betegségek előfordulása is jelentős egészségi probléma a 

településen. 

 

 



 

   

46 

Kompetencia és forrásigény szerinti csoportosítás 

Nagy forrásigény, helyi szinten nem kezelhető: 

 Az általános gazdasági, a szociális társadalmi problémák. 

 Szűrővizsgálatok anyagi hátterének biztosítása, 

 A hátrányos helyzetű rétegek, veszélyeztetett csoportok problémájának társadalmi 

megoldása. 

 
Nagy forrás igény, helyi szinten megoldható: 

 Egészségtudatos életforma népszerűsítése, kisebb közösségekben való támogatása. 

 Egészségnap szervezése, az egészséges életmód népszerűsítése érdekében 

 Lakossági egészséges életmód programok megtervezése, megtartása 

o Egészséges táplálkozási községi stratégia 

o Sport stratégia kialakítása 

 Iskolai konyha korszerűsítése, tervszerű intézményi fejlesztéssel, pályázatokkal. 

Egészséges táplálkozás propagálása. 

 Egészséges táplálkozás érdekében a korszerű egészséges közétkeztetés biztosítása 

o helyi iskolai konyha berendezéseinek korszerűsítése  

o egészséges iskolai büfé üzemeltetése, 

 Életkori sajátosságoknak megfelelő klubok indítása, meglévők újra tematizálása 

o családi életre felkészítés 

o kismama klub (édesapák, nagyszülők bevonásával) 

o 60 éven felüliek életmód klubja 

 Betegklubok megszervezése, országos vagy kistérségi egyesületekhez csatlakozás 

o szívegyesület, - szív és érbetegek életmód klubja  

o cukorbetegek klubja 

o mozgásszervi betegek klubja 

 
Kis forrás igény, helyi szinten nem megoldható: 

 Az egészség értékként feltüntetése és az egészséges életmód népszerűsítése, 

fontosságának hangsúlyozása társadalmi szinten 
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 Szűrési programokon való részvételi arány növelése, az elmúlt szűrési eredmények 

elemzése, a Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv, illetve térségi egészségügyi 

Intézményeknél szakember és forrás. 

 
Kis forrás igény, helyi szinten megoldható: 

 Egészséges táplálkozás érdekében: 

o korszerű étrend biztosítása, az élelmezésvezető irányítása mellett, az érintett 

korosztályoknak, 

o a meglévő egészséges táplálkozási iskolai programok felülvizsgálata, vonzóbbá 

tétele, 

 Rendszeres testmozgás érdekében: 

Helyi sportstratégia tervszerű megvalósítása: 

rendszeres, irányított szabadidő program, futás gimnasztikával a szabadban / 

természetvédelmi útvonalon, parkokban, / program előtt és végén fizikai állapot 

ellenőrzésével, kéthetente, hetente. 

 

A fenti problémákat csoportosítva, ok-okozati viszonyba rendeztük és a következő 

problémafát készítettük el. 
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VI.3. PROBLÉMAFA 

                                                                                                                                                              

Nincs kellő 
kommunikáció, 

felvilágosító 
előadások. 

Közösségek és 
programszervezők 

szakirányú 
segítése hiányzik. 

Eszköz és forráshiány 
Egyéb programokon 
nem kellő a hangsúly 

a prevencióra. 

 

Ismerethiány, 
közömbösség, 
érdektelenség. 

Érdektelenség, 
motiváció 

hiánya. 

A helyi lakosság életminősége és 
egészségtudatos magatartása nem kielégítő 

Megélhetési gondok, rohanó 
életmód, gazdasági nehézségek 

növelik a lakosok terheit, 
elszigeteltek, érdektelenek lesznek 
saját egészségükkel kapcsolatosan. 

A prevenciós és az 
egészségfejlesztési 

programok, törekvések nem 
kellően hatékonyak 

Egészségterv és annak 
tudatos megvalósítása 

hiányzik 

Nehéz gazdasági helyzet, 
tartós munkanélküliség, 

megélhetési gondok 

Az egészségügyi 
szűréseken való 

részvétel alacsony 

Nincs meg a kellő 
feltételrendszer, 

célzott programok 

Az egészséges életmód 
kialakításának 

feltételrendszere hiányos  

Egészségterv 
megvalósításáért 
felelős személyek 

hiánya. 

Nem kap hangsúlyt 
a közösségekben az 

egészséges 
életmód. 

A jó szociális 
ellátás csak 

átmeneti 
megoldást 

jelent. 

Kevés a helyi 
munkalehetőség. 

Humán erőforrás 
hiányzik 

(egészségfejlesztési 
szakemberek nincsenek, 

az alapellátás nem 
kellően motivált). 

Egészségtelen 
táplálkozás. 

 

 

A lakosság életmódja és 
egészségmagatartása elősegíti a 

szív és érrendszeri 
megbetegedések kialakulását 

A programokon való 
részvételeket a „Jó evés, 

ivás” vezérli 

Az egészségnek nincs 
kellő értéke. 

Mozgásszegény 
életmód. 



 

 
49 

VI.4. SWOT ANALÍZIS 

Összegyűjtve és áttekintve az eddigi információinkat, elvégeztük a SWOT (GYELV) analízishez szükséges szempontok csoportosítását 

(gyengeségek, erősségek, lehetőségek, veszélyek). Ez a lépés vezet el ahhoz, hogy a helyi viszonyokra épülően lehetőségeket figyelembe véve, a 

szükségletekre és az igényekre válaszolva megfogalmazzuk azokat a releváns döntési kritériumokat, amelyek mentén a község 

egészségfejlesztési stratégiáját, valamint egészségtervét felépítsük, és annak megvalósítási módjára is ajánlást tegyünk. 

 

SWOT analízis Szank: 
 

Erősségek Gyengeségek 

 Fejlett infrastruktúra (Felújított középületek, Sportpálya, stb.) 

 Elkötelezett polgármester és önkormányzati vezetés 

 Községi fejlesztési koncepciók (elkészített stratégiák: 
környezetvédelmi program, Sportprogram, Esélyegyenlőségi 
program, Befektetés ösztönző stratégia) 

 Sok sikeres fejlesztési pályázat, pályázatírói gyakorlat, jártasság. 

 Kiskunmajsai Kistérségi Egészségfejlesztési Iroda sikeres TÁMOP 
pályázatában való részvételi lehetőség. 

 Környezeti adottságok. 

 Erős civil szervezetek. 

 Jól működő helyi intézmények (Közösségi Ház, Könyvtár, Ízek háza, 
idősek otthona) 

 Jó kapcsolat a helyi gazdasági szereplőkkel. 

 Népszerű helyi, kistérségi hagyományteremtő rendezvények. 

 Jól működő tanyagondnoki hálózat, tanyasi programban való 
részvétel. 

 Kisebb közösségek erősödése. 

 Átalakuló egészségügyi alapellátás. 

 A helyi népesség elöregedése. 

 A fiatalok elvándorlása. 

 Az aktív lakosok nehéz motivációja. 

 Tartós munkanélküliség. 

 Zsáktelepülés. 

 A mezőgazdasági termelés csökkenése. 

 Kevés, csökkenő olajtermelés – források apadása. (MOL leágazó üzletág) 

 A helyi lakosok egészségmagatartása nem megfelelő. 

 Sok a bejáró munkavállaló. 

 A lakosok túlterheltsége. 

 Tartós munkanélküliség. 

 Életkilátások bizonytalansága, főleg a fiatalok számára. 

 Kevés egészségfejlesztési szakember. 

 Nem elégséges közlekedés, 

 Kevés a belterület. 

 Az egészséget támogató szolgáltatások messze vannak. 
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Lehetőségek Veszélyek 

 

 Nyertes pályázatok és a jó infrastruktúra kihasználtságának a 
növelése. 

 A helyi fejlesztési stratégiák összehangolása. 

 A helyi gazdasági szereplőkkel való együttműködés fokozása, 
erősítése. 

 Helyi munkalehetőségek megteremtése. 

 Turizmus fejlesztése, az egészségfejlesztési lehetőségeknek 
megfelelően, meggy, méz, egészséges táplálkozási programok, 
sportversenyek. 

 A rendszeres fesztiválokon az egészséges életmód népszerűsítése. 

 Lakossági motivációs program a fiatalok bevonásával. 

 Hagyományok erősítése. 

 Kistérségi szerep erősítése az egészséges életmód erősítésében, 
példaértékű fesztiválok, rendezvények szervezése. 

 A helyi vezetők egészségmagatartásának példaértékű erősítése. 

 Helyi egészségpropaganda. 
 

 

 Lakossági érdektelenség. 

 A munkalehetőségek megteremtésének a sikertelensége. 

 A fiatalok elvándorlása. 

 Szűréseken való részvétel eredménytelensége. 

 Az egészségügyi ellátórendszer nem kellően sikeres felújítása. 

 Az információk nem kellően hatékonyak. 

 Az egészség érték fogalmának a lebecsülése. 

 A lakossági túlterhelés és érdektelenség a programokon való részvételt 
csökkenti. 

 A programok nem kellő szakmai megalapozottsága a humán erőforrás miatt, s 
ezért hatékonyságuk nem megfelelő volta. 
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Melyik erősségünk melyik lehetőség megvalósulását segíti? 

 Az elkötelezett polgármester és önkormányzati vezetés erősíteni tudja a helyi vezetők 

példamutató egészségmagatartását. 

 A civil szervezetek összefogása létre tud hozni egy helyi példaértékű összefogást az 

egészséges élet feltételeinek a megteremtésében. 

 A sikeres pályázatok feltételeket teremtenek a helyi turizmus, a hagyományok 

felelevenítésére és az erőforrások megteremtésére az egészségturizmus 

kialakításához. 

 A népszerű hagyományteremtő rendezvények, fesztiválok segítik az egészséges 

életmód kialakítását, sport és táplálkozási programok népszerűsítését, mintaértékké 

emelését. 

 A sikeres pályázatok megteremtik az alapját a kisebb közösségek szerveződéséhez 

 A helyi gazdasági szereplőkkel való jó kapcsolat segíti az egészség szempontjainak 

figyelembe vételét a munka során. 

 

Melyik gyengeségünk, melyik lehetőséget gátolja? 

 A szűrőprogramokon a lakosság jelentős része nem jelenik meg, ezért hatékonyságuk 

nem megfelelő. 

 A lakosság nem kellő motivációja a programok sikertelenségét okozza. 

 Mezőgazdasági tevékenység csökkenése az egészséges gazdálkodás kialakítását gátolja 

 A MOL leágazó üzletága csökkenti a helyi társadalmi felelősségvállalást, programok 

támogatását. 

 A kevés egészségfejlesztési szakember akadálya a tájékoztató előadások, csoportos 

foglalkozások szervezéséhez. 

 Az idősödő életkor fokozza a szív és érrendszeri megbetegedések kialakulását. 

 A prevenciós szolgáltatások messzisége és a rossz közlekedés gátolja a részvételi 

lehetőséget. 
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Melyik erősségünk segít, hogy a veszélyt elhárítsuk? 

 A jól működő helyi intézmények, kezdeményezések, programok a lakosság 

érdeklődését kiválthatják. 

 A lakossági motivációs programmal, amelyet fiatalok végeznek, csökkenti a lakosság 

ellenállását. 

 A helyi jó kommunikációs lehetőségekkel az egészség értékének lebecsülését 

csökkenteni tudjuk. 

 A nyertes pályázatok, a gazdasági szereplőkkel a jó kapcsolat, a helyi fejlesztési 

stratégiák a munkahelyteremtést növelni tudják. 

 A tanyagondnoki jó működése csökkenti az elszigeteltséget. 

 A humán erőforrás, szakemberek meghívási lehetősége (sikeres pályázatok) segíti a 

programok kellő szakmai megalapozottságát. 

 

Melyik gyengeségünk akadályoz meg bennünket a veszély elhárításában? 

 A lakosok túlterheltsége passzívvá teszi a programokon való részvételt. 

 Az életkilátások bizonytalansága a fiatalok elvándorlását elősegíti. 

 A helyi fejlesztési stratégiák, cselekvési programok összehangolatlansága csökkenti a 

munkalehetőségeket. 

 A megosztott egészségügyi ellátás a szűréseken való részvételt csökkenti. 

 A kevés egészfejlesztési szakember nem tudja kellően érvényesíteni az egészséges 

életmód elemeit a programokon. 

 Szaktudás, képzettség hiányában nincs kellően kihasználva a fejlett infrastruktúra. 

 

RELEVÁNS DÖNTÉSI KRITÉRIUMOK 

A község önkormányzatának és szakembereinek az elkötelezettsége lehetőséget ad arra, 

hogy az egészséges életmódot népszerűsítsük. Elsősorban arra van szükség, hogy a lakosság 

passzivitásán próbáljunk meg változtatni. Közösségek létrehozását alapozzuk a már meglévő 

életerős civil szerveződésekre, a különböző közösségek egymáshoz csiszolása, szervezett 

módon kell, hogy történjen, amit például közös motivációs programokkal lehetne támogatni. 

Fel kell világosítani az embereket, hogy milyen veszéllyel jár az egészségtelen életmód, 

melyek azok a szokások, amelyeken lehet változtatni. Motiváló erő lehet az is, hogy a 
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fiataloknak példát kell mutatni, közös nagy programokon és a mindennapokban. Ehhez jó 

szakember gárda és az alapellátás, oktatás, közművelődés szakembereinek humán 

összefogása, a rendszeres, ellenőrzött (monitorozott) egészségfejlesztési tevékenység 

nagyban hozzájárulhat, ezt kell célul kitűznie minden cselekvési programnak. Mindehhez 

ennek az egészségtervnek az elkészülte nagyban hozzájárul, ennek megvitatása kell, hogy 

legyen az első lépése az egészségterv megvalósításának. A jelen TÁMOP pályázat ezen 

program elkezdéséhez lehetőséget biztosít, amit a rendszeres tervezéssel hosszútávon 

fenntarthatóvá lehet tenni, az elkötelezett és megváltozott életszemléletű emberekkel.  

 

 

VII. AZ EGÉSZSÉGTERV RÉSZEI 

VII.1. EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI STRATÉGIA 

Az egészség fejlesztése ugyanolyan stratégiai tervezést igényel, mint bármilyen más 

fejlesztési folyamat, a fejlesztés célja a jobb egészség, jobb életminőség lesz.  

 

Jelen egészségstratégia településünk szakmailag megalapozott, tervezett „válasza” a 

közvetlen és tágabb környezeti feltételek és adottságok nyújtotta lehetőségekre. Formailag 

meghatározza a település hosszú-, közép-, rövidtávú céljait, nevesíti a célok megvalósítását 

támogató és nehezítő külső-, belső tényezőket, az elvégzendő feladatokat, a megvalósítás 

lehetséges módjait. Az egészségstratégia legáltalánosabb célja, hogy a Kedvezményezett 

saját lehetőségeit minél eredményesebben felhasználva javítsa az itt élők életfeltételeit, 

életminőségét (egészségnyereség), az „egészségszolgáltatásokhoz” történő hozzáférés 

esélyegyenlőségét, a település gazdasági-lakosságmegtartó potenciálját.  

 

Stratégiai gondolkodásunkat a hosszú távra való tervezés, az alapértékek mentén való 

működés, a különböző ágazatok összehangolt együttműködésére-, és a fenntarthatóságra 

való törekvés egyaránt jellemzi. 
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Egészségtervünk, egészségfejlesztési stratégiánk alapelvei: 

A felsorolt értékek, alapelvek érvényesítésére mind az egészségterv elkészítésének, mind az 

egészségprogramok megvalósításának teljes időtartama alatt tudatosan törekszünk.  

 

 Partnerség, demokratikus részvétel, bizalom: együtt, közösen tevékenykedünk, a 

tervezés, megvalósítás és értékelés folyamatában, közös a sikerünk és a felelősségünk is. 

Cél, hogy az irányított egészségfejlesztési folyamatban partnerként működjenek együtt az 

érintettek (döntéshozók, a célcsoportok, bevont szakemberek, stb.). Ennek érdekében 

„egészségpartnerséget” hozunk létre, rendszeres kapcsolattartást tervezünk a 

célcsoportok, a megvalósítók, különböző területek szakemberei között. Támogatjuk az 

egész települést átfogó stratégiai partnerségek létrehozását az egészség és fenntartható 

fejlődés érdekében, bevonva az állami, önkéntes és magán szektort egyaránt. Megfelelő 

háttér struktúrákat alakítunk ki, amellyel koordinálni és segíteni lehet az egészségterv 

céljainak megvalósításáért folyó munkát (projektmenedzsment, egészségkoordinátor). 

Partnerségi/közösségiségi előnyök: közös érdekek, közös gondolkodás, közös akarat, 

együttműködő kötelezettségvállalás, valós, egyedi, helyi stb. igények megjelenésének 

lehetősége, külső és belső támogatottság, belső kohézió, összeadódó kapacitások, 

erőforrások (különféle kompetencia, tudás, készség, tapasztalat stb. hasznosítása), 

értékteremtés, tervezési képesség/szükségesség, fenntarthatóság – ehhez kulcsemberek 

megnyerése, motiváció  

 

 Emberközpontúság, „szolgáltatói” alapállás – humanista megközelítésben, a célcsoport 

igényeit kielégítve működtetjük az egészségtervet. Az egészségterv a közösség tagjainak 

valós igényeire és szükségleteire reflektál, elsősorban nem elvárásokat fogalmaz meg, 

hanem lehetőségek biztosításával támogatja a közösség tagjait, hogy tegyenek saját és 

közösség tagjainak egészségéért, közérzetéért.  

 

 Alulról felfelé építkezés – Célunk, hogy közösségi kezdeményezésekre, közösségi akaratra 

reagáljanak a tervezett programok, amelyekben jelentős szerepet kap az önkéntesség, 

cselekvő részvétel és felelősség.  
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 Szubszidiaritás elvét alkalmazzuk, azaz törekszünk arra, hogy a döntések és a végrehajtás 

a célcsoportokhoz mérten a lehető legközelebbi szinten, ahol a legnagyobb hozzáértéssel 

rendelkeznek, ott valósuljanak meg. Az elv magába foglalja azt is, hogy azokat a 

problémákat, megoldásokat, amelyek túl nyúlnak a helyi szintek kompetenciáin és 

lehetőségein, vagy minden településen rendszerszerűen fennáll, kistérségi szintre 

közvetítsük.  

 

 Különböző szektorok együttműködése: Az egészség megőrzésére tett erőfeszítések akkor 

a leghatékonyabbak, ha a különböző szektorok szervezetei együtt tudnak működni és 

tanulnak is egymástól. Az egészség mindenki ügye. Támogatást nyújtunk minden olyan 

tevékenységhez, amely felszabadítja az egészség érdekében tevékenykedők és érintettek 

energiáit, hogy a férfiak, nők, gyerekek és kisebbségi csoportok sajátos igényeit is ki 

lehessen elégíteni. Vállaljuk, hogy az önkormányzati programokban arra törekszünk, hogy 

maximáljuk az egészség területén megjelenő többletértéket. Ennek érdekében 

rendszeresen kiértékeljük tevékenységünk egészségre gyakorolt hatását. A helyi 

önkormányzat minden részlege fontos szerepet játszik az egészséggel kapcsolatos 

programok megvalósításában. 

 

 Átláthatóság, elszámoltathatóság – minden mozzanat, tevékenység dokumentációját az 

eljárásrendeknek megfelelően végezzük. Mindenki számára elérhető módon láthatóvá 

tesszük az egészségterv működését, az egyéni vállalások teljesüléséről a közösségnek 

beszámolunk.  

 

 Nyilvánosság, információáramlás biztosítása – ennek érdekében egy időben használjuk 

az egyes célcsoportok, a település, illetve igény esetén a kistérség információs  csatornáit, 

eszközeit. A programoktól és célcsoportoktól függően alkalmazzuk a „szájhagyomány-t”, a 

faliújságot, hirdető-táblákat az on-line, az írott-, nyomtatott sajtót, médiát is. 

 

 Pozitív példák, megerősítések tiltások helyett: A hatékony stratégiák már nem 

elsősorban a kockázati tényezők ellen intéznek támadást, korlátozást és tiltást. Pozitív és 

modern kommunikációs technikákkal célzott üzeneteket fogalmaznak meg, célcsoport 

specifikus minták bemutatásával, a felvilágosítást saját élményű gyakorlattal is kiegészítő 
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ismereteket továbbítanak a tudatos, egészségesebb választások és egyéni döntések 

támogatására.  

 

 Megfigyelés és értékelés: Az Egészségterv nyomán megszervezett tevékenységek hatását 

rendszeresen figyelemmel kísérjük annak érdekében, hogy maguk a folyamatok és az 

eredmények is a célok tükrében kerüljenek kiértékelésre. Szakmai szervezetek 

segítségével értékeljük, monitorozzuk programjainkat, illetve átfogó egészséghatás 

vizsgálatot végzünk. Eredményeinket, hatásos módszereinket közreadjuk és 

népszerűsítjük, hogy azok számára, akik ezt célul tűzik ki, segítsük az életminőség javítása 

érdekében tett erőfeszítéseiket.  

 

 Esélyegyenlőség: Arra törekszünk, hogy minél nagyobb arányban vonjuk be a 

programokba a leghátrányosabb helyzetű célcsoportokat, javítsuk a programokban való 

részvételi arányukat. Az esélyegyenlőséget nagy mértékben segíti, hogy a szolgáltatások 

térítésmentesek. A célcsoportok konkrét meghatározása során beazonosítjuk azokat a 

kommunikációs csatornákat és szokat a módszereket is, amelyekkel e célcsoportok a 

legmagasabb arányban elérhetők és bevonhatók. 

 

 Igazságosság: Az egészség területén található egyenlőtlenségek a nemek, etnikai 

csoportok között nemcsak sértik az emberi méltóságot, hanem veszélyeztetik a 

társadalom stabilitását, és fékezik a gazdasági teljesítményt is. Elkötelezzük magunkat 

arra, hogy csökkentjük az egyenlőtlenséget a településen belül, az egészséget segítő 

programokat minden lakosunk számára elérhetővé tesszük, ezáltal javítva a hátrányos 

helyzetű lakosság egészségét. 

 

 Szolidaritás: Az egyenlőtlenségek csökkentéséhez, a települési, kistérségi összetartozás 

erősítéséhez, és a térség többi részével kialakított kapcsolatok fejlesztéséhez erősebb 

kollektív erőfeszítésre van szükség. Az egészség alapvető emberi igény, és mindannyian 

készek vagyunk megtenni minden tőlünk telhetőt annak érdekében, hogy 

programjainkból leszűrt tapasztalatainkat és tudásunkat megosszuk közvetlen 

környezetünkkel és szélesebb körben is.  
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 Vezetés és aktivizálás: Az igazságosságot, az egészséget és a fenntartható fejlődést 

központi értékként kezeljük településünk jövőképe kidolgozásakor. Mozgósítjuk a 

lakosságot és a forrásainkat az egészségesebb lakókörnyezet megvalósítására, és széles 

körben bevonjuk a helyi közösségeket. 

 

 Fenntarthatóság: az akciók, programok tervezésekor is már szem előtt tartjuk azt, hogy 

miként lesz az fenntartható a pályázati források megszűnése után és arra törekszünk, 

hogy a célcsoport igényeinek megfelelő szolgáltatásokat hosszú távon fenntarthassuk. 

Feltétlenül támogatjuk az egészség és fenntartható fejlődés alapelveinek megvalósítását. 

Ezek a keretek kölcsönösen megerősítik egymást, közelebb hozzák egymáshoz az 

egészséggel és fenntartható fejlődéssel kapcsolatos célokat. A fenntartható fejlődés 

összekapcsolja az oktatás, infrastrukturális fejlesztés (beleértve a közlekedést és 

közérdekű fejlesztéseket) irányelveit, támogatja a vállalkozásokat, munkahelyet teremt, 

növeli a jóllétet és óvja a környezetet. Helyi szinten, de átfogó szemléletmódnak 

megfelelően célunk fenntartani a fejlődést, segítve a gyengéket, elősegítve a nemek és 

etnikai csoportok egyenrangúságát, javítva a városban élők életminőségét. A település 

Fejlesztési Stratégiájába fokozatosan beillesztjük az „egészséget minden szakpolitikába” 

alapelveit. A helyi népegészségügyi infrastruktúra (alapellátás, szakellátás szakemberei, 

ántsz-szakemberek) megfelelő szintű fenntartása révén biztosítani kell azt, hogy az 

egészséggel kapcsolatos ismeretek és létrehozott kapacitások, feltételek hozzáférhetők 

maradjanak. 

 

A változás eredményességének kulcsa, hogy jól definiáltak legyenek a problémák, a célok, az 

alkalmazott módszerek. Törekedjünk a több területet egyszerre bevonó és több területre 

ható (komplex) megközelítésekre. A döntéshozók és a célcsoportok egyaránt motiváltak 

legyenek a megvalósításban, az aktív részvételben.  A feladatok tervezése, végrehajtása 

során figyelembe vesszük a helyi szinten rendelkezésre álló a humán-, infra-, és anyagi 

erőforrásokat, a már futó fejlesztési programokat 

 

Az egészségtervben nevesített cselekvési programjainkkal, tevékenységeinkkel az 

egészségfejlesztés szempontjából legfontosabb 5 célterületre (1) Egészséget támogató 

társadalompolitika, 2) Egészséget támogató környezet, 3) Helyi közösségi erőforrások 
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mobilizálása, 4) Egyéni készségek fejlesztése, 5) Az egészségügyi ellátórendszer orientációja) 

egy időben, különböző eszközökkel és formában kívánunk hatást gyakorolni, hogy növeljük a 

tervezett hatások elérésének esélyé, lehetőségét.  

 

VII.2. STRATÉGIA CÉLOK  

Globális, hosszú távú céljaink – 2013-2016: 

1. A település társadalmi, gazdasági, környezeti feltételeinek javítása az egészségére 

gyakorolt kedvezőbb hatás érdekében.  

2. A településen élők egészségének, életminőségének, esélyegyenlőségének javítása. 

3. Fenntartható erőforrások (pl.: egészséget támogató települési politikák, fejlesztések, 

közös gondolkodás, közösségi cselekvések) biztosítása. 

4. Egészségfejlesztés színtereinek és eszközeinek biztosítása a projekt időtartamán túl 

is. 

 

Középtávú céljaink: 

1. Az egészséget szolgáló egyéni magatartásminták és közösségi értékek elterjesztésével 

a településen élők egészségének, életminőségének javítása.  

2. A helyi közösségek és a társas támogatások erősítése. Az aktív korú népesség körében 

lényegesen csökken hosszabb távon az egészségügyi kiadások és a 

társadalombiztosítási és lakossági ráfordítások volumenét és ezzel is hozzájárul a 

versenyképesség növeléséhez. A nem aktív korú népesség körében az optimális 

önállóság és akadályozottság-mentes életmódhoz egyaránt hozzájárul. 

3. A népegészségügyi szempontból jelentős egészség-kockázati tényezők befolyásolása. 

4. Az életminőség és az egészség váljon „rendezőelvvé”, és támogassa a színtéren 

élőket, ennek érdekében a megalapozott (egészség)tervekre épülő egészséget 

támogató döntéshozatali gyakorlat arányának emelkedése.  

5. A közösség vezetői és véleményformálói egészségtudatos szemléletének alakítása az 

egészség, mint prioritás erősítése érdekében. 

6. Az egyén képessé „tétele” saját egészségének kézben tartására, fejlesztésére – az 

egyének „egészségmenedzsmentjének, kontrolljának” fejlesztése. 
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7. Az egészségügyi szereplők fokozott részvétele az egészségfejlesztési, egészség-

megőrzési programokban.  

8. Az egészségfejlesztés színtereinek és eszközeinek biztosítása a projekt időtartamán 

túl is. 

 

Rövidtávú, konkrét céljaink: 

1. Az önkormányzat, a település intézményei, civil szervezetei, célcsoportjai igényeinek, 

fejlettségi szintjének, közös értékeinek, lehetőségeinek, céljainak, prioritásainak 

összehangolása. Az egészség, mint „érték és eszköz” érdekében együttműködő 

közösségek aktivitásának erősítése. 

2. A kiinduló adottságok, átfogó egészségkép, „erőforrás-térkép”, lehetőségek, és a 

megvalósítandó célzott egészségfejlesztési programok, feladatok reális felmérése.  

3. Egészségfejlesztési stratégia, egészségterv folyamatos megvalósítása, évenkénti 

ellenőrzése. 

4. A település, valamint a megvalósításban részt vevő intézmények, közösségek helyi 

tervezői-, szervezői bázisának megerősítése. (2,3) 

5. Élményt, támogató közösséget nyújtó, szemlélet-, közösségformáló, egészséget 

támogató, minden célcsoportot megszólító települési programok, rendezvények 

számának növekedése. 

6. Az egyén attitüdjének, életvezetési készségeinek, képességeinek fejlesztése, segítése. 

Az egészséges életmódhoz szükséges tudás, és készségek növelése, és 

mindennapokba épülésének segítése. Az egyének önértékelésének, a stressz-tűrő, és 

a változásokhoz való rugalmas alkalmazkodási képességének javulása.  

7. A helyi társadalom közösségi aktivitásának növelésével védi és javítja az ott élők 

egészségét, amelynek következtében csökken a betegség miatti kiesett jövedelem, 

esetleges elveszetett munka. Befolyásoló hatással van a családi kapcsolatokra és 

kohézióra, ami tovább növeli a társadalmi szinten megjelenő munkaerő minőségét és 

mennyiségét. 

8. Segíti a gyermekek egészségének megőrzését, az egészséges életkezdet biztosítását. 
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A célok megvalósításának áttekintésére elvégzett elemzések alapján a tennivalók rendszerbe 

foglalására célfát készítettünk, melyet a következő ábra mutat be. 

 

A célfa alapján határoztuk meg a célokat és az egészség (egészségfejlesztési) tervet, 

amelynek megvalósításához jelen TÁMOP-6.1.2 pályázat 2013-2014-ben segítséget nyújt. 
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VII.3. CÉLFA 

 

 

                                                                                                                                

 

 

 

 

                                                                                                                                                                           

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A szanki lakosok életminőségének és 
egészségtudatos magatartásának javítása 

A szív és érrendszeri 
megbetegedések 

kialakulásának megelőzése a 
lakosság körében 

Rendszeres egészséges 
életmódot elősegítő közösségi, 

csoportos programok 
szervezése. 

Helyi önkormányzati 
szakmapolitikai tervezés, 

egészségfejlesztési 
stratégia kialakítása 

Az egészséget célzottan 
elősegítő terv készítése 

és rendszeres ellenőrzése 

A lakosság motiválása 
az egészséges 

életmódra 

Egészséges életmód 
ismeretek növelése 

Energiaegyensúly 
programok 
szervezése 

Célzott ismeretbővítés 
és konfliktuskezelési 

tréningek 

A települési 
egészségfejlesztés 

feltételrendszerének 
fejlesztése kialakítása 

Az egészség 
szempontjainak 
képviselete és 

érvényesítése a 
gazdasági 

fejlesztésekben 

Egymást támogató 
kisebb közösségek  

kialakítása, 
támogatása 

Fiatalok 
közreműködésé
vel motivációs 

kampány  

Helyi egészségfórum v. 
felelős csoport 

kialakítása, helyi 
egészségfejlesztési 

hálózat életre hívása, 
működtetése 

Humánerőforrás 
fejlesztés. 

Szakemberek 
felkérése, 

forrásteremtés. 

Anyagi juttatások a 
gyermekes 

családoknak, az 
egészséges életmód 

támogatására 

Ismeretterjesztő 
előadások, 

állapotfelmérés, 
tanácsadás 

Egészséges életmódot 
segítő, ismereteket 

bővítő belső 
kommunikációs 

kampány 

Belső 
esetmegbeszélő 

csoport működtetése 
minden telephelyen a 
vezetők segítségével 

Egészséges 
táplálkozási 

programok, előadás, 
tankonyha program 

Stressz helyzeteket 
kezelő, életkészségeket 

javító tréningek 
szervezése 

Sportprogramok, 
egészségnapok 

(családi nap) 
szervezése kibővített 

programokkal 
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VII.4. AZ EGÉSZSÉG (EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI) TERV 

Az egészségterv felépítése és a teendők megfogalmazása három nagy csoportba oszthatók: 

 A települési egészségfejlesztés feltételrendszerének fejlesztése és kialakítása 

 Az egészséges életmód népszerűsítése. A vezető szív és érrendszeri megbetegedések 

kialakulásának a megelőzése és állapot romlásnak a megelőzése, szemléletváltással.  

 Rendszeres, egészséges életmódot elősegítő közösségi, csoportos tanácsadás és 

programok szervezése. 

 

Résztelezés: 

1. A települési egészségfejlesztés feltételrendszerének fejlesztése és kialakítása 

A helyi önkormányzati szakmapolitika tervezés áttekintése, megújítása. 

Akcióterv készítése az egészség szempontjainak képviselete és érvényesítésére a helyi 

fejlesztésekben. A gazdasági szereplők érdekeltté tétele és partneri megnyerése. (ennek 

részletes kidolgozása önkormányzati feladat)) 

Az egészségterv megvalósításának törvényi, és szervezeti hátterének kialakítása, személyi 

feltételek és a nyomon követés biztosítása. 

Helyi civil hálózatok kialakítása, egészségfórum életre hívása.  

Forráskutatás a tervezett programokra, humán erőforrás fejlesztés. 

A szociális támogatás kiszélesítése az egészséges életmód szempontjainak  a figyelembe 

vételével. 

 

Javasolt önkormányzati feladatok: 

1. Egészségtervért felelős személy kijelölése 

2. Egészségnevelési munkacsoport életrehívása 

3. Egészségnevelési Tanács vagy Fórum működtetése 

 

Első lépésként az egészségtervben meghatározott célok és kidolgozott programok 

megvalósítása érdekében az önkormányzat részéről szükséges egy egészségterv 

végrehajtásáért felelős személy kinevezése, aki tudatosan képviseli az egészségtervet és 

amennyiben szükséges, mindehhez kompetenciafejlesztésen és tudásnövelő oktatáson is 

részt vesz.  
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A munkacsoport vezetője lehet: kistérségi elnök vagy Egészségügyi és Szociális Bizottság 

elnöke, vagy orvos vagy egyéb helyi választott vagy bárki, akit az önkormányzat ezzel a 

feladattal megbíz. 

 

Második lépésként szükséges egy „Egészségterv Munkacsoport” életrehívása, amelynek 

tagjai a felelős személy vezetésével az alábbi feladatokat látja el: 

 Az egészségterv elkészítése, következetes megvalósítása 

 Az együttműködések életrehívása 

 A közösségi programok követése, minőségi ellenőrzése, szükség esetén szakértők 

bevonásával. 

 Félévente vagy szükség esetén összehívja az Egészségnevelési Tanácsot / 

Fórumot. 

 Szakmailag minden döntés előtt egyeztet az Egészségnevelési Tanáccsal / 

Fórummal, valamint kikéri a véleményét az elkészült tervek, program 

véglegesítése előtt. 

 Negyedévente beszámolókat készít az önkormányzat Képviselő Testülete részére 

a munkacsoport által végrehajtott tevékenységekről és az egészségterv kapcsán 

végrehajtott programokról (elvégzett feladatok, eredmények, hatások, további 

célok és tervek stb.) 

 Javaslatot tesz az önkormányzat Képviselő Testülete részére az Egészségnevelési 

Tanáccsal / Fórummal egyeztetett, egészségtervet érintő változtatásokra. 

A Munkacsoport tagjait a város önkormányzatának Képviselő Testülete nevezi ki a felelős 

személy javaslatai alapján. A csoport tagjai a következők lehetnek: kiemelt fontossággal az 

ifjúsági intézmények képviselői - közös jelölt (oktatási bizottság), rajtuk kívül pedig 

önkormányzati, egészségügyi, szociális és kulturális intézmények képviselői. 

 

Az Egészségnevelési Munkacsoport felügyeletére és szakmai munkájának segítésére 

mindezek mellett szükséges egy Egészségnevelési Tanács vagy egy Egészségnevelési Fórum 

létrehozása is. 
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Egészségnevelési Tanács Egészségnevelési Fórum 

5-10 fős tagságát az önkormányzat 

Képviselő Testülete választja ki. A Tanács 

háromhavonta felülvizsgálatot tart az 

Egészségnevelési Munkacsoport 

beszámolói alapján az egészségterv 

végrehajtásával kapcsolatban és e szerint 

hoz határozatokat, javaslatokat az 

önkormányzati döntéshozók felé. Az 

ülésezés eredményeit közzé teszik 

interneten, a helyi újságban, illetve a 

kommunikációs program szerint. 

Tagjai lehetnek: az ifjúsági 

önkormányzati, egészségügyi 

(háziorvosok, járóbeteg-ellátás 

szakorvosai, védőnők), szociális és 

kulturális intézmények képviselői, egyéb 

szakemberek. 

Az Egészségnevelési munkacsoport 

működése során minimum félévente 

fórumot rendez, ahol az egészségterv 

végrehajtásával kapcsolatban szakmai 

megbeszélést tartanak a 

munkacsoporthoz képest kibővített 

szakmai résztvevőkkel.  

Meghívottak lehetnek: az ifjúsági 

önkormányzati, egészségügyi, szociális és 

kulturális intézmények képviselőinek 

szélesebb köre, egyéb szakemberek, 

egyházak, civil szervezetek és lakosság 

képviselői stb. 

 

2. Az egészséges életmód népszerűsítése. A vezető szív és érrendszeri megbetegedések 

kialakulásának a megelőzése és állapot romlásnak a megelőzése, szemléletváltással.  

Egészséges életmód ismeretek növelése 

 

 

JAVASOLT PROGRAMOK: 

 

A BETEGSÉGEK MEGELŐZÉSE ÉRDEKÉBEN JAVASOLT PROGRAMOK 

Átfogó Egészséges életmódot elősegítő kommunikációs helyi kampány szervezése. 

Ennek szerves része lehet egy helyi személyes megszólításra épülő, a felkészített fiatalok 

közötti egészségmotivációs kampány, verseny megszervezése a lakosság passzivitásának a 

feloldására. 

A szűrőprogramok népszerűsítése. 
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A szervezett programokhoz kapcsolható állapotfelmérések megszervezése a nyomon követés 

érdekében. Ezen programok részletes kidolgozása önkormányzati feladat. 

 

AZ EGÉSZSÉGKÁROSÍTÓ MAGATARTÁSOK VISSZASZORÍTÁSA ÉRDEKÉBEN JAVASOLT 

PROGRAMOK 

Dohányzás elleni programok folytatása a különböző színtereken 

A program célja 

 Lehetőleg minél kevesebb fiatalnál alakuljon ki a dohányzás káros szokása, 

illetve a dohányzás kezdő időpontja legalább idősebb korra tolódjon ki. 

 Csökkenjen az aktív dohányosok száma. 

 A passzív dohányzás ártalmainak csökkentése, a nem dohányzók érdekeinek 

hatékonyabb érvényesítése. 

Célcsoportok: 

 Óvodák, általános és középiskolák, főiskola, munkahelyek, szociális és 

gyermekjóléti, egészségügyi intézmények, civil közösségek, kismamák, leendő 

apukák. 

Program javaslat 

 Dohányzás elleni kampányok a mindennapi élet színterein, a dohányzás káros 

hatásainak hangsúlyozása (felvilágosító előadások, műsorok, vetélkedők, 

rendezvények, plakátok, szórólapok, stb.). 

 Az aktív dohányzásról való leszokást támogató programok szervezése, 

népszerűsítése. 

 Az iskolák egészségfejlesztési programjában kapjon nagyobb hangsúlyt a 

dohányzás visszaszorítása, az ebben közreműködő szakemberek kapjanak 

speciális módszertani segítséget. 

A program szervezői és lebonyolítói: 

 pedagógusok, munkahelyi vezetők, egészségügyi dolgozók (egészségfejlesztési 

szakemberek, orvosok, védőnők), civil segítők 

Várható eredmények: 

 Hosszú távon a születéskor várható élettartam növekedése, a korai halálozás 

csökkenése. 
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 A dohányzással összefüggő betegségek gyakoriságának csökkenése. 

 A fiatalok dohányzásra való rászokásának, az aktív dohányosok számának 

csökkenése. 

 A passzív dohányzás ártalmainak kitett lakosság egészségének hatékonyabb 

védelme. 

 Az „elfogadó” magatartás változása. 

 

Túlzott alkoholfogyasztás megelőzése az alkoholról leszoktató programok szervezése 

A program célja 

 Kulturált alkoholfogyasztási szokások kialakítása 

 Az alkoholt rendszeresen fogyasztók körében csökkenjen annak mértéke. 

 Csökkenjen az alkoholbetegek száma. 

 Legyenek elérhetők a leszokást segítő, visszaesést gátló közösségi gondozók, 

klubok, intézmények. 

Célcsoportok: 

 Az alkohollal még csak ismerkedő fiatalok, az alkalmanként és rendszeresen 

alkoholt fogyasztók, a szenvedélybetegségből kigyógyultak, szülők, 

hozzátartozók. 

Program javaslat 

 Iskolai tanulók és fiatalok számára tervezett életkészség tréningek, programok 

 A rendszeres, nagymértékű alkoholfogyasztás egészségkárosító hatásának 

hangsúlyozása, az alkoholizálás elleni kampányok a mindennapi élet színterein. 

(felvilágosító előadások, vetélkedők, rendezvények, plakátok, szórólapok, stb.) 

 Az iskolák egészségfejlesztési programjában kapjon nagyobb hangsúlyt az 

alkoholfogyasztás visszaszorítása, az ebben közreműködő szakemberek 

kapjanak speciális módszertani segítséget. 

 Az alkoholbetegek és hozzátartozóik tájékoztatása a városban igénybe vehető 

segítő szolgáltatásokról, egészségügyi és rehabilitációs intézményekről. 

A program szervezői és lebonyolítói: 

 Orvosok, védőnők, pedagógusok, szociális intézmények munkatársai, civil 

segítők 
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Várható eredmények: 

 Az alkoholfogyasztással összefüggő megbetegedések, károsodások, halálozások 

számának csökkenése. 

 Az alkoholbetegek számára a segítő szolgáltatások hozzáférhetőségének 

javulása. 

 

AZ EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD NÉPSZERŰSÍTÉS ÉRDEKÉBEN JAVASOLT PROGRAMOK 

Az egészséges táplálkozás népszerűsítése 

A program célja 

 A táplálkozással összefüggő betegségek gyakoriságának csökkentése, a lakosság 

egészségi állapotának javítása az egészséges táplálkozással. 

 Az egészséges táplálkozás ismereteinek terjesztése. 

 A közétkeztetésben is érvényesüljenek az egészséges táplálkozás irányelvei. 

 A túlsúly, elhízás gyakoriságának megállítása, csökkentése. 

 Célcsoportok: 

 Gyermekek, iskoláskorúak, fiatal felnőttek, középosztály, idősek. 

Program javaslat 

 Az egészséges táplálkozási ismeretek terjesztése a szakemberek és a lakosság 

körében rendezvényeken, szórólapokon, internetes fórumokon, stb. 

 Tankonyha működtetése. 

 Közétkeztetés javítása. 

 A bölcsődés és óvodás korosztály egészséges táplálkozásának elősegítése a 

családi szokások befolyásolásával. 

 Az iskolai büfék egészséges választékának további bővítése, ízlésformálás. 

 A táplálkozási zavarban, élelmiszer allergiában szenvedők speciális étkezésének 

biztosítása, segítése, támogatása. 

A program szervezői és lebonyolítói: 

 Orvosok, védőnők pedagógusok, segítő foglalkozásúak, diabetikusok, civil 

szervezetek, közétkeztetők, élelmezésvezetők, iskolai büfét üzemeltetők, 

bölcsődei gondozók, óvónők. 
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Várható eredmények: 

 Csökken az egészségi állapotot kedvezőtlenül befolyásoló zsír-, szénhidrát és 

cukorfogyasztás. 

 Csökken a helytelen táplálkozásból fakadó megbetegedések száma (magas 

vérnyomás, cukorbetegség, túlsúly). 

 Csökken a táplálkozással összefüggő betegségek okozta elhalálozás. 

 

Az aktív testmozgás elterjesztése – sport programok 

A programok elméleti előkészítése5: 

Célunk, hogy a több éves, egymásra épülő terv során, a település teljes lakosságát 

elérjük. 

A helyben szervezett sportolási „kínálat” akkor éri el célját, ha minden lakost érint, 

tekintet nélkül nemükre, korukra, esetleges fogyatékosságaikra, társadalmi vagy 

gazdasági helyzetükre, mindenki által űzhető fizikai aktivitásra, sportolásra és hasznos 

szabadidő eltöltésre ösztönzi az ott élőket. 

A sport, mint eszköz: 

 javítja a társadalmi integrációt, 

 előítéletek leküzdését, 

 önbizalom növelést, 

 támogatja az egészségfejlesztést, az egészségtudatosságot, 

 az energia egyensúly kialakításának és megtartásának eleme, elhárítja az elhízás 

veszélyét, közvetlenül hat a testsúlycsökkentésben, krónikus betegségek 

                                                 
5
  Néhány a sporttervezés során használt fogalom. 

Szabadidősport: olyan sporttevékenység, amit szabadidőben, kikapcsolódás, felfrissülés, illetve 

egészségünk megőrzése vagy növelése céljából űzünk. 

Egészségsport: az egészségi állapot javítása, és megőrzése, betegségek megelőzése céljából 

végzett rendszeres testedzést jelent. Célja a mozgáshiány megszüntetése, pontosabban a káros 

következmények elkerülése. A szabadidősport és rekreációs sport részének tekinthető. 

Rekreáció: összességében a szabadidő eltöltés kultúrája, a jó közérzet, jól-érzés minőségi élet 

megteremtése. Cél az egészség megszilárdítása, ezáltal a jól megélt élet, alkotókedv, a 

megújulási képesség és készség, az optimális fizikai, lelki, szellemi teljesítő képesség 

állandósítása. 
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kialakulásának esélyét csökkenti (szív-érrendszeri, cukorbetegség, mozgásszervi 

megbetegedések) 

Gyakorlati megvalósítás:  

Kisgyermekek, gyermekek számára (3-14 éves korig) - intézményesített keretek között 

Cél: oktatási programba illesztve a mindennapos testnevelés megvalósítása 

Tárgyi feltételek: oktatási intézményben tornatermek, sportpályák, játszóterek, 

tájvédelmi körzet. 

Személyi feltételek: - óvoda pedagógus 

 testnevelő, nevelők 

 szülők, nagyszülők bevonása, családi programok 

Kiemelt törekvés: a mozgás öröme, élményszerűvé tétele, helyi adottságok kiaknázása 

Fiatalok számára szabadidő eltöltésére alkalmas helyek megnyitása, programokba 

korosztályos megszólítás, meghívás. 

 

Nők, (serdülő lányok, asszonyok) számára. 

Cél: a mozgás és helyes életforma megkedveltetése érdekében, a nők megnyerése, akik 

a család életmódjának alakításában meghatározó szerepet töltenek be.  

Tárgyi feltételek: megfelelő helyiség, tornaszőnyeg, és egyéb eszközök (pl. bordásfal, 

gumiszalag). 

Személyi feltételek: gyógytornász vagy testnevelő tanár vagy sportoktató szakember 

Kiemelt törekvés: Elérhető, kezdetben költségmentes, majd kis költségű 

programsorozat, mely többek számára elérhető és fenntartható. 

 

Közösségi, települési programok. 

Cél: valamennyi korosztály bevonása, a helyi adottságok felhasználásával 

Ilyenek, az eddig szervezett egészségnapok, valamint a fesztiválok, melynek kiegészítő 

programpontjai lehetnek az egészséges életmódhoz hozzásegítő tevékenységek. Pl.” 

Fut a falu” „Kerékpárral egészségesebb”„ Kocogjunk együtt”, stb. 

Személyi feltételek: szakember vagy gyakorlott sportosan élő civilek. Helyi egészségügyi 

szakemberek az indításkor állapotfelmérést végezhetnek 

Kiemelt törekvés: rendszeresség, mely időnként a falu rendezvényein bemutathatja, 

hol tartanak. 
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A sportprogramok átfogó célja: 

 A lakosság mind szélesebb körében alakuljon ki a rendszeres mozgásra való 

igény. 

 A testedzés váljon rendszeres szükségletté. 

 A közösségi programokba épüljön be a sporttevékenység, a játékos mozgás. 

 A közoktatásba épüljön be a mindennapos testmozgás. 

Célcsoportok: 

 A teljes lakónépesség. 

Várható eredmények: 

 A mindennapi egészségfejlesztő testmozgás elterjedése. 

 A sportolási lehetőségek, programok választékának bővülése, a korosztályok és 

speciális igényekhez igazodása. 

 A szabadidős sportolási lehetőségek ismertté válása, szélesebb körű igénybe 

vétele. 

 A lakosság közérzetének, egészségének javulása. 

 

AZ EGÉSZSÉGTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSI ÉRDEKÉBEN JAVASOLT PROGRAMOK 

 

Egészségfejlesztés a mindennapi élet színterein 

A program célja 

 Az egészségfejlesztés szempontjai érvényesüljenek a mindennapi élet színterein 

(egészségügy, kulturális, oktatási, sport intézményekben, a munkahelyeken és 

szórakozóhelyeken). 

 

Célcsoportok: 

 Családok, pedagógusok, munkavállalók, egészségügyi dolgozók. 

Program javaslat 

 Az oktatási intézményekben a családok és a pedagógusok egészségfejlesztése 

érdekében szerveződjenek programok. 
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 A munkahelyek készítsék el a saját egészségfejlesztési tervüket, 

munkálkodjanak azok megvalósításában. Jó példával járjanak elő az 

önkormányzat költségvetési intézményei. 

 Az alapellátásban dolgozók egészségügyi szakemberek prevenciós 

tevékenységének fejlesztése, érdekében készüljenek programok. 

 Az egészségfejlesztés érdekében szerveződött mozgalmakhoz való csatlakozás 

lehetőségének felmérése (Egészséges Városok, Egészséges Óvodák pályázata, 

Egészséges Iskolák Nemzeti Hálózata, Egészségesebb Munkahelyekért 

Egyesület). 

 Az önkéntes segítő hálózat szervezési lehetőségének vizsgálata. 

 Egészségösztönzéssel foglalkozó szakmai közösség létrehozása. 

A program szervezői és lebonyolítói: 

 Pedagógusok, munkahelyi vezetők, szupervizorok, pszichológusok, foglalkozás-

egészségügyi orvosok, civil szervezetek. 

Várható eredmények: 

 Az egészség, az egészségfejlesztés szempontjai a mindennapi élet színterein 

tudatosabban jelennek meg. 

 Javul a városlakók egészségtudata. 

 Az egészségfejlesztési programok bővülnek, hatékonyabbá válnak. 

Rendszeres, egészséges életmódot elősegítő közösségi, csoportos tanácsadás és 

programok szervezése. 

 

ENERGIAEGYENSÚLY PROGRAMOK 

Táplálkozási programok 

 csoportos előadás, interaktív felvilágosító programok 

 Tankonyha program 

 ételbemutatók kóstolók 

 Helyi speciális termékek (méz, meggy) egészséges felhasználását elősegítő 

FESZTIVÁLOK, RENDEZVÉNYEK 
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Sportprogramok 

 csoportos foglalkozások (eddigi programok bővítése, civil szervezetek 

együttműködésével) 

 SPORTNAPOK 

 SPORTVERSENYEK 

 

EGÉSZSÉGNAPOK – állapotfelméréssel, kulturális programokkal bővített életmódprogramok. 

Célzott ismeretbővítés és konfliktuskezelő tréningek szervezése, minden életkorban. 

 
 
A 2013/14 évi programok megtervezéshez elkészítettük az átfogó logikai keretmátrixot, 

melynek részletes kidolgozását az aktuális lehetőségeknek megfelelően, cselekvési 

programokban kell részletezni.  

 
 

VII.5. A MEGVALÓSÍTÁS MÓDJA, ÁLTALÁNOS FELADATOK ÖSSZEFOGLALÁSA 

Az egészségfejlesztési program megvalósítása: 

A tudatos egészségfejlesztés első lépcsője, az egészségterv elkészítése. Jelen egészségterv 

azt a célt szolgálja, hogy a teleülésen élők életminőségének tervezhető és ellenőrizhető 

pozitív változtatását érje el, lépésről lépésre. 

Első feladat a helyi egészségstratégia kialakítása, amelyhez megvalósítási terv és cselekvési 

programok kapcsolódnak. Kívánatos, hogy a kitűzött céloknak megfelelően éves szinten 

készüljön cselekvési terv, amelyben megfelelő mutatókat alkalmazva, az elért eredményeket 

visszacsatoljuk az eredeti kiindulási ponthoz, s az évenkénti átvizsgálással újítjuk az 

egészségtervet. 

 

A község az utóbbi években nagy fejlődésen ment keresztül. A folyamatos és következetes 

fejlesztési terveivel biztosítja a feltételeket a minőségi életre. Felvette a harcot  a helyzetéből 

adódó nehézségek leküzdésére, szakértői közreműködésekkel gazdaságfejlesztési stratégiák 

mentén, jó gazdálkodással és nyertes pályázatokkal megteremtette az alapot arra, hogy az 

életminőség megváltoztatásához szükséges szemléletváltást középpontba helyezze. A 

kialakított infrastruktúra minden olyan lehetőséget biztosít, amelyhez minimális 
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eszközszükséglettel, személyi példamutatással és szakmai közreműködéssel el tudja érni a 

remélt pozitív változást. 

 

Jelen helyzetet és a lakosság véleményét megismerve középpontba az „egészség-érték” 

fogalmat kell tenni, ezt népszerűsíteni kell.  

 

Ehhez használható eszközrendszer: 

 Humán erőforrás fejlesztés 

 Az egészségterv tudatos megvalósítása, önkormányzati felelős szerepvállalással. 

 Példamutató magatartás a községi vezetőktől, kulcsszemélyektől. 

 Kisközösségek erősítése, az egészség értékének bemutatásával. 

 Kisközösségek, civil szervezetek, egyházak hálózatának kialakítása, működésük 

támogatása. 

 Egyéni felelősségvállalás, állapotfelmérésekkel egybekötött mozgás és táplálkozási 

programok, az egészségügyi szolgáltatók közreműködésével. 

 Külön figyelmet kell fordatani arra, hogy ez elkészült fejlesztési tervek 

(önkormányzati, kistérségi) tartalmazzák az egészséget befolyásoló szempontok 

érvényesítését, vegyék ezeket tudatosan figyelembe, akár szakértők igénybevételével 

történjen az összehangolódás. 

 Az egészségügyi alapellátás hatékony fejlesztése elengedhetetlen része a prevenciós 

tevékenységek, állapotfelmérések, szűrések, tájékoztatások és gyakorlati egészséges 

életmód kialakításához, s a résztvevők ilyen irányú továbbképzése is elengedhetetlen, 

ami még hatékonyabb, ha a helyi humán erőforrás része. 

 Helyi „EgészségFórum” vagy kerekasztal rendszeres működtetése, hogy az egészség 

szempontjai érvényesülni tudjanak egyéb ágazatokban. (például az egészséges méz, 

meggy, stb. tudatos egészségközpontú felhasználása) 

 A helyi termelőket, gazdálkodókat érdekeltté tenni az egészséges életet elősegítő 

termelések, szolgáltatások kialakításában, bevezetésében.  

 Egészségnevelés 

o kisebb csoportos foglalkozások 

o média tevékenység (tájékoztató és példamutató cikksorozat pl) 
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o helyi egészség versenyek 

o szóróanyagok 

 Egészségturizmus kialakítása, az egészséges táplálkozás jegyében. 

 Népszerűsíteni az egészséges életmódot és mindazon eszközhasználatot, amely az 

utóbbi években beruházásra került. (mi mire jó, példák, programok…) 

 Fejleszteni a Közösségi Ház, az idősgondozás, az „Ízek Háza” programjait, 

tevékenységét, akár úgy, hogy kiegészíthesse a helyi intézmények működését, akár 

önálló programot kínálva. 

 A meglévő tankonyha kihasználtságát növelni kell, táplálkozási és oktatási 

programokkal, napi szinten bevonva az ellátórendszerbe. 

 Szembesíteni kell az embereket, hogy a saját egészségükről alkotott képek és 

ismereteik alkalmazása nem mindig van összhangban, egyéni tanácsadások és kisebb 

közösségi beszélgetések lehetőségének a megteremtése, szakmai vezetők 

irányításával. 

 A fiatalok érzékenyítésével és rájuk alapozva, egészségmozgalmat lehet indítani, 

amelyhez el kell nyerni az általános iskola tanulóit, az óvodai ellátottakat, melyhez 

igen erőteljes egészségügyi, oktatási és szociális területi összefogás szükséges. 

 A község hagyományőrző és hagyományteremtő készségének tudatos támogatása, 

jelentős bázisa lehet a generációs egészségfejlesztési programoknak. Kistérségi, majd 

akár országos mintaértékű összefogást, találkozókat, programokat lehet kialakítani, 

melyhez a helyi kultúra, vagy akár más helyhez kapcsolódó, követésre méltó 

programok gazdájává is válhat a község. Ez nemcsak a helyi egészségtudatos 

programokat teszi hatékonyabbá, hanem a példaérték, a mások tanítása, a magunk 

bemutatása még nagyobb késztetést vált ki az érintett résztvevőkből, helyi 

lakosokból. Nem kevésbé elhanyagolható szempont, hogy ennek oktatása, mások 

számára való átadása, megtanítása, munkalehetőséget és saját bevételi forrást is 

teremtene. 

 

A szanki egészségfejlesztési programnak olyannak kell lennie, ami egyértelműen képes 

mozgósítani a passzív és sokszor elszigetelt lakosságot. Erre csak akkor lesz képes a helyi 

felelős vezetőség, aki felvállalja ezt a feladatot, ha lépésről, lépésre, azaz személyről, 
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személyre megérinti és sajátélményűvé teszi az egészséges élet és az ehhez kapcsolódó 

programok hasznát, mely egy-egy elért részvétellel válhat aktívvá. A község helyzetéből 

adódó nehézségeket tartósan csak akkor lehet leküzdeni, ha arra alapozunk, ami 

személyhez kötött és meggyőződésen alapul. 

Ahhoz, hogy a község vezetőinek szelleméhez, jóakaratához méltóan eljusson mindaz az 

önkormányzati akarat, eredmény, amit az elmúlt évek törekvései és nyertes pályázatai 

hoztak, szükséges, egy helyi „mozgalom az egészségért”, a jobb életért, hogy az emberek 

éljenek lehetőségeikkel. 

 

Így két egészséges úthoz vezető tevékenységet javasolunk: 

1. Helyi EgészségFórum kialakítását és működtetését, akinek nem csupán az a feladata, 

hogy egészségnapokat, programokat szervezzen is működtessen, hanem az is, hogy 

megvizsgálja, érvényesítse minden ágazatban az egészség szempontjainak a 

figyelembe vételét. A Fórum működését önkormányzati testületi döntéssel javasoljuk 

erősíteni, és mindenképpen tagja kell, hogy legyen az állami alkalmazottakon kívül a 

helyi gazdasági szereplők vezetői is.  Ez egy úgymond helyi szakmapolitikai fórumként 

működne. 

2. Az egészségterv megvalósítását azonban nem felülről irányítva kell csupán segíteni, 

hanem az érintettekre alapozva, kisebb helyi „toborzó” akciót is el kell indítani a 

személyes érintettség miatt, ami elsősorban a fiatalokra alapozódik. Az 

egészségesebb életért, a lelki egyensúlyért tenni akaró aktívabb fiatalok csoportos 

foglalkozás keretében felkészítést és segítséget kapnának ahhoz a toborzó munkához, 

amit egy képzett szakember irányít azzal a céllal, hogy pl. a tervezett egészségnap, 

sportprogram, vagy táplálkozási program részvételi arányát növelni tudjuk. A fiatalok 

aktív csoportja így magját képezi az egészségterv megvalósításának, lakossági 

szintről, a fiatalokra alapozva, ami már önmagában biztosítéka a helyi fiatalok jobb 

jövőképének. 
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VII.6. 2013-2014 RE TERVEZETT PROGRAMOK LOGIKAI KERETMÁTRIXA 

 
 
 

Intervenciós logika 
Objektíven mérhető Teljesítési 

indikátorok 
Indikátorok információ forrása. 

Ellenőrzési lehetőségek 
Feltételezések, külső tényezők 

Globális cél 
(Átfogó cél) 

A település lakosságának az egészségi 
állapotát és életminőségét javítani 

Lakossági egészségfelmérés mutatói és 
az egészségi állapot mutatók 

Kistérségi lakossági szükséglet és 
egészségfelmérés 
OSZMK, KSH 

 

Specifikus cél 

- A szív és érrendszeri megbetegedések 
számának és rizikófaktorainak a 
csökkentése. 

- A lakosság, de főleg a fiatalok 
egészségtudatos magatartásának a 
kialakítása 

- Megbetegedési mutatók, az orvoshoz 
fordulás száma. 

- Szűrési eredmények 
- Iskolai egészség és egészségmagatartás 

felmérések. 

Háziorvosi és házi gyermekorvosi 
adatok 
Iskolaorvosi jelentések- 

- A települési egészségterv 
folyamatos felülvizsgálatára 
sor kerül. 

- A praxisok aktív 
közreműködésének elnyerése. 

Eredmények 

- Működő helyi egészségpolitikai 
- Egészségesebb táplálkozás, 

működőképes tankonyha. 
- A szabadidőben a rendszeres 

testmozgásra igény alakul ki 
- Kisebb közösségek alakulnak ki a 

fiatalok körében –  
- Civil összefogás erősödése, 

- EgészségFórum döntései, helyi 
határozatok az egészség érdekében 

- A betegek egészségi állapota javul. 
- Gyakoribbak lesznek a szabadidős 

sportprogramok. 
- Működő közösségek száma nő. 
- Aktívabb közösségi élet a fiatalok 

körében, 
- Nagyobb részvétel a programokban 

- Jegyzőkönyvvel 
- Háziorvosi és házi 

gyermekorvosi gondozási 
adatok. 

- Helyi intézmények és az 
Önkormányzat statisztikai 
adatai. 

- Helyi felmérések eredményei- 

- A lakosság és a fiatalok, nők 
megnyerése a programokon 
való részvételre. 

- A hátrányos helyzetűek, és a 
rizikócsoportok programokon 
való részvételének az 
elnyerése. 

Az eredményekhez  
vezető  
tevékenységek 

- Humán erőforrás fejlesztés 
- Egészséges táplálkozási programok 

szervezése 
- Szabadidős sportprogramok 

szervezése 
-  Életmódprogramok szervezése 
- Egészségnap és 

egészségkommunikációs program 
szervezése, csoportos foglalkozások 

- Helyi szakemberek számának 
emelkedése. 

- A táplálkozási és szabadidős 
programok és az azokon résztvevők 
számának emelkedése. 

- Az egészségnapi program résztevőinek 
száma nő. 

- Kommunikációs és ismeretterjesztő 
anyagok száma. 

Önkormányzati, intézményi és 
TÁMOP pályázat adminisztrációs 
tevékenysége. 

Sikeres TÁMOP pályázat és helyi 
elvi és anyagi (meglévő 
feltételrendszer) támogatása.. 

Előfeltétel 
 

   Elkötelezett polgármester és 
erős önkormányzat, jó humán 
közösség a településen.  
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Szanki egészségterv megvalósításának feladatai a 2013/14 évre 

 

 Kialakítani és megteremteni az egészségterv megvalósításának szakmapolitikai 

hátterét, szervezeti struktúráját. (TÁMOP 6.1.2 menedzsment tevékenységre alapozva, 

azok közreműködésével) 

 EgészségFórum megalakítása 

 Gazdasági szereplők bevonása a programba – megfelelő megállapodások 

 Iskolai, óvodai színtérprogramok támogatási lehetőségeinek meghatározása 

 A szakmai és szervezési közreműködők feltérképezése, feladatok pontosítása. 

 Szakmai programok végrehajtása 

o csoportos foglalkozások (lelki egészségvédelem, életkészségek fejlesztése, 

képességfejlesztés)  

o sportfoglalkozások (állapotfelméréssel különböző színtereken) 

o táplálkozási programok (tankonyha beindítása) 

o előadás sorozat (egészséges életmóddal kapcsolatosan) 

o rendezvények 

 iskolai programok (családi életre felkészítés) 

 települési programok (egészségnapok) 

 Kommunikációs tevékenység 

o programokon való részvétel növelése,  

o egészségnevelési információk 

o közösségi fórum 

 Monitoring tevékenység 

o programértékelés 

o további feladatok meghatározása 
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2013. IV. 
negyedév 

2014. I. 
negyedév 

2014. II. 
negyedév 

2014. III. 
negyedév 

Egészségterv 
megvalósításának 
szakmapolitikai 
háttere, szervezeti 
struktúrája 

X    

EgészségFórum 
megalakítása 

X    

Gazdasági szereplők 
bevonása a programba 

X X X X 

Iskolai, óvodai 
színtérprogramok 

X X   

Közreműködők 
feltérképezése, 
feladatok pontosítása 

X X   

Szakmai programok 
végrehajtása 

X X X X 

Kommunikációs 
tevékenység 

X X X X 

Monitoring 
tevékenység 

X X X X 

 

A részletes cselekvési tervet külön kell kidolgozni, adott feladatok kapcsán a 

programvezetőknek (2. sz. melléletben szereplő minták segítségével) 

 

 

VIII. VISSZACSATOLÁS 

VIII.1. MONITORING 

A programok folyamatának monitorozásával biztosítjuk, hogy a tervezetben megfogalmazott 

célok és tevékenységek optimálisan valósuljanak meg. Biztosítjuk továbbá, hogy az időszakos 

értékelésekkel, melyeket előre megtervezzük, a felmerülő problémákra olyan megoldásokat 

találjunk, ami segíti a kitűzött célok megvalósítását nem veszélyezteti. 

A monitorozás a cselekvési terv megvalósítása során történő adat és információgyűjtésen 

alapszik, melyet a programtervezetben meghatározott módon és indikátorok szerint a 

programmenedzser gyűjt. 

A monitoring folyamatát, a projekt megvalósítási tervének következetes követése biztosítja. 
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VIII.2. A PROGRAMCIKLUS ÉRTÉKELÉSÉNEK SZEMPONTJAI 

A programok ciklikus működésének biztosítása szempontjából az értékelést az alábbi 

szempontok szerint végezzük: 

 A program célkitűzései mennyire valósulnak meg (szakmai visszajelzések, a program 

résztvevőinek elégedettsége és tudásszintjének változása) 

 A problémák megoldás mennyire történt meg. 

 Milyen volt a program kommunikációja (információáramlás – belső és külső, 

visszajelzések) 

 A program milyen partnerségi viszonyban valósult meg. 

 Megfelelő volt-e a programdokumentációja. 

 A program szervezeti és működési területei megfelelőek voltak-e (működési 

jellemzők, finanszírozási kérdések megoldása, határai) 

 A program a fenntarthatóság szempontjából mennyire releváns 

(tudják-e folytatni a programot az első ciklus befejezése után és milyen módon, milyen 

feltételekkel) 

 

VIII.3. ALKALMAZOTT INDIKÁTOROK 

Az alkalmazott indikátorok meghatározása két szempont alapján történik: 

 globálisan, az egészségterv eredményességének mérésére 

 az egészségtervben megvalósuló programoknak megfelelően. 

A két indikátor csoport szorosan összefügg, azaz a programok megvalósításánál használt fő 

indikátorok egy része alkalmazható kell, hogy legyen az egészségtervben szereplő átfogó célok 

ellenőrzésére. 

Jelen tervezetben használt indikátorok: 

 a tanulók egészségi állapotában történt pozitív változás 

 A tervben megvalósuló programok száma 

A megvalósuló programokban alkalmazott indikátorok: 

 A programokon résztvevők egészségi állapotának és tudásszintjének mérése 

 A programokon résztvevők száma 

 Partneri együttműködések száma. 

 Ismeretterjesztő anyagok száma 
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 Kommunikációs anyagok száma. 

 

 

IX. ÖSSZEGZÉS 

Jelen tervezet három évre szól. A jól megfogalmazott stratégiai célok mentén, minden évben 

felül kell vizsgálni a tevékenységet és ha szükséges, évenként módosítani azt.  

A cselekvési programok részletes kibontása külön dokumentumokban a programok szerint 

kerülnek kidolgozásra.  

Az első évre tervezett programok –melynek megvalósítását a TÁMOP pályázat lehetővé tesz- 

egy hosszútávú prevenciós tevékenységet alapoz meg. A települési önkormányzat dolgozóinak 

és vezetőségének elkötelezettségét és kitartását tartjuk biztosítéknak a programok 

folytatására és az eredmények széleskörű, mintaértékű terjesztésére. 
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X. MELLÉKLETEK 

1. SZ. MELLÉKLET: ÁBRA ÉS TÁBLÁZAT JEGYZÉK 

 
Helyzetkép 

1. ábra: Állandó és lakónépesség számának változása Szankon 2000 és 2011 között 

2. ábra: Élveszületések és halálozások számának alakulása Szankon 2000 és 2011 

között 

3. ábra: Házasságok és válások alakulása Szankon 2000 és 2011 között 

4. ábra: Lakosság létszámmegoszlása életkor szerint 2012-ben. 

5. ábra: A népesség számának eltérése nem és korcsoport szerint Szankon 2012-ben 

6. ábra: A lakosság korösszetétele Szankon 2000 és 2011 között 

   
 

Szükségletfelmérés 

 
Fókuszcsoport kérdőíveinek összetett értékelése 

7. ábra: Válaszadók véleménye a településen élők egészségéről 

8. ábra: A válaszadók véleménye a település lakosait érintő megbetegedések 

előfordulásáról 

9. ábra: A településen élők mennyire vannak tisztában az egészséges életmód 

alapelveivel? 

10. ábra: Mi a véleményük a lakosság egészséges táplálkozási ismereteiről? 

11. ábra: Mennyire törekszik a lakosság az egészséges táplálkozás alapelveinek a 

betartására? 

12. ábra: A nők testmozgási aktivitásának változása az elmúlt években. 

13. ábra: A férfiak testmozgásának változása az elmúlt években. 

14. ábra: Milyen problémák fordulnak elő leggyakrabban a településen élők egészségét 

érintően? 

15. ábra: A felsorolt egészségfejlesztési programtípusok megvalósítása mennyire lenne 

fontos és indokolt a településen élők számára 

16. ábra: A településen élők milyen szívesen vennének részt az adott egészségfejlesztési 

programtípusokon 
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Célcsoport szükségleteinek és véleményének vizsgálata 

17. ábra: Válaszadók iskolai végzettség szerinti megoszlása 

18. ábra: Családi állapot 

19. ábra: Válaszadók megoszlása a munkavégzés jellege szerint 

20. ábra: A Válaszadók egészségi állapotának a megítélése 

21. ábra: „Tisztában van-e az egészséges életmód alapelveivel” kérdésre adott válaszok 

megoszlása 

22. ábra: „Tisztában van-e az egészséges táplálkozás alapelveivel?” kérdésre adott 

válaszok megoszlása 

23. ábra: „Mennyire törekszik egészséges táplálkozásra?” kérdésre adott válaszok 

megoszlása 

24. ábra: Válaszadók BMI szerinti megoszlása 

25. ábra: „Milyennek ítéli meg saját táplálkozását” kérdésre adott válaszok megoszlása 

26. ábra: Az egészségtelen táplálkozás okai 

27. ábra: A sportolás rendszeressége a válaszadók körében 

28. ábra: A nem sportolás okai 

29. ábra: „Mennyit tehet saját egészségéért?” Válaszok megoszlása. 

30. ábra: Leggyakoribb problémák a településen élők egészségét illetően 

31. ábra: Válaszadók programokon való részvételi hajlandósága 

32. ábra: Programtípusok megvalósításának fontossága 

33. ábra: Egészséges életmódról való ismeretek 

34. ábra: Mennyit tehet saját egészségéért? 

35. ábra: Okok, hogy a válaszadók miért nem szívesen vesznek részt egészségfejlesztési 

programokon? 

36. ábra: Válaszadók saját egészségükről adott nyilatkozata (11-13 éves kor) 

37. ábra: Válaszadók saját egészségükről adott nyilatkozata (14-19 éves kor) 

38. ábra: Mennyit tehet saját egészségéért (11-13 éves kor) 

39. ábra: Mennyit tehet saját egészségéért (14-19 éves kor) 

40. ábra: Tisztában vannak-e az egészséges életmód alapelveivel (11-13 éves kor) 

41. ábra: Tisztában vannak-e az egészséges életmód alapelveivel (14-19 éves kor) 

42. ábra: Tisztában vannak-e az egészséges táplálkozás alapelveivel (11-13 éves kor) 
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43. ábra: Tisztában vannak-e az egészséges táplálkozás alapelveivel (14-19 éves kor) 

44. ábra: Válaszadók BMI szerinti megoszlása (11-13 éves kor) 

45. ábra: Válaszadók BMI szerinti megoszlása (14-19 éves kor) 

46. ábra: Milyennek ítélik meg a saját táplálkozásukat (11-13 éves kor) 

47. ábra: Milyennek ítélik meg a saját táplálkozásukat (14-19 éves kor) 

48. ábra: „Szoktál-e rendszeresen sportolni?” (11-13 éves kor) 

49. ábra: „Szoktál-e rendszeresen sportolni?” (14-19 éves kor) 

50. ábra: Szabadidős elfoglaltságok (11-13 éves kor) 

51. ábra: Szabadidős elfoglaltságok (14-19 éves kor) 

52. ábra: Programokon való részvételi szándék (11-13 éves kor) 

53. ábra: Programokon való részvételi szándék (14-19 éves kor) 

54. ábra: Programszükségletek (11-13 éves kor) 

55. ábra: Programszükségletek (14-19 éves kor) 

 
 

Táblázatok 

 
1. táblázat: Vándorlási különbözet alakulása Szankon 2002-2011. között 
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2. SZ. MELLÉKLET: MENEDZSMENT SEGÉDDOKUNTUM MINTÁK 

 

A PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSA, A RÉSZTVEVŐK, ÉRINTETTEK, FELADATAIK ÉS TEVÉKENYSÉGEIK  

 

Rendezvények, meg- 
beszélések 

 
Programban szereplők 
és érintettek 

Előkészítő 
megbeszélés 

Programindító 
belső 

tájékoztató 
megbeszélés 

Nyilvánosság 
tájékoztatása 

(Programindító 
rendezvény) 

Köztes 
programértékelő 

szakmai első 
megbeszélés 

Köztes 
program 
értékelő 
szakmai 
második 

megbeszélés 

Program 

értékelés 
belső 

Internetes 
kommunikáció 

Kommunikáció 
az érintettek 

felé 

Programmenedzsment x x x x x x x 

Programvezetők x x x x x x x 

Programszakértők   x x x x x x 

Programszervezők  x x    x 

Tevékenységekben 
egyéb közreműködők 

 x x     

 

 

A TALÁLKOZÓK IDŐRENDI TÁBLÁZATA /2013. SZEPTEMBER 01. – 2014. AUGUSZTUS 31./ 

 

2013-2014. szept. okt. nov. dec. jan. febr. márc. ápr. máj. júni. júli. aug. 

Előkészítő megbeszélés x            

Belső Programtájékoztató x            

Nyilvánosság tájékoztatása  x           

1. szakmai értékelő 

megbeszélés 
    x     

  
 

2. szakmai értékelő 

megbeszélés 
       x  

  
 

3. programértékelés           x  

Zárás            x 
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ÖSSZEFOGLALÓ A PREVENCIÓS PROGRAMOKRÓL 

 

Tervezett 

tevékenység 

(program) 

Célcsoport 

Vállalt 

minimum 

létszám és 

alkalom 

Elérendő cél 

 

Mérőeszköz 

mérés 
Összköltség 

Pl. ping-pong 

sportfoglalkozások 
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ÜTEMTERV 

 

Programok Szept. Okt. Nov. Dec. Jan. Febr. Márc. Ápr. Máj. Júni. Júli. Aug. 
Programok 
ÖSSZESEN 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

Összesen:              
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EMLÉKEZTETŐ SABLON 

 

 

Találkozó célja, típusa: 

 .............................................................................................................................  

Dátum: ...................................................  Helyszín:  ...............................................  

Résztvevők: 

 .............................................................................................................................  

 .............................................................................................................................  

 

Napirendi pontok 

1.: .........................................................................................................................  

2.: .........................................................................................................................  

 .............................................................................................................................  

 

Megbeszélés eredményei: 

 .............................................................................................................................  

 .............................................................................................................................  

 .............................................................................................................................  

 

Vállalt feladatok, kötelezettségek és határidők: 

 .............................................................................................................................  

 .............................................................................................................................  

 .............................................................................................................................  
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