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A projekt címe: „Egész nap egészségesen – egészségnevelés a 
bölcsődés, óvodás gyermekek és szüleik körében” 

 
A „Hétszínvirág” Alapítvány a Dévaványai Óvodásokért fenti nyertes pályázata megvalósítási 
folyamatában van. 
A pályázaton alapítványunk 9.767.640,- Ft-ot nyert. A megvalósítási időszak 2013. november 
1-től 2014. augusztus 31-ig tart. 
A programok szervezése a fentiek szellemében valósult eddig meg: 
 
Beindult november hónaptól a Zenés, mozgásos torna, melyet minden pénteken este 17.30-tól 
látogathatnak az érdeklődők a Körösladányi úti tornateremben. 
 
November és december hónapban sor került a gyermek életmentő képzésre a Hajós úti 
óvodában, melyen 25 fő vett részt. A képzés hasznos elméleti és gyakorlati ismereteket 
nyújtott a gyermekekkel kapcsolatos segítségadás, újraélesztés terén a részvevők számára. 
 
Decemberben élvezetes előadáson vehettek részt az érdeklődők, amelyen a gyógynövények 
fontosságáról, felhasználásukról kaphattak tájékoztatást Cs. Nagy Ágnes előadótól. Végül 
teakóstolóval zárult a rendezvény, s vásárolhattak az előadó által hozott 
gyógynövénykészítményekből. 
 
Január hónapban rendeztük meg a Gyermekek evészavarai című előadást is, melyen D. Nagy 
Anikó klinikai szakpszichológus látta el fontos ismeretekkel a hallgatóságot, adott hasznos 
tanácsokat a felmerült és hozzá érkezett kérdésekre. 
 
Februárban a só- és energiabevitelről kaptak tájékoztatót „Táplálkozzunk egészségesen, 
egészségeset” címmel Gyányi Ditta dietetikustól. Előadásában szemléletes diavetítéssel is 
érzékelhették a helyes táplálkozással kapcsolatos információkat. Az előadás a reformkonyha 
jellegzetes hozzávalóiból készült sós és édes sütemények kóstolásával zárult. 
 
Március végén került sor a Süssünk, süssünk valamit! című előadásra, melyet Szalai Ilona 
dietetikus tartott. A különböző lisztfajtákról, a cukorhasználatról adott széleskörű 
tájékoztatást. Hasznos tippeket kaphattunk a felhasználással kapcsolatosan, valamint arról, 
hogyan tudjuk beépíteni mindennapi étkezésünkbe. A cukorbetegek interaktív módon, vagy 
egyénileg is kérhették a szakember tanácsát. 
 
Az előadásokra a DÁMK Művelődési Ház Hangversenytermében került sor. 
Április folyamán került sor Frankó Tünde kineziológus által tartott interaktív tanácsadásra. Az 
előadások alkalmával az érdeklődők bepillantást nyerhettek a kineziológia által alkalmazott 



 

 

módszerekbe. Hasznos tanácsokat kaptak arra vonatkozólag, hogy miként lehet családi, 
emberi kapcsolatainkat sokkal pozitívabban megélni; a konfliktusok kezelésénél milyen 
fontos tényezőket vegyünk figyelembe annak érdekében, hogy jó irányba terelődjön a 
kapcsolat.  
Fontos, hogy oldódjanak a feszültségek, félelmek, hiszen a feldolgozatlan lelki problémák 
idővel testünk egészségének romlásához vezethetnek. A tanácsadáson folyamatosan 
feltehették kérdéseiket az érdeklődők, s kaptak választ gondjaik megoldására. 
 
Május 10-én került sor az ultrahangos és biorezonanciás állapotfelmérésre, melyre 
folyamatosan jelentkezhettek az érdeklődők. Radiológus szakorvos és gyógyszerész 
végzettségű szakemberek fogadták az állapotfelmérésre jelentkezőket. 
 
A projekt megvalósítása alatt március 27-én monitoring vizsgálat volt alapítványunknál, 
melyen nagyon pozitív véleményt kaptunk az ellenőrzést végző szakembertől. 
 
A pályázat tárgyi eszközeink bővítéséhez is segítséget ad, ennek kapcsán megrendeltük, és 
leszállították számunkra a tornaszereket és konyhai eszközöket, valamint a túrázáshoz 
szükséges eszközöket. Az egészségügyi szűrővizsgálatokhoz a műszereket is sikerült 
határidőre beszereznünk.  
A projektben meghatározottak szerint egészségtervet kellett készítenünk, mely 
fenntarthatóságot is biztosít a tervben foglaltaknak. Az egészségtervet az óvodás és bölcsődés 
gyerekek szüleinek kérdőíves megkeresése, az azokon adott válaszaik alapján állítottuk össze. 
Alapítványunk rendelkezik egészségtervvel, mely 3 évre készült. 
A hátralévő időszakban az alábbi tevékenységek várják az óvodás és bölcsődés gyermekeket 
szüleikkel együtt: 
 

- Kerékpártúra a Túzoktelepről Gabonásba, s vissza 
- Egészségnap – melyen belül további egészségügyi szűrések várják az érdeklődőket, pl: 

anyajegyszűrés, szájüregi szűrés, egészséges ételek kóstolása, mozgásos játékok,stb. 
- Egészséghét - mely az egészséges ételek, italok fogyasztásának propagálását tűzte ki 

célul, 
- Kirándulás, túra a hegyekbe  
- Vízhez szoktatás – és 
- Lovastábor – a tanköteles korú gyerekek körében. 

 
A programokról folyamatosan tájékoztatjuk a szülőket, személyes szórólap átadásával, 
óriásplakátokkal, kiadványokkal, újságcikkekkel. 
 
Bízunk benne, hogy a számtalan program hozzájárul ahhoz, hogy az intézményünkbe járó 
gyermekek, s szüleik pozitív tapasztalatokkal gazdagodjanak. Reméljük közvetlenül, illetve 
közvetve sikerül életminőségüket javítani, egészségi állapotukat fenntartani, vagy javítani a 
programok által kínált lehetőségekkel. 
 


