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1.

Elméleti megalapozás

Az embert komplexen, holisztikus egységében szemlélő, az egészség megőrzésére irányuló
hagyományos európai medicina a tájértékeken alapul. A projekt által érintett térség természeti
és kulturális értékekben gazdag, fellelhető a tájjal harmonizáló hagyományos életmód és az
azokhoz szükséges alapanyagok. A lakosság életmódjából mégis hiányzik a természettudatosság, a természeti értékek védelme és a tájértékek felhasználása egészségük érdekében.
Általános cél: szemléletformálás természeti értékeken alapuló, interaktív egészségmegőrző
módszerek kidolgozása és megosztása, szemléletformáló kommunikációs kampány révén,
határon átnyúló együttműködésben, horizontális célok szem előtt tartásával.
Középpontjában a természeti értékek védelme, a tájértékek egészségfejlesztés tudatos
hasznosítása, természeti értékeken alapuló terület specifikus holisztikus egészségmegőrző
módszerek kidolgozása és terjesztése áll (víz gyógyító ereje, gyógynövények, egészséges
táplálkozás, rendterápia, sport és aktivitás). Fő elemei: 2 szakmai workshop, 5 tématerület
monitoringja és fejlesztési koncepciója, 6 „Natural health” témahétvége és 6 „Natural health”
diákprogram, tudásközpont és hálózatosodás, 6 interaktív kiállítás, valamint
tapasztalatszerzést támogató, célcsoport-specifikus szemléletformáló kommunikáció online
közösségformáló elemekkel. A projekt elemei innovatív módokon kerülnek megvalósításra. A
résztvevők magyar és szerb általános iskolás diákok és fiatal felnőttek, szakértők, helyi
véleményvezérek, releváns civil szervezetek és az érdeklődő lakosság. A kísérleti fejlesztési
program és elemei, a módszer és adatbázisok a tudásközponton és a létrehozandó hálózaton
keresztül elérhetők.

A lakosság életmódja a határ mindkét oldalán meglehetősen hasonló. Átlagosan 21. századi
életmódot folytatnak, amely nem jelent mást, mint a természeti értékek védelmének
verbalizálását, az öko-egészségügyi tudatosságot. Emellett jellemző a természet- és
egészségorientáció, a természeti értékek tudatos használata és a természetvédelem/az
egészség helyreállítása természeti értékeken keresztül. Ezen értékek holisztikus nézőpontja, az
emberi egészség értelmezése, valamint a természeti értékek ebben betöltött szerepe teljesen
hiányzik a mindennapi gondolkodásból. Részben ezek eredményeként nincs jelen a természeti
örökség védelme, tudatos, fenntartható használata illetve a lakosság rossz egészségi állapota miközben a terület gazdag természeti és kulturális értékekben.
A jó gyakorlatokkal járó természeti értékeket nem kutatták és rendszerezték, ezek nem
épültek be az egészséges életmód komplex rendszerébe, illetve a képzés és a hozzáállás sem
megfelelő.
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A projekt előkészítése során a partnerek szakértők bevonásával felülvizsgálta:
- releváns természeti értékek
- az érintett területek lakosságának életmódja, egészségügyi hozzáállása, egészségügyi
szükségletei
- tanulmányok, fejlesztési dokumentumok, múltbeli és tervezett projektek nyomon követése
- gyakori problémák, alkalmazkodási lehetőségek és közös megoldások
- a természeti értékek bevált gyakorlatainak fenntartható használata
- a legjobb gyógymódok
A projekttervezés keretében határozzák meg:
- problémák, szükségletek, közös célok
- projekt módszertana és tartalma, feladatmegosztás
- partnerség
- projekt menedzsment szerkezete és munkamódszere
- közös finanszírozás és megosztás
Új értékek: az egészség holisztikus (komplex) értelmezése, tájértékek és szerepük azonosítása
az egészségben, tájértékeken alapuló térségspecifikus egészségmegőrző módszerek,
kapcsolódó hálózatos együttműködések, virtuális tudásközpont, learning by doing, speciális
kommunikáció.
Ezeket összegzi a virtuális tudásközpont.

1.1.

A holisztikus gyógyászat fogalmi rendszere és programunk (kapcsolódó definíciók

és meghatározások, általánosságban és az 5 db kiemelt terület vonatkozásában)
A hagyományos európai orvoslás az egészség, holisztikus módon történő megőrzésére, mint
természeti örökségre épül. A projekt által lefedett terület természeti és kulturális értékekben
gazdag, a hagyományos életmód és az alapanyagok harmonizálnak a természettel. A lakosság
életmódjából azonban hiányzik a természet ismerete, a természet védelme és a természeti
értékek egészségügyi hatásai.
Általános cél: megfelelő hozzáállás kialakítása és megosztása, a természeten alapuló
egészségmegőrzési módszerek elterjesztése.
Tudatosságnövelő kommunikációs kampányok lebonyolítása, határokon átnyúlóan, a
horizontális célokat szem előtt tartva.
A természeti értékek védelmére, a tájértékek tudatos hasznosítására összpontosít, valamint az
egészségfejlesztés érdekében, illetve terület specifikus holisztikus egészségmegőrző
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módszerek kifejlesztése és elterjesztése (A víz gyógyító ereje, Gyógynövények, Egészséges
táplálkozás, Rendterápia, Sport és aktivitás).
A Háttér: A természeti és ökológiai értékek, valamint a mindennapi tevékenységek hasonlóak
a határ menti régióban. Tudatosság, attitűdök és a gyakorlati módszerek terjednek, de
többnyire csak a szavak szintjén. A mindennapi életből hiányzik a környezettudatosság, a
tudás, a természeti értékekről és a tudatos fenntartható használatról. A lakosság egészségi
állapota sem megfelelő, míg az érintett határvidék jelentős tájértékekkel, természeti
értékekkel rendelkezik az egészségfejlesztés / fejlesztés szempontjából, valamint egy
"egészségügyi program", amely holisztikus megközelítést nyújt a 21. századi hagyományos
európai orvosláshoz. A lakosság egyre érzékenyebb a régi-új megközelítésre és számos terület
specifikus jó példa létezik a környezettudatosság összekapcsolására az öko-egészséggel.

Hiányoznak a tartalmi és módszertani tudnivalók, nincs elegendő tudás és gyakorlati
útmutatás a környezettudatosabb és egészségtudatosabb élethez. A projekt célja, hogy
módszereket mutassanak számukra az egészségtudatos életmód kialakításához, védjék a
természeti örökségeket, elméleti és gyakorlati ismeretekre tegyenek szert egy tudatossági
kampány révén. Az elsődleges célcsoport az általános iskolás gyermekek és fiatal felnőttek,
akik nyitottak és érzékenyek a környezetük és egészségük minőségére.

A projektben közvetlenül résztvevők, akik számára hasznos a kezdeményezés, illetve a
problémák, kihívások ismertetése:

- általános iskolás gyermekek (300 fő) és fiatal felnőttek, (kis) gyermekes családok (2400 fő) innovatív környezettudatosság, természeti örökség, tájértékek, új egészségügyi attitűdök,
egészség ismerete és védelme a tudatosság, egészségfejlesztés, tapasztalati interaktív tanulás,
gyakorlatorientált és terület-specifikustudás, minták és mentorok, hálózatépítés,
fenntarthatóbb életmód, komplex életminőség javítás, identitás, határokon átnyúló
tapasztalatok és kapcsolatok
- véleményvezérek és nem kormányzati szervezetek - természeti értékek,
környezettudatosság, természeti értékek ismerete és védelme, innovatív egészségügyi
megközelítések, innovatív egészség alapú komplex területfejlesztés, módszertan,
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megközelítés fejlesztés, tapasztalati interaktív tanulás, gyakorlatorientált, terület-specifikus,
fenntartható életmód, határokon átnyúló hálózatépítés.

A projektben közvetetten résztvevők, akik számára hasznos a kezdeményezés, illetve a
problémák, kihívások ismertetése:
- civil szervezetek (természetvédelem, tájértékek, egészségtudatosság) - értékmegőrzés,
attitűdök, egészség és (táj) érték-tudatos életmód, jó gyakorlatok, terület-specifikus új
ismeretek és módszertan, helyi és határokon átnyúló hálózatépítés, szinergiák, fokozott
társadalmi támogatás
- lakosság (általában) - természetismeret, természeti és táji értékek, egészség- és értéktudat
életmód, fenntartható terület, életminőség javítása.

A 10 hónapos projekt fő eredményei:
- 1-1 db workshop a természet holisztikus egészségtudatosságának, természeti örökségének
komplex aspektusairól (2 * 6 nap, esetenként 10-10 magyar és a szerb releváns
véleményformálója) - interaktív előadások, kirándulások, játszva tanulás, közös ötletelés
- 5 db kétnyelvű monitoring kutatási és fejlesztési koncepció (nyilvános, elektronikus
változat) a természetes és a holisztikus egészségtudatosság értéke a természeti értékek
védelmében (A víz gyógyító ereje, Gyógynövények, Egészséges táplálkozás, Rendterápia,
Sport és aktivitás) - elmélet, gyakorlat, regionális / táji jellemzők, szükséges irányok fejlesztés
(30-30. oldal)
- 1 db Tudásközpont kétnyelvű tanulmány létrehozása a helyi és határokon átnyúló
hálózatépítés és tudásközpont (50 oldal) a helyi szervezettel és egyesülettel
- 6 db "Természetes egészség" hétvége partner önkormányzatok és általános iskolák
szervezésében (min. 400 fő magyar) és a szerb helyi véleményformálói, érdeklődő közönség,
sajtó, szakértők és oktatók) - interaktív előadások, játszva tanulás, jó gyakorlatok, életmód
tanácsadás, fejlesztés.
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Várt hatások, eredmények; az eredmények hosszú távú hatása
- 6 db "Természetes egészség" gyermekprogram - link a természeti örökség hétvégéjéhez,
közös gyermekprogram (6 * 2 nap, alkalmanként 25-25 fő magyar és szerb általános iskolás
gyerek)
- kétnyelvű tájékoztató kommunikációs kampány (6 hónapos közösségi média, FaceBook
felület és kampány, 6-6 online PR cikkek, 2 molinó, 4 mobil pop-up fal, 4 roll-up, 1000 db 12
oldalas A5 projekt szakmai kiadvány)
- 1 interaktív weboldal (magyar, szerb) - kommunikáció, tudásközpont, e -learning,
prezentációk, adatbázis, közösségi platform
- 3-3 db „Natural Health” interaktív kiállítás (modell, installáció)
A holisztikus kifejezést kiegészítő egészségügyi kezelések leírására használják. Az egészre, a
teljességre való törekvést jelenti. Egy gyógyítási mód, amely figyelembe veszi a beteg fizikai,
szociális és értelmi állapotát is, beleértve az érzelmi életét, szociális kapcsolatait, az étkezési
szokásait, az életmódját, illetve a környezet, ahol él, az időjárást és klímát is beleértve. Már a
kezdetektől jelen volt a holisztika az emberiség életében. Már az ókorban alkalmazták a
hipnoterápiát, amely egy olyan mentális gyógymód, amit a modern lélekgyógyászat is
alkalmaz. A leghosszabb múltra visszatekintő kultúra az egyiptomi. Az egyiptomi
orvoslásban mind a megelőzésben, mind a gyógyításban központi szerepet töltött be a hit, a
lelki és a szellemi terápiák. Az indiai gyógyászat a kínai gyógyászattal együtt adja a keleti
gyógyászat szintézisét. Pszichoszomatikus rendszerre épül, ezáltal a betegséget a testi
megjelenés előtt képes felismerni. A kínai orvoslás az embert mikrokozmosznak tekintette. A
mikrokozmosz a világot jellemző makrokozmosz leképződése. Az emberben és a világban is
jelen van ez a két erő, melyek összhangban vannak egymással. Ezzel egyensúlyban tartva a
passzív és aktív energiákat. Az ezotéria a zárt rendszerek tudománya. Szellemi képesség,
mely a belső tudományon alapul, megtalálja a harmóniát, az átjárhatóságot a Föld, az ember
és az univerzum között. A természetgyógyászat a természeti gyógymódok alapjára épül. Az
egészséges ember harmóniában él a környezetével és a természetével. A harmónia zavarát
hívják betegségnek. Az okok feltárása és gyógyítása a természeti gyógyítás lényege.
Az ember egészséges a holisztikus egyensúly egyik alapvető szintje. Az általános orvostan
célkitűzése ennek a megőrzése, megteremtése, fejlesztése és menedzselése, illetve a
visszaállítása. Ha ez az egyensúly kibillen, akkor betegség jön létre. A holisztika ma már
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számos helyen jelen van és az életünk része. A holisztikával való mélyebb megismerkedés
hozzájárulhat egy sokkal élhetőbb, egészségesebb és kiegyensúlyozottabb élethez.

1.2. Hálózatosodás és tudásközpontok (a téma elméleti háttere, hálózatok működése,
kapcsolódó hatások és előnyök, egy-egy jó példa a gyakorlatból)
Globális jelenség a hálózatosodás, mely egyre elterjedtebb a jelenben. Kiterjedtebbek lettek a
kapcsolatrendszerek a különböző központok között.
A tudásközpont nem más, mint egy virtuális könyvtár, mely az anyagokat tartalmazza
rendszerezve. A kis-és közepes, illetve a mikrovállalkozások adják a gazdaság termelésének a
nagy részét. Ezért minden fajta innovációnak nagy szerepe van. Fontos, hogy kiemelten kell
kezelni azokat a szolgáltatásokat, amelyek a tudást menedzselik. Független attól, hogy magán,
államilag támogatott magán vagy állami. Az újonnan indulókat és a már működő innovatív
vállalatokat üzletviteli-, technológiai-, vállalkozásvezetési tanácsokkal illetve a megfelelő
szakértelmű partnerek felkutatásával, a tudásbázisokhoz való hozzáféréssel és a finanszírozási
forrás keresésével segíti.
A hasznosítható tudás többféle tudásból áll: tételes tudásból, a gazdaság adott területén
összegyűlt tapasztalatok összességéből és a munkavégzés során a kutatásból és fejlesztésből.
Mai szóval ezt a tapasztalatcsomagot „bevált gyakorlatoknak” illetve „jó gyakorlatoknak”
hívjuk. Fontos, hogy ez a tudás rendszerezve legyen, illetve minél szélesebb körben elérhető
legyen. Egy nagyvállalatot nézve, ahol zárt körben kell a tudást a dolgozók hasznára
bocsájtani, ez nem nagy feladat. Ellenben egy kis-és középvállalkozásnak vagy egy nyílt
közösségnek ez már jóval nehezebb. Ebből következik, hogy a tudásközpont feladata a „tudás
közvetítése”, a tudás hasznosításának segítése a gazdasági életben.
Számos intézmény alakult meg az évek során azzal a céllal, hogy a tudásmenedzselést
végezze országonként, viszont ezek az intézmények eltérőek, mindegyik ország a
sajátosságaiknak megfelelő intézményt alakított. (Kádár Imre)
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A gazdasági szereplők versenyelőnyeinek egyik forrása a minket körülvevő lokális környezet.
Ezért a gazdasági szereplőknek fel kell ismernie a környezete lehetőségeit. A
kapcsolatrendszere kiépítésével több fajta előnyhöz juthat.
Kapcsolódó hatások és előnyök:
- költségelőny elérése
- hatékonyság növelése
- meglévő tudás növelése
- erőforrások növelése
- jobb beágyazódás a környezet folyamataiba
- széles körben elfogadottá válás

Gyakori problémák
Fontos kérdés, mint minden többszereplős vállalkozás esetében, hogy minden szereplő tudja-e
majd érvényesíteni a saját érdekeit.
A tudás előállításának folyamatában a hozzáadott értékből létrejövő nyereség hogyan jut
vissza a tudást előállító és birtokló szereplők részére, az egyik legproblémásabb kérdés a
folyamatban. Azt kell megoldani, hogy a feltaláló és a kutató a létrehozott haszonból
részesüljön, tehát visszaforogjon hozzá. De közben a kutatói karrierjének is szüntelenül
működnie kell tovább. Ennek megvalósítása egyelőre nem megoldott.
A haszonszerzési folyamat hatékonyságát csökkenti, ha a kutató tovább kívánja fejleszteni a
találmányát. A megoldás erre az lehet, ha az üzlet menedzsment részét nem a kutató végzi,
hanem egy másik személy, így a feladatok szétválnak.
Térségben működő szervezetek:
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A szervezetek altípusai:

Típusuk

Céljuk

Üzleti és Innovációs Központok

annak biztosítása, hogy elegendő vállalkozói
lehetőség és a KKV-k számára innovatív
tevékenységükhöz szükséges összes szolgáltatás
kiváló

minőségben

álljon

a

vállalkozók

rendelkezésére
Technológia transzfer szervezetek

az alkotók és a felhasználók számára technológiai
megoldásokat közvetít. Ezt a minél szélesebb
körben történő információterjesztéssel érik el.

Tudásközpontok

aktív hozzájárulással a helyi tudásforrások és
innovatív vállalkozók számára a megfelelő
tudásáramlást biztosító környezet kialakítása, a
helyileg fellelhető tudásra alapozott technológiai
vállalkozások létrehozása, a helyi tudásforrások
meghatározott stratégiai céloknak megfelelő
fejlesztése,

keresletvezérelt

korszerűsítés
kereslet

aktív

tudásbázis

hozzájárulással,

kialakítása

azaz

érdekében

a

végzett

tevékenység.
Technológiai
technopoliszok

és

tudományos

parkok,

a helyi tudásforrások és haladó szellemiségű
vállalkozók számára a megfelelő tudásáramlást
biztosító környezet megteremtése, a helyileg
fellelhető

tudásra

alapozott

technológiai

vállalkozások létrehozása, olyan szolgáltatások
kialakítása,
származó
technológia

amelyek
szinergikus

a

helyi

hatást

transzfer, és

közelségből

erősítik,

aktív

aktív technológia

11. oldal
A programot megvalósító szervezetek:
Ecocenter Alapítvány (HU), Than Fivérek Értelmiségi Kör (SRB)

A projekt címe: NATURAL HEALTH – az egészségért a természeti örökség védelmével Rövidítés:
NATURAL HEALTH, Projektazonosító: HUSRB/1903/34/0120
A program az Interreg-IPA Magyarország-Szerbia Együttműködési Program keretében valósul meg.

diffúziós tevékenység folytatása
Diffúziós szervezetek

a

gazdaság

fejlesztésében

és

a

vállalkozásfejlesztésben való szerepét tudatosítja,
a technológiai lehetőségeket széles körben
ismerteti.

1.3. Hálózatok a holisztikus gyógyászatért (egy-egy konkrét példa)
Európai Tudásközpont Kft.
2002-ben alapították az Európai Tudásközpont Kft. azzal a céllal, hogy az emberek
tudásanyagát bővítsék, különösen a mesterséges intelligencia terén. Különböző ipar
területeken értek el sikereket az alapítás óta. 2018-ban, 2019-ban és 2020-ban is AAA
minősítést szereztek, melyet csak nagyon kevés magyar cég birtokol. Céljuk, hogy a robotika
világába is beléphessenek.
Az ipari méretű munkaerőhiányt meg kel oldani az elkövetkezendő időkben. A vállalkozások
szenvednek, hogy megfelelő számú munkaerőt találjanak, illetve a munkavállalók is
beragadtak a nagyon magas ismétlésszámú, fizikai erőt igénylő munkakörökbe. Az Európai
Tudásközpont Kft. célja, hogy olyan irányba vigye el a világot, ahol az emberek azért
dolgoznak, hogy beteljesítsék a vágyaikat. Ehhez használják fel a tudásukat a mesterséges
intelligencia és a robotika területén. Figyelve arra, hogy ezeknek az előnyeit, mind a
munkáltató, mind a munkavállaló kiélvezhesse.
(Forrás: https://www.euroknows.com/kezdolap/)

Antall József Tudásközpont
Dr. Antall Józsefné jelentette be az Antall József Tudásközpont megalakulását 2009-ben az
Európai Parlament Antall-épületszárnyának avatásán. 2010-ben kezdődött meg a munka, mely

12. oldal
A programot megvalósító szervezetek:
Ecocenter Alapítvány (HU), Than Fivérek Értelmiségi Kör (SRB)

A projekt címe: NATURAL HEALTH – az egészségért a természeti örökség védelmével Rövidítés:
NATURAL HEALTH, Projektazonosító: HUSRB/1903/34/0120
A program az Interreg-IPA Magyarország-Szerbia Együttműködési Program keretében valósul meg.

az elején alap-és mesterképzésben résztvevő egyetemistákra épült. A Tudásközpont névadója
Dr. Antal József (1932-1993), aki Magyarország első miniszterelnöke volt a rendszerváltás
után. A rendezvények, programok és konferenciák, melyeket a Tudásközpont az utóbbi
években lebonyolított, szólnak az felsőoktatásban tanuló diákoknak, illetve a hazai és
nemzetközi szakmai közönségnek is. A Tudásközpont tevékenységeinek alapvetései a
tehetséggondozás és a különböző tudományterületeken megvalósuló hiánypótlás. A budapesti
székhelyű AJTK egy külpolitikai think tank szervezet, amely olyan témákban végez kutatási
tevékenységet, mint a Visegrádi Együttműködés, az EU, USA és Kína jövőbeni szerepe, a
Közel – és Távol-kelet viszonyai, technológiai és társadalmi pozíció, valamint a
biztonságpolitika. Kiemelt figyelmet fordít a Tudásközpont a külhoni magyarság, az Európai
Unió, a Visegrádi Együttműködés és az atlantizmus aktuális kérdéseire. Szakmai
tevékenysége naprakész a globális kérdésekben.
A két nemzetközi irodára (európai és globális kapcsolatok) és egy tematikus irodára
(tehetséggondozó és innováció) épülő központ legfőbb célja az országok közti és az országon
belüli intézményi kapcsolatok kiterjesztése, workshopok, közös kutatások és előadássorozatok, illetve a szakmai kooperációk elmélyítése nemzetközi konferenciák útján.
A Tudásközpont Könyvműhelyének gondozásában megjelentek kötetek, amelyek a politikaiés társadalomtudományi elvek iránt érdeklődőknek magyarul közvetíti a közelmúlt és
napjaink legnagyobb hatású gondolkodóinak és közéleti személyiségének üzenetét.
(Forrás: https://ajtk.hu/)
MI Tudásközpont Debrecen
Egy nagy, komplex projekt volt a Regionális Egyetemi Tudásközpont, amely a Debreceni
Egyetem tudásbázisára épülve vont be cégeket, hogy közösen valósítsanak meg kutatásfejlesztési projekteket. A Biomechanikai Laboratórium és az Ortopédiai Klinika az egyik
alprojektben vett részt. A legfontosabb célja a projektnek egy biológiailag rögzülő revíziós
csípőprotézis rendszer kifejlesztése. A Samnatmetal Kft. a mai napig forgalmazz Sanat-R
néven.
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Ugyanennek a projektnek a keretein belül egy új térdtornáztatásra alkalmas készülék, illetve
egy új korrekciós elven alapuló gerincsebészeti műtőasztal prototípusai is kifejlesztésre került.
(Forrás: https://biomech.unideb.hu/hu)
Lechner Tudásközpont
A Miniszterelnökség háttérintézményeként működik 2019 óta. Szerepe a távérzékelés, a
térségi tervezés, az intelligens városi szolgáltatások részeire, valamint földmérési,
földmegfigyelési és térképészeti tevékenységekre is kiterjed, kiemelt feladatai közé tartozik a
Dokumentációs Központ üzemeltetése és az e-közigazgatást támogató informatikai
szolgáltatások működtetése. Közvetítő feladatokat vállal az építész- és a társszakterületek,
valamint a tágabb körű nyilvánosság között, szolgáltatásai szakmai és lakossági fogyasztókat
egyformán elérnek.
(Forrás: https://lechnerkozpont.hu/)

1.3.1 Magyarországi források
Itt találhatóak azok a források Magyarországon, melyek kiemelten a célcsoport megyéiben
fordulnak elő az adott témában:
http://tgy-magazin.hu/uj-a-terapiaban/rendterapia
http://tgy-magazin.hu/egeszseges-eletmod/le-a-kaosszal
https://unipatika.hu/magazin/kulso-es-belso-rend-felre-a-kaosszal-patika-magazin
https://otletmania.hu/regi-hazi-praktikak-melyeket-meg-nagymamaink-hasznaltak/
http://ertektar.rs/ertektar/ertek/A-Tisza-mente/116
https://torimaskepp.blog.hu/2018/04/13/igy_mosakodtak_regen
https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%96nismeret
https://forraspontszeged.hu/index.php/szolgalatok/tematikus-kiscsoportos-foglalkozasok/onismereticsoportjaink/
https://terapiaszeged.hu/modszerek/
https://evp.hu/onsegito-alkotomuhely/
https://csanykatalin.webnode.hu/kecskemet/
https://bagdibella.hu/blog/meditacio-az-enkeped-kialakitasahoz/
https://lelekkozpont.com/onismereti-csoport/
https://hu.wikipedia.org/wiki/Medit%C3%A1ci%C3%B3
https://hu.srichinmoy.org/spiritualitas/koncentracio_meditacio_kontemplacio/meditacio/csendes_elme/
az_elme_kiuritese
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https://www.varazsliget.hu/reiki/
http://www.kiralymasszazsszeged.hu/service_6_reiki.html#services
http://zsilaandi.hu/event/reiki-i-tanfolyam-kiskunfelegyhaza/
http://napielemozsia.hu/component/k2/10-lepes-a-tudatosodas-utjan#.YDOrFNhKjcs
https://hu.wikipedia.org/wiki/Tudat
https://hu.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3ga
https://taichi.hu/
https://hu.wikipedia.org/wiki/Pszichol%C3%B3gia
https://www.webbeteg.hu/cikkek/psziches/1619/pszichoterapia-a-gyogyito-szavak
http://manualterapiaszeged.hu/magamrol/
https://drbajzik.hu/manualterapia/
https://emesemasszazs1.webnode.hu/szolgaltatasok/masszazsok/
https://www.beautynailhairsalons.com/HU/Kiskunhalas/1007008442729145/Lisztes-EdinaManu%C3%A1lter%C3%A1pia-rendel%C3%A9s
https://masszazskecskemeten.eoldal.hu/
https://masszazs-kecskemet.business.site/
https://www.27sello.hu/manualterapia
https://www.leteszemacigit.hu/melylegzes-relaxacios-gyakorlat.html
https://mindsetpszichologia.hu/relaxacios-gyakorlatok-avagy-mivel-csokkenthetem-szorongasomatkaranten-idejen
https://otthonneked.hu/hygge_a_danok_titka/
https://www.megyerieva.hu/
https://lakberendezoszeged.hu/
http://radnotiramon.hu/kapcsolat/
https://www.reforminteriors.com/
https://casaart.hu/
http://nelegybeteg.hu/tanulmany-sejtfeszultseg-es-javitasa.php
https://femamv.blog.hu/2019/12/30/s_chumann_-frekvencia_elettani_hatasa_az_fizikai_es_asztral_testre
http://claritasalapitvany.hu/cpg/624698/Frekvencia-Terapia
http://magneterkezelesszegeden.hupont.hu/
https://www.facebook.com/pg/BemerTerapiaSzeged/posts/
https://www.facebook.com/Biorezonancia-%C3%81llapotfelm%C3%A9r%C3%A9s%C3%89letm%C3%B3d-754052141354521/
https://www.szakkatalogus.hu/infok/M%C3%B3ra_Int%C3%A9zet_-_Szeged-476945
https://mandala-egeszsegkucko.hu/biorezonancia/
https://transzcendentalis-meditacio.hu/
https://www.ted.com/talks/ursus_wehrli_tidying_up_art/transcript
https://semmelweis.hu/boe/files/2020/01/V.EV-Sport-%C3%A9s-testmozg%C3%A1s-1.pdf
https://www.fitness.hu/magazin/2019/05/20/mennyit-kellene-mozogni-naponta
http://romaikor.hu/a_romaiak_mindennapi_elete/a_romai_sport/sport_romaban/cikk/sport_az_okori_r
omaban
https://hu.wikipedia.org/wiki/Olimpiai_j%C3%A1t%C3%A9kok
https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarorsz%C3%A1g_sport%C3%A9lete#A_t%C3%B6megsport_Ma
gyarorsz%C3%A1gon
https://becs.mfa.gov.hu/news/a-magyar-sport-multja-es-jelene-eredmenyek-szamok-szemelyisegekesemenyek
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https://maxnutrition.hu/altalanos-cikk/a-sportolas-fontossaga-gyermekkorban/
http://www.balatonbacstabor.t-online.hu/alapitvany.html
https://www.baon.hu/sport/helyi-sport/szazhatvan-gyermek-tanulhat-meg-uszni-bacs-kiskunmegyeben-4079063/
http://szegedbudokan.hu/
https://sportagvalaszto.hu/mozgasra-fel-hajra-felnottek/
http://csomszisz.hu/
https://www.magyarfutball.hu/hu/csapatok/megyei/csongrad
https://szegedive.hu/
http://suncityszabadidokozpont.hu/
https://www.magyarfutball.hu/
www.freesportparks.hu
https://www.autoklub.hu/minden-amit-az-alternativ-kozlekedesi-eszkozokrol-tudni-erdemes/
https://www.csodalatosbaja.hu/index.php/szabadido/vizi-sportok-vizi-eszkozok
https://hu-hu.facebook.com/HIROSkajakkenu/
https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/termeszetismeret/ember-a-termeszetben-3osztaly/veszelyhelyzetek-a-kozlekedesben/kerekparos-kozlekedes
https://www.autoklub.hu/minden-amit-az-alternativ-kozlekedesi-eszkozokrol-tudni-erdemes/
https://www.autoklub.hu/minden-amit-az-alternativ-kozlekedesi-eszkozokrol-tudni-erdemes/
https://www.autoklub.hu/minden-amit-az-alternativ-kozlekedesi-eszkozokrol-tudni-erdemes
http://www.szksc.hu/ ),
https://hu-hu.facebook.com/groups/kakkcsoport/
https://hu.wikipedia.org/wiki/Extr%C3%A9m_sportok
http://blackdivers.hu/
http://www.bacsvizkvsc.hu/
https://breki.hu/
http://www.yellowstonefal.hu/
https://www.darvasj.hu/page/node/92
https://gellert.szeged.hu/kapcsolat/
https://www.delmagyar.hu/eletstilus/helyi-eletstilus/mar-belteren-is-maszhatnak-falat-vasarhelyen7611832/
https://www.hodmezovasarhely.hu/content/index/id/10458
https://goodwillpharma.com/hu/teli-sportok-napja-a-varosi-mujegpalyan/
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szkeleton#A_szkeleton_Magyarorsz%C3%A1gon
https://bacsmegye.hu/baja/2019/01/sipalya-epult-baja-hataraban
https://www.yetisiszeged.hu/#footer
https://szallas.hu/programok/csongrad-megye/jegpalyaksipalyak?search=Csongr%C3%A1d%20megye
https://szallas.hu/programok/bacs-kiskun-megye/jegpalyak-sipalyak?search=B%C3%A1csKiskun%20megye
https://www.sportorvosikozpont.hu/hireink/versenysport-gyermekkorban-pro-es-kontra-aszakpszichologus-szemevel
http://sportestudomany.unideb.hu/wp-content/uploads/2017/10/Beki_teli_sportok.pdf
https://www.mozgasvilag.hu/futas/hirek/a-leggyakoribb-sportserulesek
https://www.patikadebrecen.hu/erdekessegek/izomzat/225-sportserulesek-sportartalmag-megelozesees-kezelese
https://www.kamaszpanasz.hu/hirek/betegsegek/928/karos-szenvedelyek
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https://szentesi-korhaz.hu/MINISITES/drogamb/fooldal.htm
https://u-szeged.hu/szakk/psych/betegellatas/addiktologiai/rolunk/rolunk-190301
https://www.kmk.hu/kiskunfelegyhaza/szakrendelesek/263-addiktologiai-gondozas
http://www.hegylakomagazin.hu/csalad/395-mozgasban-a-gyerek
https://peakshop.hu/girl/infrashape-eredmenyek/
http://www.alakmania.hu/infrashape-horizontal.html
https://hu-hu.facebook.com/pages/category/Health-Beauty/Infrashape-Szentes-Sissi-Shape-Studio827400794078768/
https://hu-hu.facebook.com/beristudio/
https://www.facebook.com/infrafitness/
https://www.facebook.com/pg/fortunashapebaja/posts/
https://slimland.hu/
https://wellandfit.hu/mozgas/2011-03/power-plate-a-legujabb-edzesmodszer/
http://infraslimx.hu/
https://www.facebook.com/infraslimxesszolarium/
http://www.kiwisunkalocsa.hu/infraslim-x/
https://www.facebook.com/Infra-Fitt-Z%C3%B3na-109161307917286/?ref=py_c
https://hu-hu.facebook.com/Zsiregetesfogyas/
https://www.facebook.com/pages/category/Sports/Kittis-Infraslimx-101260338078340/
https://www.clubready.club/blog/evolution-of-the-fitness-industry-a-brief-history-of-the-public-gym
https://www.clubready.club/blog/evolution-of-the-fitness-industry-a-brief-history-of-the-public-gym
https://fitworld.hu/
https://www.szegifitness.hu/
https://cutlerkecskemet.hu/
http://www.colosseumfitness.hu/
https://center-gym.hu/
https://bellatorgym.hu/bg/
https://esze.sport.hu/fitlife-konditerem
https://mitsportoljak.hu/tabata-edzes/
http://szegedfitness.hu/szolgaltatasok/
https://www.elitefitness-szeged.hu/
http://publikacio.uni-eszterhazy.hu/737/1/141-152_Szatmari.pdf

1.3.2 Szerbiai források
Itt találhatóak azok a források Szerbiában, melyek kiemelten a célcsoport megyéiben
fordulnak elő az adott témában:
www.zdravija.com
www.biokvant.rs/morska-voda
www.danas.rs/yivot/boravak-na-moru-uyivanje-i-regeneracija
www.subotica.info/tagovi/termalna
-banja-pacir www.termaonline.hu/furdok/pacser-gyogyfurdo
www.welness-spa.rs
www.wellazine.hu www.vitalmagazin.hu
http://www.biogric.com/proizvod/rastavic-equisetum-arvense-rf/
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tanacetum_vulgare_RF.jpg
https://decodedpast.com/files/assets/image-earliest-ms.jpg
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https://en.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Sert%C3%BCrner#/media/File:Friedrich_Wilhel
m_Adam_Sertuerner.jpghttps://greatestgreeks.wordpress.com/2016/09/26/pedanius-dioscorides/
https://hu.wikipedia.org/wiki/Morfin#/media/F%C3%A1jl:Morfine.png
https://sites.google.com/site/vitalporta/kerti-sarkantyuka https://www.balkep.org/salvia-pratensis.html
https://www.britannica.com/topic/Ebers-papyrus
https://www.mullerseeds.com/majoranahortensis.html https://www.muzejzeravica.org/hu/item/2470
https://www.nybg.org/poetic-botany/cinchona/
https://www.researchgate.net/figure/Pyrethrins-are-extracted-from-Chrysanthemum-cinerariaefoliumCredits-Blake-Layton_fig3_327895279
https://www.sciencephoto.com/media/225302/view/illustration-of-claudius-galenus

2.

Az érintett térségek lényegre törő bemutatása

2.1.

Bács-Kiskun megye és Csongrád-Csanád megye vonzáskörzete

2.1.1 Általános bemutatás (természetföldrajz, közlekedés, térszerkezet, gazdaság szerkezete,
társadalom szerkezete)
Bács-Kiskun megye és vonzáskörzete

Természet földrajz
Magyarország legnagyobb területű megyéje Bács-Kiskun megye. Északon Pest megye, délen
Szerbia és Horvátország, nyugaton Tolna, Baranya és Fejér, keleten Jász-Nagykun-Szolnok
megye határolja. Keleten a Tisza, nyugaton a Duna öleli. Északi és középső részét homok
fedi, déli vidékeit pedig, a bácskai lösztábla északi nyúlványaként, lösz fedi. Az évi
napsütéses órák száma 2050-2100 óra. Egyedülálló növényvilágát homoki és ártéri erdők,
illetve a puszta növénytársulásai alkotják. Sokszínű és változatos élőhelyet foglal magában ez
a táj. A Duna-Tisza köze, ezen belül a Duna menti síksághoz tartozik a Solti-sík és a
Kalocsai-sárköz tájegységek, a Duna-Tisza közi síkvidékből az Alpári-homokhát, a Bugacihomokhát, a Dorozsma-Majsa-homokhát és a Kiskunsági löszös hát elnevezésű tájak,
valamint a Bácskai-síkvidék középtájból az Illancs és Bácskai löszös síkság tájak. Főleg sík
vidékű terület. A legmagasabb pontja az Ólom-hegy (174 m) a legalacsonyabb pedig Kalocsa
(94 m). A kettő között 80 méter a különbség. Vízrajza igazán sokszínű. Állóvizei a Vadkerti18. oldal
A programot megvalósító szervezetek:
Ecocenter Alapítvány (HU), Than Fivérek Értelmiségi Kör (SRB)

A projekt címe: NATURAL HEALTH – az egészségért a természeti örökség védelmével Rövidítés:
NATURAL HEALTH, Projektazonosító: HUSRB/1903/34/0120
A program az Interreg-IPA Magyarország-Szerbia Együttműködési Program keretében valósul meg.

tó és a Szelidi-tó. Védett terület a Holt-Tisza, melynek a növényvilága igencsak változatos. A
Kiskunsági Nemzeti Park 1974-ben lett létrehozva, mely a táj eredeti állapotát hivatott
bemutatni. A Nemzeti Park nagyban hozzájárul a megye holisztikus gyógyászathoz szükséges
tudásanyagához, annak gyarapodásához, mely jól dokumentált, mindenki számára elérhető.
Közlekedés
Bács-Kiskun megyén halad át a Budapest-Kelebia (-Szabadka-Belgrád) nemzetközi és a
(Budapest-) Cegléd-Szeged országos vasútvonal.
Az M5-ös autópálya mellett több országos főútvonal is áthalad a megyén. Ezáltal könnyen
megközelíthető az ország bármely pontjáról.
Térszerkezet
A gazdaságfejlesztések befolyásoló tényezői a megye sokszínű tájegységei és a központi
térbeli elhelyezkedése. Mezőgazdasági hagyományokra épít, kiemelt szerepe van az
agrárspecializációnak. Az ipari megújulás húzóága a járműipar. Fontos még a feldolgozóipar
ágazat, az építőipar, de a legfontosabb az élelmiszeripar. Az erdőterületek száma jelentős,
részben mesterséges telepítésűek, részben őshonosak. 2000-es évektől jelentős az
erdőtelepítési tevékenység.
A megye déli része elmaradottabb, mint az északi terület. A KSH adatai szerint a 2001-2020
között 119 a megye településeinek a száma. Ezek a települések különböző funkciókat látnak
el: alap (lakóhelyet vagy munkahelyet biztosítják), illetve központi (városok, nagyvárosok,
amik koncentráltak, több szolgáltatást fednek le mint az alapfunkciójú települések).
Gazdaság szerkezete
A gazdasági infrastrukturális rendszerek a megyében lényegében megépültek (vonalas
infrastrukturális rendszerek), ezen belül a vízhálózatban, a szennyvízhálózatok kiépítésében,
az energetikai hálózatok fejlesztésében lényegi előrelépés történt az elmúlt évtizedben. Az
ipari parki hálózat tulajdonképpen minden gazdasági centrumot közre fog, de ezek hatásfoka,
telítettsége, az általuk nyújtott szolgáltatások száma nagyon eltérő. Nagyfokú innováció
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valósult meg a kisvárosok megszokott (elsősorban az 1960-as évektől kezdődő vidéki
iparosítás során elkezdett fejlesztésekhez köthető) barnamezős ipari részeinek megújulása
terén is (egyes városban ez oka az ipari parkok kisebb mutatószámainak), s itt is akadnak
befektetésre váró, remek adottságú telephelyek.
Szerte a megyében széles körű beruházások kezdődtek meg, amelyek a gazdaságot,
infrastruktúrát kívánták továbbfejleszteni, kiemelt érdeklődést mutatva a hátrányos helyzetű
településekre. A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat az összekötő szerepét látja el a
pályázatok irányításával, szakmai megalapozottságával, hogy a helyiek életminősége,
gazdaságának növekedése hosszútávon stabil alapja lehessen a megye népességmegtartó
képességének. A befektetések során több városközpont is megszépül, ide sorolható a
kiskunfélegyházi zöld város projekt, amivel csaknem 2 milliárd forintból alakítják ki az új
városközpontot. A mostanában folyamatban lévő, 2014-2020-as pályázati ciklus keretében, a
megye szinte teljes területe meg tud újulni, mert koordinált fejlesztések indultak meg szinte az
összes településen. A megyei önkormányzat a pályázatok előkészítésében és a szakmai
folyamatok lezajlásában is komoly feladatot vállalt, hogy a tervek és az uniós vállalások
összhangban legyenek és a források kiaknázása eredményesen tudjon megvalósulni.
(https://www.bacskiskun.hu/oldalak/gazdasag)

Társadalom szerkezete
A népesség száma évről-évre csökken. Az előzetes adatok szerint 2014. január 1-jén BácsKiskun megyében 517 ezer fő élt, ami az ország népességének 5,2%-a. A megye lakosainak
száma évről évre csökken, amely nagyrészt annak az általános tendenciának a
következménye, hogy többen halnak meg, mint ahányan megszületnek. A természetes fogyás
a 2001–2013 közötti időszakban összesen több mint 31 ezer fővel, ezer lakosonként pedig
évente átlagosan 4,5 fővel csökkentette a népességszámot. Földrajzi elhelyezkedésének és
gazdasági állapotánál fogva Bács-Kiskun megye a keletről nyugatra, illetve a központi
területekre megindult belföldi népességvándorlásnak vesztese. Az ideköltözőkhöz képest
nagyobb létszámú elvándorlás az elmúlt 12 évben a lakosság mintegy 8 ezer fős fogyását
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eredményezte, amely éves átlagban ezer lakosonként 1,1 fővel csökkentette az itt élők számát.
A népességszám fogyását a nemzetközi vándorlás pozitív egyenlege mérsékelte valamelyest.
Ebből adódóan a vizsgált időszakban mintegy 9 ezer fős többlet keletkezett, amely ezer
lakosonként évente átlagosan 1,3 fős növekedést eredményezett. A születések számának
csökkenése, az élet végső határának kitolódása önmagában is a népesség fokozatos
öregedéséhez vezet. Azokban a régiókban viszont, ahonnan a munkaképes korcsoportok
bizonyos hányada a megélhetés érdekében költöznie szükséges, vagy az oktatási rendszerből a
munkaerőpiacra kilépő fiatalok az eredeti lakóhelyükön nincs lehetőségük elhelyezkedni, ez a
folyamat még inkább megélénkül. Ennek hatása némileg Bács-Kiskun megyében is
érzékelhető. 2013. január 1-jén a 15–64 évesek 67,9%-os össznépességen belüli aránya 0,5
százalékponttal alacsonyabb, a 65 évesek és idősebbek 17,8%-os aránya pedig 0,6
százalékponttal magasabb volt, mint az országos átlag. Ez utóbbi népességcsoport közel 93
ezer fős lélekszáma 24%-kal (országosan 19%-kal) meghaladta a gyermekkorúak számát.
(www.ksh.hu Bács-Kiskun megye számokban)

Csongrád-csanád megye és vonzáskörzete
Természet földrajz
Csongrád-Csanád megye a Dél-alföldi régió közepén helyezkedik el. Keletről Békés megye,
nyugatról Bács-Kiskun megye, délen Szerbia és Románia határolja. Nagy szerepe van a
szerbiai és a romániai tranzitforgalomban és külkereskedelemben. A vízrajza nagyon
változatos: A Maros, a Körös és a Tisza holtágai, valamint sok csatorna és tó tagolja a vidék
felszínét. Termál-és gyógyvizekben is igencsak gazdag, Magyarország hévízkészletének
egyötöd része itt található. A hazai kitermelt kőolaj-és földgáz fele is itt halmozódik fel. A
napsütéses órák száma túllépi a 2000-et, ezzel Csongrád-Csanád megye a leggazdagabb
napfényben. Az évi középhőmérséklet 10,5-12 °C, magasabb az országos átlagnál. A megye
keleti részén nagy jó minőségű mezőgazdasági talaj van, nyugaton a zöldség-és
gyümölcstermesztéshez alkalmas homoki talaj, középső részén öntéstalaj fordul elő.
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Közlekedés
A földrajzi helyzete miatt jelentős a nemzetközi átmenő forgalom. Két nagy forgalmú
határátkelő helye Röszke (Szerbia) és Nagylak (Románia). Érinti a megyét az M5-ös
autópálya. Az elsőrendű főútja az 5-ös főút (Budapest-Szeged-Röszke) és a 43-as főút
(Szeged-Nagylak).
Óránként közlekedik a MÁV kombinált InterCity és gyorsvonati kocsikkal Budapest és
Szeged között. Jelentős vasútvonal még a 135-ös Szeged-Békéscsaba járat, illetve a 130-as
(Szolnok)-Tiszatenyő-Makó vasútvonal is. A megye északi részén a KiskunfélegyházaSzentes-Orosháza vonal fut.
Térszerkezet
Csongrád megye gazdasági fejlődése növekszik, ezt legfőképpen Szeged dinamikus
fejlődésének köszönheti. A megyének viszonylag kevés települése van, az emberek többsége
nagyobb városokban lakik, pl. Szeged, Hódmezővásárhely.
Gazdaság szerkezete
A megyében 2012-ben előállított bruttó hazai termék (GDP) piaci beszerzési áron mért értéke
881 milliárd 136 millió forintot tett ki, ami az országos érték 3,1%-a. Ebből 1 lakosra
2.146.000 forint jutott, ami az országos átlagra vetítve 76%-a. Ezzel a teljesítménnyel
Csongrád megye a 9. helyet foglalta el főváros és a többi megye rangsorában, helyzete az
ezredforduló óta lényegesen nem változott. Az összevont nemzetgazdasági ágak GDP-hez
való hozzájárulása a megyében némileg eltér az országos átlagtól. Csongrád megye bruttó
hazai termékének majdnem 11%-át a mezőgazdaságban, kicsivel több mint 24%-át az
iparban, 4,6%-át az építőiparban, 61%-át pedig a szolgáltatások területén állították elő.
Jelentős különbség az országos megoszláshoz viszonyítva a mezőgazdaság területén van,
ennek az ágnak az országos GDP-hez való hozzájárulása ugyanis mindössze 4,7% volt 2012ben, a Csongrád megyei arány pedig ennek több mint kétszerese. 2013-ban a 4 főnél többet
alkalmazott ipari üzemek-gyárak Csongrád megyei székhelyeinek termelési mutatóiból egy
lakosra 1.641.000 forint jutott a megyében, ez csupán 69%-a az országos átlagnak.
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(www.ksh.hu Csongrád-Csanádmegye Gazdaság)
Társadalom szerkezete
Csongrád megyében 2014 elején az ország népességének 4,1 százaléka, 408 ezer fő élt. Egy
négyzetkilométerre átlagosan 96 ember jutott, mely kisebb, mint az országos átlag. Az
országban ennél a főváros mellett mindössze 4 megye – Pest, Komárom-Esztergom, GyőrMoson-Sopron és Fejér sűrűbben lakott. A népesség változását a természetes népmozgalom
(élveszületések és halálozások), valamint a belföldi vándorlások és a külföldi kivándorlások
befolyásolják. Csongrád megye egyik legkedvezőtlenebb demográfiai adottságú régiója: mind
az élveszületési, mind a halálozási arányszámok rosszabbak az országos átlagnál, amiben
tekintélyes része van annak, hogy a térségnek előnytelen a korösszetétele. A gyermekvállalási
kedv – az 1970-es évtized közepének demográfiai hullámát követően – csökkent, sőt 1980-tól
az élveszületések száma már kevesebb, mint a halálozásoké. 2001 és 2013 között a megye
lélekszámát a születések és a halálozások negatív egyenlege mellett a bevándorlások
számottevő nyeresége alakította. A természetes fogyás – a születések és a halálozások
különbözete – a megyében ezer lakosonként évente átlagosan 4,6 fős csökkenést
eredményezett. Az időszak vándorlási nyeresége valamelyest enyhítette a természetes
fogyásból adódó veszteséget: 2001 és 2013 között a belföldi vándorlás ezer lakosonként
évente átlagosan 0,2, míg a nemzetközi vándorlás 1,6 fős nyereséget hozott. Az elmúlt
években a megye népességében a korábbinál kevesebb gyermek születése, a halálozások
mérséklődése, illetve a várható élettartam növekedése tovább csökkentette a gyermekkorúak
részarányát, miközben növelte az időskorúakét. 2013. január 1-jén a megye lakónépességének
14%-a volt gyermekkorú, 68%-a aktív korú, míg 18%-a időskorú. A lakosság kor szerinti
összetétele kedvezőtlenebb az országosnál: amíg országosan száz gyermekkorúra 119
időskorú jutott, addig a megyében 134.
(www.ksh.hu Csongrád-Csanád megye)
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2.1.2. A releváns holisztikus gyógyászat tématerületeinek helyzete a térségben
(egészséges táplálkozás, sport és aktivitás, rendterápia, a vizek gyógyító ereje,
gyógynövények – szemlélet, életmód, gyakorlat, konkrét projektek)
Egészséges táplálkozás

Bács-Kiskun megye - Kiemelt szerepe van a mezőgazdaságnak a megye működésében. A
2011-es adatok szerint a megtermelt GDP közel 12%-át Bács-Kiskun megyében állították elő.
A sok napsütés és a homokos talaj miatt különöse zamatosak az itt termelt gyümölcsök, a
szőlő kifejezetten. A megye legismertebb terméke a fűszerpaprika, mely külföldön is ismert.
A 2000-2010 évi időszakban jelentősen csökkentek az egyéni gazdaságok. A népesség több,
mint egyötöd része végzett mezőgazdasági tevékenységet a 2010-es évben. Az egyéni
gazdaságokat főleg férfiak irányítják. A gazdák háromnegyede a gazdasági tapasztalataikra
támaszkodik, csekély számuknak van valamilyen gazdasági végzettsége.
A termőterületek 53%-át, vagyis 366 ezer hektárt szántóként használtak 2012-ben. A kukorica
és a búza mellett a napraforgó volt a legjellemzőbb növény. Az országos burgonya és mák
termesztésnek közel egynegyedét a megye adta. Jelentős zöldségtermelő vidék is Bács-Kiskun
megye. 2012-ben a zöldségtermelés 14%-át a megye adta.
Csongrád megye - Szeged a fűszerpaprikáról, Makó és környéke a vörös-illetve a
fokhagymáról. Szatymaz pedig az őszibarackjáról híres. A szántóföldek átlagos aranykoronaértéke (26,7), magasabb az országosnál. Az országos tendenciákhoz hasonlóan a megyében is
jelentősen visszaesett a gazdaságok száma. Ennek oka, az egyéni gazdaságok tömeges
megszűnése. 2010-ben 32 ezer egyéni gazdaságot számláltak a megyében, ez 38%-kal
kevesebb, mint 10 évvel ezelőtt. Az egyéni gazdaságokban a vegyes gazdálkodók aránya
37%, állattartással több, mint 22%, növénytermesztéssel 40%-uk foglalkozik. A gazdasági
szervezetek 46%-a vegyes gazdálkodással foglalkozik, 51%-a növénytermesztéssel, 4 %-a
kizárólag csak állatot tart. Az egyéni gazdák többsége nem csak a saját fogyasztásukra
termelnek. 25%-uk kimondottan a piacra szánják termékeiket, 27%-uk értékesítik a saját
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fogyasztásukon felüli felesleget. A megye 76%-a szántóföld. 2012-ben a közel 135 ezer
hektáron gabonaféléket termesztettek. A búza és a kukorica mellett a napraforgó termesztésé a
kiemelt szerep. Csongrád megye a 3. legnagyobb burgonya termesztő. A betakarított
zöldségek 16%-a innen származott. A zöldségtermés közel 78%-át hétféle zöldség adja: a
sárgarépa, vöröshagyma, paradicsom, zöldpaprika, petrezselyemgyökér, fejes káposzta és a
csemegekukorica. A legjellemezőbb gyümölcse a megyének az őszibarack.

Sport és aktivitás

Magyarországon a szervezett sportélet kezdete a 19. századra tehető, ekkor jöttek létre úri
sportklubok. Ekkoriban a legnépszerűbb sportágak az evezés, a vitorlázás a lovaglás és a
korcsolyázás voltak. 1
Országunk a méretéhez és népességéhez képest általában rendkívül sikeres tudott lenni a
nemzetközi megmérettetéseken. A magyar sportolók világszerte ismertek, a sikersportokban
csapatainkat kiemelt érdeklődés övezi itthon és külföldön is egyaránt. Korábban a foci
számított sikersportunknak, elég csak a magyar foci aranykorára gondolni, manapság a
vízilabdában és a vívásban nyújtunk kiemelkedő teljesítményt.2
Elevenítsük fel, hogy Csongrád-Csanád és Bács-Kiskun megye hány híres sportolót adott
nekünk, akikre büszkék lehetünk:

Híres Csongrád-Csanád megyei sportolók: (Szegeden születtek)
- Annus Adrián – kalapácsvető, olimpikon 2004
- Bódi Bernadett – kézilabdázó olimpia: 4. hely 2008
- Fodor Rajmund – 2x olimpiai bajnok vízilabdázó 2000,2004
- Gönczy Lajos - olimpiai bronzérmes atléta, magasugró – Olimpiai 3. hely
- Kocsis Lajos - olimpiai bajnok labdarúgó 1968
1

https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarorsz%C3%A1g_sport%C3%A9lete#A_t%C3%B6megsport_Magyarorsz%
C3%A1gon
2
https://becs.mfa.gov.hu/news/a-magyar-sport-multja-es-jelene-eredmenyek-szamok-szemelyisegek-esemenyek
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- Magay Dániel - olimpiai bajnok kardvívó – 1956
- Molnár Tamás - háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó 2000,2004,2008
- Nagy László - FC Barcelona sztárja, világválogatott kézilabdázó
- Sándor Károly – válogatott labdarúgó
- Sipos Anna - tizenegyszeres világbajnok asztaliteniszező – tizenegyszeres világbajnok
- Susányi Zsófia – teniszező
- Vajda Attila – olimpiai bajnok kajak-kenus 2008
- Wanié András - olimpiai bronzérmes 1932, Európa-bajnok úszó, vízilabdázó,
sportvezető
Bács-Kiskun megyei sportolók: (Kecskemétiek)
- Babos Ágnes – világbajnok kézilabdázó, edző – Világbajnok lett: 1965
- Balzsay Károly – ökölvívó, a WBO volt világbajnoka 2009
- Bóbis Gyula – olimpiai bajnok birkózó -1948-ban volt olimpiai bajnok
-Boronkay Péter – 2x világbajnok paratriatlonista - Paratriatlon világbajnokság
2011., Peking: bronzérem, Paratriatlon világbajnokság 2007., Hamburg: 4.hely
- Fazekas Nándor – kézilabdázó, olimpikon – Olimpiai 4. hely (2004,2012)
- Földi Imre – olimpiai bajnok súlyemelő 1972
- Kardos Ernő – válogatott labdarúgó
- Kókány Regina – labdarúgó, hátvéd, jelenleg az MTK Hungária FC labdarúgója
- Németh Árpád – vívóedző
- Orbán Nándor – öttusázó
- Polyák Imre – olimpiai bajnok birkózó – ezüst érem 1952,1956, a Nemzet Sportolója
- Tóth László – sakkszakember
Kiemelt jelentőséggel bír, hogy a gyermekek minél fiatalabb korban kapjanak lehetőséget a
sportolásra. Hiszen ez nem csak fontos készségek elsajátításában segíthet, mint a motoros
képességek vagy a mozgáskoordináció, de minél jobban beépül a sport szeretete, annál
nagyobb eséllyel kíséri végig a testmozgás iránti igény későbbi életüket, és válnak ez által
egészséges felnőttekké. Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád megyében is számos szervezet
foglalkozik azzal, hogy megismertessenek minél több sportágat a fiatalokkal, és lehetőséget
biztosítsanak azok kipróbálására.
A Bács-Kiskun megyei Ifjúsági Alapítvány a fiatalabb korosztály számára szervez táborokat,
céljuk hogy elősegítsék a gyermekek és fiatalok egészséges életmódját, kulturált táboroztatási
tevékenységük révén. 3
3

http://www.balatonbacstabor.t-online.hu/alapitvany.html
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A Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató idén nyáron a térség több városában is intenzív
úszótábort szervez gyermekotthonban vagy nevelőszülőknél élő gyermekek számára. Ezáltal
lehetőséget nyújtanak több mint 160, a gyermekvédelmi gondoskodásban élőnek is arra, hogy
szabadidejüket hasznosan töltsék el, a sporttevékenységet beépítve a mindennapokba.4
A Csongrád-Csanád megyei Szeged Budokan Harcművészeti Akadémia, Kölyök programja
keretében a 7-8 éves korosztályt célozza meg, harcművészeti technikák elsajátításán keresztül
igyekeznek segíteni a gyermekek önbizalmának épülését. A harcművészet gyakorlása a fizikai
tevékenységen túl személyiségfejlesztő hatással is bír. Junior Programjuk hasonló
célkitűzéssel igyekszik bevonni a 9 és 15 év közöttieket.5

Rendterápia

A „rendterápia” minden holisztikus kezelés alapja. Szinte az összes betegségen segít és
pénzbe nem is kerül, csak időbe.
Sebastian Kneipp (1821-1897) egészséges életvitelről megalkotott és megkövetelt véleménye
miatt gyakran az ő nevével hozzák kapcsolatba a „rendterápiát”, viszont az első ember, aki
tényleg a rendterápiáról beszélt az a müzli feltalálója, Max Bircher-Benner (1867-1939) volt.
Ő fogalmazta meg annak a gyógymódnak a 9 alaptörvényét is, melyből 5 csakis a
táplálkozásról szól. Max Bircher-Benner a nyers étkezésben hitt, viszont tisztában volt azzal
is, hogy itt többről van szó, mint az étrend előírásáról.
Önismeret
Ilyen csoportokat több helyen is vezetnek Csongrád-Csanád megyében. Szegeden például a
Forráspont Lelkigondozó Szolgálat6 indít rendszeresen saját- élményen alapuló tapasztalati és
reflexiós munkával dolgozó csoportokat, de lehetőségünk van a TerápiaSzeged7
Pszichoterápiás Rendelő és Coaching Központban is önismereti csoportba bekapcsolódni. A

4

https://www.baon.hu/sport/helyi-sport/szazhatvan-gyermek-tanulhat-meg-uszni-bacs-kiskun-megyeben4079063/
5
http://szegedbudokan.hu/
6
https://forraspontszeged.hu/index.php/szolgalatok/tematikus-kiscsoportos-foglalkozasok/onismereticsoportjaink/
7
https://terapiaszeged.hu/modszerek/
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hódmezővásárhelyi önsegítő alkotóműhelyben8 rajzos, kézműves foglalkozásokon keresztül
fejleszthetik önismeretüket a résztvevők.
Bács-Kiskun megyében is számos helyen találhatóak meg önismereti csoportok. "Aki ismeri
önmagát, útvesztőből is égre lát"9 címmel indul pszichodráma önismereti csoport
Kecskeméten, egy másik településen, Baján pedig a Lélek Központ Baja10 szervezete tart
rendszeresen, kéthetente csoportfoglalkozásokat.
Egészséges énkép
Az egészséges énkép kialakításában is leginkább talán az önismeret van az ember segítségére.
Ha valaki tudja mik az erényei és melyek azok a területek, amelyek fejlesztésre szorulnak,
tisztába kerül magával, így nagyobb esélye van a belső egyensúly kialakítására. A fentebb
említett Csongrád-Csanád és Bács-Kiskun megyei önismereti terápiás csoportok
hozzásegíthetnek egy reális, egészséges énkép kialakításához is.
Meditáció
A meditáció fogalma nagyon tág értelmezési kerettel rendelkezik. Annak, aki gyakorolni
szeretné, más-és más módon kell megközelítenie a meditálás technikáját, annak
függvényében, hogy melyik irányzat tanításait tudja magáénak vallani.
A meditáció erősen kötődik a buddhizmushoz, és a hinduizmushoz. Ha valakit ez az irányzat
érdekelne, buddhista meditációs központok vannak Szegeden, Bugacon (Gyémánt Út
Buddhista Közösség)11, és Hódmezővásárhelyen (Sakya Kalsang Ling -Sakya Szerencsés
Földje- Buddhista Vallásgyakorlók Egyesülete)12.. Bács-Kiskun megyén belül Kecskeméten
a Bodhicsitta Megvilágosodás-Tudat Szangha Közösség meditációs gyakorlásain13 vallástól
függetlenül bárki részt vehet. A zen buddhizmus iránt érdeklődők is megtalálják a
számításaikat az Eredeti Fény Zen Közösség és Templomnál 14. Szintén a zen irányzatához
tartozik a Zen Meditáció Baja csoport. 15
Jóga
Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád megyében is tevékenykedik a Szegedi Magyar Hindu Jóga
Védanta Társaság. Szegeden, Hódmezővásárhelyen, Kecskeméten, Makón és Szentesen is
8

https://evp.hu/onsegito-alkotomuhely/
https://csanykatalin.webnode.hu/kecskemet/
10
https://lelekkozpont.com/onismereti-csoport/
11
https://www.buddhizmusma.hu/magyarorszagi-kozpontok
12
https://intezmeny.hodmezovasarhely.hu/catdoc/list/cat/47/id/98/m/194
13
https://bodhicsittaszangha.5mp.eu/web.php?a=bodhicsittaszangha&o=VjyOoBhU1P
14
https://eredetifeny.hu/zen-csoportok/kecskemet/
15
https://www.facebook.com/pg/meditaciobaja/posts/
9
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állandó rendszerességgel tartanak jógaórákat.16 Az Oázis Rehabilitációs és Egészségfejlesztő
Központ a hatha, ashtanga irányzatok kedvelőinek nyújt lehetőséget a gyakorlásra
Szegeden.17 Az Ananda Jógastúdió Kecskeméten tart órákat különböző stílusokban, mint a
vinyasa flow, a gerinc vagy éppen kismamajóga. Baján a korábban említett jógatípusok
mellett az indiam jóga is megismerhető az Indiam Jóga stúdiójában.18 Azoknak, akik
tartózkodnának a csoportos gyakorlástól, mellőzhetik a jógastúdiók látogatását. Bács-Kiskun
és Csongrád-Csanád megyében is számos magán jógaoktató áll az érdeklődők rendelkezésre.
Pszichológia
Pszichológus segítségére Magyarországon bármely, társadalmi adóazonosító jellel rendelkező
állampolgár jogosult, a területileg illetékes szakrendelőben. Csongrád-Csanád megyében ilyen
szakellátás működik a Csongrád-Csanád Megyei Dr. Bugyi István Kórházban,19 a Szegedi
Tudomány Egyetemen a Pszichiátriai Szakrendelő és Gondozóban, valamint CsongrádCsanád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhelyi és Makói
tagintézményében20 is. Bács-Kiskun megyében felkereshető szakrendelés van a Bács-Kiskun
Megyei Oktatókórház Kecskeméti telephelyén járóbeteg ellátásban, a Bajai Kórház
Pszichiátriai Osztályán,21 valamint a Kiskunhalasi Semmelweis Kórház Pszichiátriai
Szakrendelő és Gondozójában.22
Magánellátásban pszichoterápiával foglalkozik Szegeden például Dr. Boros Ildikó23
pszichiáter, Dr. Guti Kornél24 klinikai szakpszichológus, Hódmezővásárhelyen Török
Erzsébet,25 Szabó-Hangya Lilla,26 Kecskeméten Vizinger Erzsébet szakpszichológus,27
Bagó György28 és Kádár Gabriella pszichológusok,29a bajai Lélek Központ
szakemberei,30Kiskunhalason pedig Váradi Vastag Györgyi31 és Czakó Erzsébet is.32

16

https://www.jogaszeged.hu/jogazz-velunk/tanfolyamok#fontanakedd1800
http://oazisszeged.hu/prevencio-eletmod-mozgas/csoportos-foglalkozasok/joga-foglalkozasok/hatha-joga
18
https://indiamjoga.hu/kapcsolat/
19
https://www.szentesi-korhaz.hu/magunkrol/szakrendelesek/pszichiatriai-szakrendeles/
20
https://koronavirus.csmekhm.hu/hodmezovasarhely/
21
http://www.c3.hu/~bajapszi/
22
http://www.halasi-korhaz.hu/szakrendeles/pszichiatria_szakrendelo_gondozo
23
http://terapiaszeged.hu
24
https://gutikornel.hu/
25
http://torokerzsebet.hu/
26
https://edzesbenalelek.hu/
27
https://www.vizingererzsebet.com/
28
https://pszichologus-kecskemet.com/
29
https://www.gabriellakadar.hu/
30
https://lelekkozpont.com/csapatunk-tagjai/
31
https://www.vvgy.hu/
17
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Transzcendentális meditáció
Megismerkedhetünk a transzcendentális meditációval a Maharishi Védikus Tudománya
Alapítvány33 jóvoltából Baján. Az előadáson való részvétel az első lépés a transzcendentális
meditáció elsajátításához. Az oktatást képzett TM-tanárok tartják országszerte. 1972 óta több
mint 600 olyan kutatást34 végeztek, melyek a transzcendentális meditáció jótékony hatásait
támasztják alá. Kecskeméten a fenti szervezet oktatóközpontot is üzemeltet, így a
érdeklődőknek alkalmuk van tanfolyamon is részt venni. Ha Csongrád-Csanád megyében
szeretnénk transzcendentális meditációs előadásokat meghallgatni, arra Szegeden is van
alkalmunk (szintén a korábban is említett Maharishi Védikus Tudománya Alapítvány által).

A víz gyógyító ereje

Bács-Kiskun megye
Az ország legnagyobb megyéjében számos termálfürdő található. KSH adatai szerint 2020ban 294 ezer vendégéjszakát töltöttek el az utazók. Kiskunmajsa és Tiszakécske az éllovas a
2020-as adatok szerint a termálfürdő felkeresésekben.
Legnépszerűbb Bács-Kiskun megyei termálfürdős települések a teljes vendégforgalom
alapján – 2020:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Kecskemét
Kiskunmajsa
Tiszakécske
Kiskunhalas
Kiskőrös
Kalocsa
Kiskunfélegyháza
Dávod

Csongrád-Csanád megye
Természeti adottságai kiválóak a vízi sportoláshoz, a horgászathoz és a vízparti üdüléshez.
Csongrád megye termál- és gyógyvizekben gazdag. A feltörő hévizek majdnem mind – az
általános rekreációs következményein túl – megfelelő mozgásszervi és reumatikus
megbetegedések gyógykezelésére. Szeged, Csongrád, Szentes, Hódmezővásárhely, Makó és
32

http://pszichologus.halas.hu/szakmai-eletrajz.html
https://transzcendentalis-meditacio.hu/
34
https://transzcendentalis-meditacio.hu/wp-content/uploads/2019/10/collected-papers-600-kutatas.pdf
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Mórahalom termálvize nevezetes gyógyvíz. A marosi iszapot 1961-ben minősítették
gyógyiszappá. Gyógyfürdő Szegeden, Mórahalmon, Csongrádon, Szentesen és Makón
működik, de termálfürdőink számos további, az egészség megőrzését, a jó kondíció
fenntartását, illetve a rekreációt is segítő wellness, selfness szolgáltatást nyújtanak. Strand- és
élményfürdőik az aktív családi programokat kedvelők, uszodáik a vízi sportokat űzők által
kedveltek.
(forrás: https://www.csongrad-megye.hu/turizmus/www_furdok_2011.pdf)

Gyógynövények

A gyógynövénytermesztésnek több évszázadra visszanyúló hagyománya van
Magyarországon. Az egészségtudatos életmód gyarapodásával a gyógynövények ismét nagy
figyelmet kaptak. A tendencia az, hogy növénygyűjtésből inkább a termesztés felé tolódik el
az irány, mert a vadon termő gyógynövények száma folyamatosan csökken. Ennek oka
egyrészt, hogy kevesebb a munkaerő a gyógynövények begyűjtéséhez. Másrészt egyfolytában
zsugorodik azon területek száma, ahol a gyűjtés megoldható lenne. A gyógynövények
termesztése és a feldolgozása is tekintélyes kézi munkaerőt igényel, mely csak úgy lehetne
kiváltható, ha megfelelő technológiai innováció zajlana le ezen a területen. 2018-ban a
levendula volt a legnépszerűbb gyógynövény, a szakemberek szerint ez évről évre változik.
Bács-Kiskun megye
Félegyháza-Gátér-Pálmonostora határában szikes talajt találunk, ami a kamilla termesztésnek
egy kiváló alap. A kamilla az egyik legismertebb őshonos gyógynövény az országban,
külföldön is közkedvelt és keresett. Emberre, állatra, sőt a növényekre is igen pozitív hatással
van, melyet a nagyszüleink idejében még előszeretettel gyűjtöttek a természetben elődeink.
Gyulladáscsökkentő, görcsoldó, epehajtó hatású, melyet szárítva, belsőleg, vagy külsőleg, de
akár gőzölve is használják.
Bács-Kiskun megye természeti értékei:
Szelidi-tó Dunapataj
Kiskunsági Nemzeti Park Kecskemét
Fejetéki-mocsár Kiskunhalas
Sós-tó Kiskunhalas
Tőserdő Lakitelek
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Bugac puszta Bugac
Kecskeméti Arborétum Kecskemét
Kolon-tó Izsák
Kunpeszéri Gyöngyvirágos tölgyes Kunpeszér
Egyhajúvirág és tarka sáfrány termőhelye Kelebia
volt Redl Kastély parkja Tompa
Kossuth utcai platánfasor Kiskunfélegyháza
Mogyorós-tölgyes erdőtársulás Hetényegyháza
Rózsaberek tanösvény Kecel
Vajas-torok tanösvény Baja
Pannon bennszülött Tartós szegfű Bodoglár
Peszéradacsi Rétek Kunadacs
Kiskőrösi Turjános Természetvédelmi Terület Kiskőrös
Nagy-Pandúr-sziget Baja
Császártöltési Vörös mocsár Császártöltés
Péteri-tó Kiskunfélegyháza
Felső-Kiskunsági szikes tavak - Cankó tanösvény Szabadszállás
Kondor tó Fülöpháza
Csólyospálosi Földtani Feltárás Csólyospálos
Erdészeti tanösvény Kecel
Natura tanösvény Kecel
Fülöpházi homokbuckák Fülöpháza
Kunfehértói holdrutás erdő Kunfehértó
Szikra és az Alpári-rét Tiszaalpár
Bugaci ősborókás és homokbuckák Bugac
Felső-Kiskunsági Szikes Puszta - Réce Tanösvény Kunszentmiklós
Egyesülete: Gombászklub – Kecskemét, Gyógynövényklub - Kecskemét
Csongrád-Csanád megye
A megyében Árpádhalom az egyik legjelentősebb gyógynövény termesztő település. A kis
faluban közmunka program révén elindították a gyógynövény és bíbor kasvirág termesztését,
hogy minél több embernek hosszú távon adjon célt, munkát és megélhetést. Kiépítettek egy
gyógynövény szárítóüzemet, de foglalkoznak növénytermesztéssel, állattartással is. A bíbor
kasvirág ültetése egy javaslat alapján született meg, azóta egy nagyon jövedelmező üzletté
vált. Régen sebgyógyításra, kígyómarásra használták, manapság a gyógyszeripar dolgozza fel,
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mert azóta bebizonyosodott, hogy kiváló immunerősítő is. Az itt termelt kasvirágot azonban
egy feldolgozó cég állati takarmány gyártásához használja fel, hogy immunerősítő nyúltápot
készítsen belőle.
Csongrád-Csanád megye természeti értékei:
Ásotthalmi fehérnyáras Ásotthalom
Pusztaszeri Fülöpszék Természetvédelmi Terület Pusztaszer
Csanádi puszta Királyhegyes
Átokházi tőzegbánya Ásotthalom
Kiss Ferenc Emlékerdő Ásotthalom
Szegedi Tudományegyetem Füvészkertje Szeged
Maros folyó Makó
Tanösvény Üllés
Bedő Albert Erdészeti Szakiskola és Kollégium Ásotthalom
Zsombói ősláperdő Zsombó
Pusztaszeri Tájvédelmi Körzet Ópusztaszer
Szegedi Fehér-tó Szeged
Pusztaszeri Tájvédelmi Körzet Büdösszék Pusztaszer
Beretzk Péter Természetvédelmi Klub Röszke
Ásotthalmi Láprét (Csodarét) Ásotthalom
Szibériai nőszirom Üllés
Pusztamérgesi Láperdő Természetvédelmi Terület Pusztamérges
Széchenyi liget Szentes
Kardoskúti Fehértó Hódmezővásárhely
Csongrád Nagyréti Természetvédelmi Terület Csongrád
Csipak és Tanaszi Semlyék Mórahalom
Kocsányos tölgyfa csoport Csengele
Zákányi medence - Lódri-tó Zákányszék
Pitvarosi Puszták Tájvédelmi Körzet Pitvaros
Mérgesi puszta Pusztamérges
Baromjárás puszta Öttömös
Csikóspuszta - Körös-Maros Nemzeti Park Királyhegyes
Mártélyi Tájvédelmi Körzet Mártély
Vályogos-tó Kiszombor
Csillagösvény Labirintus Öko Élménypark Ópusztaszer
Sziki Horgásztó Szeged
Szeged Nagy e-Könyve (DVD) Szeged
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Madárkert - díszmadár és kisállatpark Zákányszék
Madarász-horgász pihenő Mórahalom
Egyesülete: Ezerjófű Egészségvédő Egyesület – Algyő
2.1.3. Releváns szervezet- és intézményrendszer (a téma és a célcsoport tekintetében
lényeges intézmények, non- és for-profit szervezetek, szakértők, elkötelezett laikusok)
A magyar non- és for-profit szereplők, intézmények, szakértők, elkötelezett laikusok
megtalálhatók e témában:
https://forraspontszeged.hu/index.php/szolgalatok/tematikus-kiscsoportosfoglalkozasok/onismereti-csoportjaink/
https://terapiaszeged.hu/modszerek/
https://evp.hu/onsegito-alkotomuhely/
https://csanykatalin.webnode.hu/kecskemet/
https://lelekkozpont.com/onismereti-csoport/
https://www.buddhizmusma.hu/magyarorszagi-kozpontok
https://intezmeny.hodmezovasarhely.hu/catdoc/list/cat/47/id/98/m/194
https://bodhicsittaszangha.5mp.eu/web.php?a=bodhicsittaszangha&o=VjyOoBhU1P
https://eredetifeny.hu/zen-csoportok/kecskemet/
https://ekfszr.hu/
https://meditacioszeged.hu/
https://hu.tm.org/szeged
https://hu.tm.org/szeged
http://lelekkozpont.com/csapatunk-tagjai/
https://hu.tm.org/kecskemet
https://bodhicsittaszangha.5mp.eu/web.php?a=bodhicsittaszangha&o=tsHCntTB6Mhttps://ere
detifeny.hu/zen-csoportok/kecskemet/
https://www.jogaszeged.hu/jogazz-velunk/tanfolyamok#fontanakedd1800
http://oazisszeged.hu/prevencio-eletmod-mozgas/csoportos-foglalkozasok/jogafoglalkozasok/hatha-joga
https://indiamjoga.hu/kapcsolat/
https://www.chentaichi.hu/index.php/iskolaink/kecskemet
http://www.taichi-wu.eu/index.php?id=43
https://www.szentesi-korhaz.hu/magunkrol/szakrendelesek/pszichiatriai-szakrendeles/
https://koronavirus.csmekhm.hu/hodmezovasarhely/
http://www.c3.hu/~bajapszi/
http://www.halasi-korhaz.hu/szakrendeles/pszichiatria_szakrendelo_gondozo
https://lelekkozpont.com/csapatunk-tagjai/
http://magneterkezelesszegeden.hupont.hu/
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http://csomszisz.hu/
https://www.magyarfutball.hu/hu/csapatok/megyei/csongrad
https://szegedive.hu/
http://www.csmde.hu
http://www.bacsdiaksport.hu
https://www.freesportparks.hu/kozossegi-sportvaros-vagyunk
http://www.szksc.hu/
http://blackdivers.hu/
http://www.bacsvizkvsc.hu/
https://breki.hu/
http://www.yellowstonefal.hu/
https://www.darvasj.hu/page/node/92
https://gellert.szeged.hu/kapcsolat

2.2. Óbecse és vonzáskörzete
2.2.1. Általános bemutatás (természetföldrajz, közlekedés, térszerkezet, gazdaság
szerkezete, társadalom szerkezete)
A Vajdaság Autonóm Tartomány Szerbia északi részén terül el az északi földrajzi szélesség
44°38´ és 46°10´ illetve a keleti földrajzi hosszúság 18°10´ és 21°15´ között. Összterülete
21509 km². Északról Magyarországgal, keletről Romániával, délről szűkebb Szerbiával,
nyugatról pedig Horvátországgal határos. Három területi egység: Bácska (legnagyobb részben
a történelmi Bács-Bodrog vármegye), Bánát (javarészt a történelmi Torontál vármegye) és
Szerémség (a történelmi Szerém vármegye) alkotja. Javarészt síkság, két kiemelkedő heggyel:
Fruška gora (Tarcal-hegy), 539 m, és Verseci hegy, 641 m tengerszint feletti magassággal.
Fontosabb folyói a Duna a Tisza és a Száva, valamint több kisebb patak illetve csatorna is
található itt. Az állóvizek közül megemlíthetők a Palicsi-tó, Ludasi-tó, Obedi-láp illetve a
folyók holtágai.
A sík területeken nagyrészt a feketeföld különböző típusai találhatók löszön illetve ÉszakBácskában és Dél-Bánátban homokos talajok, valamint különböző öntéstalajok a folyók
mentén. Főleg a Tisza mentén, elsősorban a Bánáti területeken szikesek is találhatók. A
hegyeken túlnyomórészt barna erdőtalajok találhatók.
Az éghajlat mérsékelten kontinentális klíma, kifejezett négy évszakkal. A csapadék
mennyisége területileg és időben is változékony, az éves átlag 600 mm alatti, gyakoriak az
aszályos időszakok, főleg az északi területeken. Az évi átlaghőmérséklet 11°C körüli,
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előfordult már télen -30°C alatti és nyáron +40°C feletti hőmérséklet is. A napsütéses órák
száma elég magas, az uralkodó szélirányok a délkeleti illetve északnyugati.
Az eredeti, természetes növényzet a sík területeken javarészt erdőssztyepp, az ártereken ártéri
erdő és mocsár, a hegyeken főleg tölgyerdő volt. Az évezredes művelés során az eredeti
növénytakaró visszaszorult, ma már csak nyomokban lelhető fel a síksági területeken,
javarészt csak a hegyekre, az árterekre és a szikesekre jellemző. A legnagyobb területen
szántóföldi
növénytermesztés
folyik.
Kisebb
területeken
folyik
legeltetés,
gyümölcstermesztés, szőlőtermesztés, szabadföldi illetve zárt téri zöldségtermesztés és
gyógynövénytermesztés. A hegyeken illetve az ártereken erdőgazdálkodás folyik.
A legjelentősebb települések: Újvidék (a tartomány székvárosa), Szabadka, Zombor, Kikinda,
Nagybecskerek (Zrenjanin), Versec, Szávaszentdemeter (Sremska Mitrovica). A lakosság
száma valamikor elérte a két milliót, évtizedek óta csökken, különösen a kisebb településeken.
Ennek okai az elvándorlás és az alacsony népszaporulat. A rendszerváltás az ipari kapacitások
visszaesését okozta, ennek a sok negatív mellett van egy pozitív oldala is, mert ezzel csökkent
a környezet szennyezés mértéke.
A lakosság nemzetiségi összetétele vegyes, a többség ma már szerb. A magyarok mellett
vannak még horvátok (bunyevácok, sokácok), szlovákok, románok, ruszinok, ukránok,
bolgárok, romák, németek is. A lakosság többsége az iparban és a szolgáltatásokban dolgozik,
a mezőgazdaságban foglalkoztatottak aránya egyre kisebb, az átlagéletkoruk pedig egyre
magasabb.
Óbecse a régi idők óta a Tisza jobb partján fekvő pannon típusú nagy település. A gazdaság, a
társadalom és a kultúra bölcsője a Vajdaságban. Óbecse Községet több település alkotja:
Óbecse, Bácsföldvár, Csikériapuszta, Péterréve és Mileševo. A földrajzi fekvése nagyon
kedvező, több vasútvonal és autóút is keresztezi a települést. Rendelkezik kiépített
csatornahálózattal. Gyöngyszeme a Tisza folyó.
Óbecse és környéke, akárcsak a múltban, manapság is multietnikus környezet, ahol az
emberek kölcsönös megértésben élnek. Lakossága többnemzetiségű, legnagyobb számban
vannak a magyarok és a szerbek, de montenegróiak, albánok, moszlimok, bolgárok, romák
horvátok is lakják. Olyan környezet ez, ahol tisztelik az emberi jogokat, a hagyományokat és
a másságot, a vallási, nemzeti és egyéb hovatartozásra való tekintet nélkül.
A fejlett úthálózatnak köszönve a községnek jó összeköttetése van Vajdaság valamennyi
részével. A Belgrád- Újvidék- Szabadka- Budapest autópályának köszönhetően jelentősen
feljavultak az észak-déli irányú közúti, személy- és áruszállítás feltételei is. A község
területén két jelentős hajózási útvonal vezet keresztül, a Tisza-folyó és a Duna-Tisza –Duna
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csatorna, melyek lehetővé teszik az áruk (szén, fa, nafta, épületanyag, stb.) leggazdaságosabb
szállítását.
(Forrás: http://www.becej.rs/wp-content/uploads/2014/11/Becej.pdf)

2.2.2. A releváns holisztikus tématerületek állapota a térségben (gyógynövények, a vizek
gyógyító ereje, egészséges táplálkozás, sport és aktivitás, rendterápia– szemlélet, életmód,
gyakorlat, konkrét projektek)

Egészséges táplálkozás
Óbecse a Tisza folyó bácskai oldalán fekszik. Ennek a folyónak és az árterületének jelentős
szerepe és hatása volt mindig a terület mező- és állatgazdaságára. Régen erre a területre főleg
a mezőgazdaság volt jellemző. Növénytermesztésen és állattenyésztésen volt a hangsúly, de a
halászat is jelentős szerepet játszott. Napjainkban sajnos itt is érződik az átalakulás. Minél
kevesebben nevelnek állatokat, annál kevesebb a háztáji kis gazdaság. A kultúrnövények
termesztése közkedvelt.
Óbecse kisvárosi jellegű település, ahol a lakosság nagy része foglalkozik mezőgazdasággal,
növény- és gyümölcstermesztéssel, állattenyésztéssel. Annak ellenére, hogy nincs kiterjedt
homokos talaja, helyi borvidéke, mégis ismert és elismert a bor, amit a helyiek az itt termő
krokán muskotályos szőlőből készítenek. Ez a terület Óbecse mellett, a Tisza és a Tisza holt
ága között található meg. Ez a gyöngyszigeti szőlőfajta csakis ezen a területen termeszthető.
Gróf Rohonczy birtokáról indulva hódította meg a világot, még az Osztrák- Magyar
Monarchia idején.

Mezőgazdasági statisztikai adatok
2021. szeptember 5-én rögzített búzatermelés 3538 ezer tonna volt, ami 23,1%-kal több, mint
az előző évi termelés. A málnatermelés 10,1%-kal nőtt, a meggy pedig 6,4 %-kal csökkent. A
10 éves átlaghoz képest (2011-2020) a búza termelése 35,9% -kal, a napraforgóé 8,4%-kal
nőtt. A szója 4,7 %-kal, a kukoricatermelés 0,7 %-kal, a cukorrépáé 21,8%-kal csökkent. Az
előző év termeléséhez képest az alma termelés növekedett (4,9%-kal) a szilváé pedig csökkent
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29,1 %-kal. A várható szőlőtermelés 2,9%-kal kevesebb lesz, mint 2020-ban. A tízéves
átlagtermeléshez képest 3,9%-kal kevesebb a 2020-as eredményhez képest.
(Forrás: https://publikacije.stat.gov.rs/G2021/PdfE/G20211261.pdf)

A 2019-es termeléshez képest a 2020-as málna és a meggy hozama 7,9%-al nőtt. Becslések
szerint 2020 tavaszán a kukorica termelés 3,6 %-kal, a napraforgó 2,6%-kal és a szója 4,7%kal nő. A cukorrépa termelés csökkenése 12%.
(Forrás: https://publikacije.stat.gov.rs/G2020/PdfE/G20201181.pdf)

Népbetegségek és elhízás Szerbiában
A felnőtt lakosság 22,1 %-a, illetve a gyerekek 13,7 %-a elhízott Szerbiában. A lakosság 34,7
%-a napi szinten dohányzik, 54 %-a pedig rendszeresen vagy alkalmanként alkoholt is
fogyaszt. Ezek derültek ki egy a lakosság egészségét vizsgáló felmérésből.
Az egészségügyi miniszter, Zlatibor Loncar felkérésére készült, a felmérés összhangban van
az európai szabványokkal, ezáltal Szerbia összevetheti eredményeit a többi európai
országéval. 2006-ban felmérték már az ország egészségügyi állapotát, az akkori
eredményekhez képest növekedés mutatkozott. Az elhízottak aránya 17,3 %-ról 22,1 %-ra
nőtt a felnőttek körében, a gyerekeknél 8,5 %-ról 13,7 %-ra nőtt. Az állandóan vagy
alkalmanként alkoholt fogyasztók száma 40%-ról 54 %-ra nőtt. A dohányzók aránya 33%-ról
34,7%-ra nőtt.
Betegségek szempontjából a lista első helyén a magas vérnyomás szerepel, ez a felnőttek
47,5%-át érinti. Ezt követi a magas koleszterin, a cukorbetegség és a depresszió.
A felmérést megelőző két hétben a lakosság 43,4 %-a orvos által felírt gyógyszereket szedett,
27%-k pedig saját maguk választotta növényi készítményeket, orvosságokat használtak.
Pozitívum, hogy a lakosság a különféle egészségre károsan ható rizikófaktorokhoz
tudatosabban viszonyul, mint korábban. Illetve, hogy a gyerekek körében egyre többen
fogyasztanak zöldséget, gyümölcsöt és tejet. A fizikai aktivitásuk viszont megmaradt a 2006os szinten.
(Forrás: https://www.vajma.info/cikk/szerbia/20821/Szerbiaban-nott-az-elhizottak-szama--desokan-isznak-es-dohanyoznak-is.html)
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COVID-19 Szerbiában
Az új koronavírust 2019 végén azonosították Kínában. Az általa okozott betegség neve a
COVID-19. A járvány 2019 decemberében tört ki a kínai Vuhanban. A koronavírus az
influenzához hasonlóan cseppfertőzéssel, vagyis az orrból és a szájból származó apró
cseppeken keresztül terjed el az emberek körében. A környezetünkbe köhögés, kilégzés,
tüsszentés útján kerül. A fertőzés tünetei a láz, száraz köhögés, mellkasi fájdalom, gyengeség
és a nehézlégzés. A vírus ellen védekezni tudunk alapos kézmosással vagy kézfertőtlenítő
használatával, köhögés és tüsszentés esetén zsebkendő használatával és maszkviselésével. A
vírus világszinten terjedt el rövid idő alatt. Szerbia 2020. március 15-én rendkívüli állapotot
hirdetett ki a vírus miatt, majd május 6-án visszavonták. A rendkívüli állapot miatt határzárat
rendeltek el, a közigazgatási eljárásokban a fellebbezések benyújtásának határideje a
rendkívüli állapot végétől számított 30 napra hosszabbodott. A fertőzését egy térképen
követhetik nyomon, mely egy hivatalos honlapon van közzétéve. Pontosan mutatja, hogy hol
hány fertőzött van, illetve hányan vannak önkéntes karanténban. Az orvosi vizsgálatokat,
ellenőrzéseket és a nem életmentő műtéteket elhalasztották.
A Vajdasági Magyar Szövetkezet „Vigyázzunk egymásra” néven akciót hirdetett, hogy
segíteni tudjanak azoknak, akiknek a bevezetett intézkedések a mindennapjaikban
nehézségeket okoztak. Óbecsén is vannak segítők, akikhez bátran lehet fordulni ebben az
esetben.
(Forrás: https://koronavirus.vmsz.org.rs/)

Sport és aktivitás
Az óbecsei sportnak nagy hagyományai vannak. A Kerékpáros Szövetséget 1872-ben, a
Lövészegyesületet 1878-ban alapították. Ezek a sportegyesületek nem hasonlítottak a mai
egyesülethez, de nagyságuk abban rejlik, hogy megalapozták a sporttevékenység kezdetét,
amely később számos sportág fejlődésével folytatódott. Ezek elsősorban a torna, az atlétika,
úszás, evezés stb. Az első óbecsei labdarúgó csapatot 1911 nyarán alapították. Ma 43
sportklub működik a községben, amelyek közül néhány szövetségi bajnokságban is szerepel.
A vízilabdázók, futballisták, teniszezők, kosárlabdázók és kézilabdázók kiemelkedő
eredményekkel büszkélkednek számos versenyen. A 2000-ben Óbecsén megrendezett európai
bajnokság nyertese az óbecsei vízilabda klub volt, így az óbecsei vízilabdázók Európa
bajnokok lettek.
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Ifjúsági Sportközpont
A sport fejlődése szempontjából különösen fontos az Ifjúsági Sportközpont, ahol gazdag és
változatos sportélet zajlik. Az óbecsei ifjúság sport- és kulturális tevékenységeit ellátó
"Mladost" intézmény 1988-ban kezdte meg működését. A Tisza folyó közvetlen közelében, az
Erdőtelepítők Parkja szélén, és mindössze száz méterre a városközponttól, egy csodálatos
épület uralja a környéket. A létesítmény területe 16.900 m2, és kiváló feltételeket biztosít
csaknem minden sportágazatnak: fedett és szabadtéri medencék, csarnok, edzőterem és
szauna. A szabadtéri medencék komplexuma az olimpiai mellett három kisebb medencét is
tartalmaz, amelyek nem úszók és gyermekek számára készültek. A szabadtéri medencék
komplexumában az úszás és a vízilabda mérkőzések mellett sikeresen megszervezik a város
kulturális és szórakoztató életét a nyári hónapokban. A csarnok területe 1500 m2. Különös
hangsúlyt kell fektetni a csarnok multifunkcionalitására, amelyet mozgatható
függönyrendszerrel érnek el. Ily módon három, egymástól független egységük van,
amelyeken különböző sportok gyakorolhatóak (röplabda, kosárlabda, tenisz és torna, valamint
szinte minden harcművészet). A csarnok kiváló a röplabda és a kosárlabda edzéseknek, mivel
három segédpálya áll rendelkezésre ezen sportágak számára. A csarnokban szinte minden
sportágban helyi, szövetségi és nemzetközi jellegű helyszíneket rendeznek. A "Mladost"
intézmény korszerűen felszerelt edzőteremmel rendelkezik, amely lehetővé teszi a szabadidős
sportolók és a hivatásos sportolók felkészülését is. A megerőltető edzés után a létesítményben
található szaunák használatával lehet ellazulni. A szaunát 4-6 fő részére tervezték.

Kajak
A klub 1948-ban alakult, a Kornat hajózási társaság néven, és a második világháborúból
származó Kornat partizánhajóról kapta a nevét. Több helyen is elhelyezkedett, amelyek az
óbecseiek számára fontosak, a Halászcsárda helyén, amely már nem létezik, és amikor
felépült, a klubot a DTD őrház helyére helyezték át. Jelenlegi helyét 1963-ban foglalta el,
amikor megkezdődött a létesítmény építése. A klub a mai napig megőrizte eredeti
megjelenését, ahol a pincerészben vannak elhelyezve a kajakok, az emeleten pedig öltözők,
kis edzőterem és edzőiroda található. A mai napig a klub vezetőségének minden tagja
befektetett egy kicsit annak érdekében, hogy valamit megújítson, és megőrizze a klub
alapvető célját, azaz minden korosztályú gyermekek képzését és szocializációját. A
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legfontosabb, hogy ebből a klubból rengeteg kajakos és kenus érkezett, akik népszerűsítették
ezt a sportágat és városunkat.
Táncklub - Max Dance Becej
A "Max dance" táncklubot három évvel ezelőtt alapították Óbecsén. Tagjai öt és tizennyolc
évesek. Céljuk a sporttáncok terjesztése a fiatalok körében. Elsősorban diszkótánc és modern
táncokkal foglalkoznak. Aktív versenytársai az IDF táncszervezetnek. Részt vesznek
különböző versenyeken, fesztiválokon itthon és külföldön, és figyelemre méltó eredményeket
érnek el. A "Max dance" Táncklubban barátságot, együttműködést fejlesztenek a gyermekek
között, vallási és kulturális toleranciát és versenyszellemet, szeretetet a tánc és a zene iránt. A
klubot Aleksandra Radić, koreográfus és táncos, és Marina Radić koreográfus, táncos és
országos bíró vezeti. A Delta Sport szervezésében Belgrád adott otthont az ötödik Nike
Fitness Konferenciának, 2007. október 13-án és 14-én. Itt gyűltek össze a fitnesz-világ
leghíresebb nevei, akiknek társaságában több mint 2000 oktatónak, szabadidős sportolónak és
fitnesz veteránnak volt lehetősége gyakorolni.
Rendterápia
A rend nem csak abban a meghatározásban fontos, hogy belső harmóniát teremtsünk, a külső
rend és a szó szerint értett rendrakás is szerepet játszik kedélyállapotunk javításában. A
dopamint a laikusok többnyire a boldogságérzetet okozó hormonok kategóriájába szokták
sorolni, jutalmazó jellegével a legtöbben tisztában vagyunk. A rendrakás közreműködik egy
általános jó közérzethez, illetve a hálával is összefüggésbe hozható, amit a modern,
személyközpontú pszichoterápiák módszereinél is használnak. Ha megtanulunk hálásak lenni
és értékelni a környezetünket, az segíthet a depresszióval való megküzdésben is. A rend nem
csak pozitív összefüggésbe hozható mentális jólétünkkel. A rendre többnyire egy elérendő
dologként tekintünk, pozitív érték, amelyet az emberek szeretnének magukénak tudni. Így a
rend hiánya intenzív szorongást kelthet az emberben, hiszen a rendhez nem csak az a gondolat
kapcsolódik, hogy minden a helyén van, hanem többletjelentéssel bír. Az életterünk
beszűkülése ráerőltet minket arra, hogy nagyobb figyelmet fordítsunk közvetlen és tágabb
környezetünk rendben tartására. A mai rohanó világ, a stressz, a nyomás szinte minden ember
életében jelen van és hatással is van rá. Fel kell ismernünk, hogy ez a rohanós és stresszes
világ nem tesz jót senkinek. Beleveszünk a mindenapjaink teendőibe. Azt érezzük, hogy
muszáj egyfolytában pörögnünk, mindent meg kell csinálnunk, bizonyítanunk kell. De közben
észre sem vesszük, hogy nem figyelünk se saját magunkra, se a környezetünkre. Fontos lenne,
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hogy mindenki álljon meg egy pillanatra, nézze meg mi veszi körül. És ha úgy érzi, hogy ami
körül veszi, az nincs jó hatással a lelkére, akkor szabaduljon meg tőle!
Óbecsén egy hiánypótló egyesület alakult 2020-ban, Vi-lo-go néven. Tapasztalatuk szerint
sok betegség kialakulása mögött a boldogság, a figyelem hiánya és a magány áll.
Programjaikban felhívják a figyelmet az egészséges táplálkozásra, mozgásterápiát, logopédiát,
meditációt és jógát oktatnak. A felnőtteket és gyerekeket is megszólítják, külön programokat
szerveznek nekik. A szervezet munkáját segíti egy lovas egyesület is, akik egészséges és
sérült gyerekek számára tartanak lovasterápiát. A séta a természetben az egyik legjobb
formája a depresszió elűzésének, ezért közös, csoportos sétákat is szerveznek.
2008-ban alakult Óbecsén a Dúdoló énekcsoport, melynek mostanában már 20 hölgy a tagja.
A kórustagok azt vallják, ez egy olyan összetartó közösség, akik szinte családtagoknak
tekintik egymást. Szerintük az éneklés egy lelki felüdülést jelent, meditációt, töltődést, aktív
kikapcsolódást. A hölgyek nemcsak énekelnek a próbákon, hanem barátságot ápolnak,
támogatják és lelki támaszuk egymásnak, tanácsokkal látják el egymást.

A víz gyógyító ereje
Óbecse igencsak gazdag vizek szempontjából. Jellemző, hogy az emberek többsége az artézi
vizet fogyassza. Van egy errefelé használatos szólás is: „Ki a becsei artézi vizet issza, annak
szíve vágyik ide vissza!” Négy ilyen működő kútja van, szép sárga vízzel, jellegzetes szaggal
és ízzel. A kutak vizének minőségét rendszeresen ellenőrzi az illetékes hatóság. Ugyanis az
innen nyert víz a vegyi és fizikai összetétele alapján nem minősíthető egyszerű ivóvíznek,
inkább az ásvány- és termálvíz kategóriába tartozik. A nyári melegekben az eredetileg is
melegebb vízben könnyen elszaporodhatnak a különféle mikroorganizmusok, ilyenkor
szemmel látható változás is szokott jelentkezni, ugyanis, mint a helybeliek mondják,
„virágzik” a víz. Minden kúton található egy tábla, amelyiken fel van tüntetve a bevizsgálások
alapján, hogy melyik betegségekre ajánlott, vagy éppen nem javasolt. Mindenki eldöntheti
mikor fogyasztja, vagy kerüli el. Az óbecsei Jódfürdőben régebben kihasználták az artézi víz
nyújtotta lehetőséget gyógyászati célokra is. Manapság is léteznek az úgynevezett sárga vízzel
feltöltött medencék az óbecsei Sportközpont nyári részlegén, amit a fürdő vendégei
előszeretettel használnak. A vizet mesterséges megnyitással is nyerhetjük ezekből a
víztározókból. Ezek a kutak lehetnek ásottak vagy fúrottak. Az ásott kutakból a felszíni
vizeket kapjuk. Óbecse jellegzetességei közé tartoznak a település artézi kutai. Itt sárga
víznek nevezik a specifikus színe, szaga és íze miatt. A Vajdaságban több gyógyfürdővel is
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találkozhatunk a közelségük és a különleges vízminőségük miatt: Pacséri Gyógyfürdő,
Magyarkanizsai Gyógyfürdő, melencei Rusanda Rehabilitációs Központ.
Pacséri Gyógyfürdő
A rózsaszín vagy lilás színéről elhíresült tófürdő, aminek a színe mellett a vizének illata is
jellegzetes. A meleg, sós víz 1400 m mélységből tör fel. Több kőzetrétegen áthaladva bukkan
fel a felszínre. Ennek köszönve gazdag különféle ásványi anyagokban. Mindenből van benne:
nátrium, jód, bróm, lítium, fluor, kén, szulfátok. A vize főleg a gyulladásos megbetegedésekre
gyógyír, valamint hatékony az ízületi-, csont-, izom- és bőrbetegségekben szenvedők
számára. A só- és páratartalma enyhíti a légúti megbetegedésekkel küzdők panaszait, és
hatékony az érrendszeri gondokkal élők számára is. A feltörő víz hőmérséklete 72°C-os, mire
a tófürdőbe ér, 28-32°C-ra hűl le. Gyerekek is fürödhetnek benne, viszont ajánlatos a javasolt
fürdési időtartamot, 25-30 percet betartani. A tófürdő vizét rendszeresen ellenőrzés alatt
tartják, és rájöttek, hogy az ásványi anyagok koncentrációjának köszönve nem tudnak
elszaporodni benne a betegségeket előidéző baktériumok. A tófenék apró kövekkel borított,
ami ideális a séta közben. A víz hatása mellett serkenti a talpakon át a vérkeringést. Oda kell
figyelni a pajzsmirigy-túlműködésben szenvedőknek, számukra ugyanis ellenjavallott a fürdő
használata a víz magas jódtartalma miatt.
Magyarkanizsai Gyógyfürdő
Az első kutakat még a múlt évezredben fúrták, pontosabban 1907-ben. Az első feljegyzések is
tanúskodnak a vízzel elért gyógyhatásokról. Azóta az egyik legjelentősebb rehabilitációs
központtá nőtte ki magát. Elsősorban a központi és perifériás idegrendszer megbetegedéseit
kezelik a vizével. Hatékony még a gyulladásos- és degeneratív folyamatok, a különböző
mozgásszervi megbetegedések, műtétet követő rehabilitációs kezelésekre is. Jelentős
megemlíteni, hogy Szerbiában egyedül csak itt alkalmazzák a gerincoszlop víz alatti
nyújtását.
Melencei Rusanda Rehabilitációs Központ
Az erre lakók ősidők óta felhasználták a vizét és az iszapját a mozgásszervi elváltozásaik
kezelésére. Még a XIX. században, 1867-ben alapították meg a gyógyfürdőt. Az
iszappakolások eredményességéről a bécsi Császári Akadémia adott ki elismerő bizonylatot.
A peloid terápia, vagyis az iszappakolások használata gyógyászati szempontok alapján, a víz
és az iszap magas ásványi anyag tartalmának köszönheti hatékonyságát, pontosabban a magas
sótartalomnak és a kén aktív formában való előfordulásának. Elsődlegesen a mozgásszervi
elváltozások kezelésére javallott, viszont hatékony a központi- és perifériás idegrendszer
betegségeinek kezelésére is.
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Óbecsének az artézi vize mellett van még egy jelentős adottsága. Ez pedig az itt feltörő
gyógyvíz, amire véletlenül találtak rá. Az 1900-as évek elején pályázatot írtak ki Óbecsén
kutak fúrására. Soós Károly volt a kútfúró mester, a város négy különböző pontján fúrt artézi
kutat. Az utolsót saját udvarában fúrta ki és le is fektette a gyógyfürdő, a mai Jódfürdő
alapjait. 1906-ban pedig megnyitotta kapuit a lakosság előtt is. A víz nagy arányban tartalmaz
jódot és aktívként, ami kiválóan segít a mozgásszervi elváltozásokkal küszködőknek. Sajnos
az évek folyamán változtak a tulajdonosok, és az óbecsei Jódfürdő mind nehezebb
körülmények között találta magát. Az épületet lebontották, az újabb épület sem igazán
alkalmas fürdővendégek fogadására, sőt a tulajdonjog rendezetlensége miatt nem is tudják az
emberek használni. A városi Sportközpont szervezésében nyaranta használható egy kültéri
medence, amit úgynevezett sárgavízzel töltenek fel. Óbecsén az 1880-as évek végén létezett
egy lakosság számára is hozzáférhető, működő szauna, ami pár kádból és egy gőzfürdőnek
használható szobából állt.

A Vajdasági fürdők a látogatók és a szakértők szemével
A vajdasági fürdőkben a kereslet és kínálat, kérdőívezésen és interjúkészítésen alapuló terepi
munkával is megvizsgálták. A vajdasági fürdőket tanulmányozva kijelenthető, hogy azok
többségének a fejlettsége az 1. Széchenyi terv fejlesztési alkalmát megelőző magyarországi
helyzetet mutatja. Tehát régi hagyományokon nyugvó, régen épült, korszerűtlen, minimális
kiegészítő szolgáltatást nyújtó, szezonálisan üzemelő fürdőkről van szó, melyek főként a helyi
és környékbeli lakosokat vonzzák. Szerbiában sokkal jobban elkülönül a gyógy és wellnessturizmus, s velük a gyógyfürdő és élmény (wellness) fürdő kategória, mint Magyarországon.
Azokon a helyeken, ahol minősített gyógyvíz van, ott szakkórház létesült és főként beutalóval
rendelkező betegek látogatják. Míg a többi fürdőben, még ha rendelkezik is gyógyító hatású
termálvízzel (de ez nem minősített), akkor semmilyen (gyógy) kezelés nem elérhető a
vendégek számára. Bükfürdő, Hévíz, Harkány fürdőivel állíthatók párhuzamba, melyek
alapvető funkciója, hogy a beteg vendégek számára gyógyszolgáltatásokat nyújtson
(természetesen mind hazánkban, mind a Vajdaságban, ezekben a fürdőkben is lehetőség van
nem csak kezelőlappal érkező vendégek fürdőlátogatására, de alapvetően nem ez a jellemző).
(Forrás: Cooling Cubes projekt https://adoc.pub/integralt-frdfejlesztesi-strategia-a-magyarszerb-hatarmenti.html)
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A Vajdasági Spa Termálklaszter
A Vajdasági Egészségturizmus Klaszter Magyarkanizsán alakult meg 2007-ben hét kistérség
(Óbecse, Zenta, Ada, Magyarkanizsa, Szabadka, Topolya, Kishegyes) támogatásával. 2010-ig
újabb tagokkal bővült a hálózat Nagybecskerek, Újvidék, Versec, Ürög, Antalfalva, Ruma,
Hódság, Zombor, Apatin, Karlóca és Ingyina önkormányzatainak csatlakozásával. A
szervezet megalakulásának fontosabb céljai a következők voltak:
• Az egészségturizmusban érintett önkormányzatok kooperációja
• Eredményes egészségturizmus-fejlesztés
• Együttes fellépés az ágazat nemzetközi érdekképviseletére
• Együttműködés a pályázatírás és marketing területén
• Az egészségturizmus „kultúrájának” és a szakoktatásnak fejlesztése
• A minőségi fejlesztésbe bevonható EU források kiaknázása
• Természet- és környezetvédelmi tevékenység
(Cooling Cubes projekt https://adoc.pub/integralt-frdfejlesztesi-strategia-a-magyar-szerbhatarmenti.html)
Gyógynövények
Ami a vajdasági gyógynövény-felhasználást illeti, a kiskertekben már régóta termesztettek az
emberek kaprot, tormát, csípős paprikát, rozmaringot, fokhagymát, vöröshagymát, melyeket
fűszerként és gyógyításra is alkalmaztak. Ugyanígy szükség szerint felhasználták a babhéjat,
kukoricabajuszt és csutkát, cseresznyeszárat, birslevelet is. Gyűjtötték és alkalmazták a
fűzfakérget, maszlagot, orbáncfüvet, csipkebogyót, bodzavirágot és termést, diólevelet,
cickafarkat, kamillát, csalánt, pitypangot is.
A legtöbb családban tudtak valamennyit a felhasználásukról az emberek és a háziállatok
gyógyításában, de általában a legtöbb településen voltak füvesemberek, illetve
füvesasszonyok, akik egy kicsit jobban ismerték a gyógynövényeket és egy kis bűbájolás,
ráolvasás és egyéb ceremóniák mellett alkalmazták is őket.
A komló története szorosan összefügg a sörfőzés történetével. Vadon is előfordul nálunk, ám
amikor az XVIII. században vidékeinken elkezdődik a sörfőzés, egykettőre beindul a nemes
komló termesztése. Ennek központja Bácska délnyugati része, Bácspetrőc és a környékbeli,
elsősorban szlovák falvak lettek a XIX. század végére. Később itt hozták létre a nemesítő
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intézetet is. A 2010- es évekre viszont Vajdaságban gyakorlatilag megszűnt a termesztése
világgazdasági okok miatt, ma éledezik ismét.
„Than Károly kezdte, mi folytatjuk” elnevezésű tehetséggondozó program

A program a 2017/2018-as tanévben lett megvalósítva. Ez volt a második „Than Károly
kezdte, mi folytatjuk” műhelymunka-sorozat. Tizenhat fő tehetséges általános iskolai diák
kapott lehetőséget, hogy kémia, gyógyszerészet és gyógynövények műhelyekben
gyarapíthassák tudásukat. Üzemlátogatással párosult a műhelymunka, hogy a megszerzett
elméleti tudást a gyakorlatban is hasznosítani tudják.

Rácz József, Jóska bácsi, az óbecsei füvesember. Aki elismert szakmunkásból és politikusból
lett sikeres füvesember. A Pannon-síkság gyógyfüveiből (30-35 fajta) készít teakeveréket,
olajat vagy tinktúrát, melyekkel kezeli a betegeit.

2.2.3. Releváns szervezet és intézményrendszer (a téma és a célcsoport tekintetében
lényeges intézmények, non- és for-profit szervezetek, szakértők, elkötelezett laikusok)

Óbecse lehetőségei, a sportturizmus fejlesztésének köszönhetően, kiválóak. Gazdag
sporthagyományokkal rendelkező település. A turisták számára vonzóak a sportesemények,
illetve fontos tényező, hogy a sportlétesítmények megfizethető áron érhetőek el. Számos
szerbiai és szomszédos országbeli sport csapat tartózkodik a felkészülésük ideje alatt
Óbecsén.
Đorđe Predin Badža Ifjúsági sport- és kulturális tevékenységeket végző intézmény
1988-ban kezdte működését a Đorđe Predin Badža Ifjúsági sport- és kulturális
tevékenységeket végző intézmény. A városközponttól 100 méterre fekszik. Közelében a Tisza
folyó, a Jódfürdő és az Erdőtelepítők Parkja találhatóak. Az intézmény területe 16900 m2. A
létesítményt különféle célokra használják: tornaterem, fitneszterem, csarnok lelátóval, csarnok
fedett medencékkel, szauna, lőtér, öltözők, teniszpályák, judo és karate csarnok, kosárlabda-és
teniszpályák, vendéglátás (biliárd, asztalitenisz) illetve diszkó. Rengeteg sikeres eseménynek
a helyszíne az intézmény. Sportversenyek és események, felkészítő táborok, vásárok és
rendezvények helyszíne.
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Tisza-part
Óbecse a Tisza folyó mentén fekszik, így a folyó tökéletesen alkalmas a különböző vízi
sportesemények és a sporthorgászat lebonyolítására. A Tiszán a kenuzás, kajakozás és evezés
sportjának is hódolhatnak az érdeklődők.
Lóversenypálya
A Topolyai úton, a radarállomás közelében lóversenypálya található.
Futballpályák
A városi futballstadion a Tisza közelében található. Egy nagy főpálya van, illetve több kisebb
pálya. Egy műfüves, reflektorokkal felszerelt pálya is található ott.
Kajak-kenu Klub
72 éve alakult Óbecsén a Kajak-kenu Klub. Több olimpiaérmest, illetve világ- és Európa
bajnok sportolót nevelt ki a klub. Óbecse legsikeresebb sportja.
Max Dance Táncklub
A Max Dance több mint 16 éve létezik Óbecsén. A tagok létszáma meghaladja a 100 főt,
korban 3 és 60 év között vannak. A klub különlegessége és egyben erőssége is a disco dance.
De számos lehetőséget is biztosít az odalátogatóknak, pl. balett, zumba vagy max ball.
Karolina strela Sportszervezet 3 éve működik Óbecsén. Régi-új lövöldét nyitottak, ezáltal
felújítva egy újabb olimpiai sportágat a városban. A szervezet két olimpiai sportágból és egy
küzdősportból áll. Atlétika, karate és lövészet működik a szervezetben. A szövetség elnöke
Kalapos Karolina.
Karate Klub Óbecse. Szerbia egyik legrégebbi karate klubja. Óbecsén 1970 őszén alapította
meg a karate klubbot Sipter István edző.
Óbecsei Mladost Judo Klub. A klub tagjai az ötévesektől egészen a szenior korosztályig
terjed. A klub 1982-ben alakult.
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3. Virtuális tudásközpont
3.1. Virtuális tudásközpont modellje

A tudásmenedzsment eszköze a tudásközpont. A tudásközpont felkutatja, majd rendszerezi a
rendelkezésre álló tudást. Meghatározza, hogy az adott környezetben mennyi a gazdaságilag
felhasználható tudás. A marketing segítségével partnereket keres a tudás hasznosításához.
Segít, hogy a tudás a piacnak megfelelő legyen.
Összefoglalva: A tudásközpont célja, hogy olyan környezetet biztosítson, ahol megfelelően
tud a tudás áramolni a helyi tudásforrások és innovatív vállalkozók részére. A technológiai
vállalkozások kialakítása, ami a helyileg alkalmazott tudásra van alapozva. A helyi
tudásforrásokat a meghatározott stratégiai céloknak megfelelően fejleszti. Illetve a tudásbázist
aktív tevékenységgel fejleszti.
3.2. A formális és informális hálózat szereplői
A tudásközpont meghatározó szerepet a képzés bővítésében a fókuszált holisztikus irányok
terén létesítendő együttműködések, hálózatok koordinálásában tölt be.
Az iskolák jelenlegi felépítési meghatározza a Tudásközpont struktúráját és működését. A
Tudásközpont létrehozása visszahat az országban folyó képzések működésére.
A Tudásközpont innovációs centrum is egyben, amely segíti az összehangolást és a
koordinálást. A használói munkalehetőséget és előnyt szereznek az innovatív
kisvállalkozásokban illetve a spin-off vállalkozásokban, melyek a tudásközponthoz
kapcsolódnak.
Ezek után egy jelentősebb innováció nem csak egy egyszerű innovációként jelenik meg,
hanem „tervezéstől az értékesítésig” termékként jön ki. A többi iskolának a fenntarthatóság
oktatásával kapcsolatos tevékenysége felerősödik. Nemzetközi szintű tevékenységeket is
végezhetnek az iskolák, mivel lehetőséget kapnak a kapcsolódó határterületeken történő
foglalkozásokra.
A szereplők más non-profit szervezetek, csatlakozni kívánó cégek, szakképzési centrumok és
iskolák.
A projektpartnereknek a Tudásközpont egy eszköz és egyben lehetőség, hogy a bevont
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iskoláknak és azok további partnerei számára szakinformatikai, térségtervezési, fejlesztési és
dokumentumkezelési elképzeléseik megvalósítására. A rendelkezésükre állnak technikai
erőforrások, jól képzett szakemberek, illetve egyedi információs-és dokumentum alap. A
„konzorcium” tagjai munkamegosztásán alapuló együttműködés kutatás-fejlesztési,
technológia innovációs tevékenységet vagy kutatás-fejlesztési, technológiai innovációs
projektek közös megvalósítását célozzák. Önállóan kötelezettek a Kedvezményezettek a saját
jogon biztosított és a pénzügyi beszámolóra is. A koordinátori szervezet felelős a szakmai
beszámolókért, az egyedüli kapcsolattartó is a koordináló szervezet a Támogató irányába.
Nem minősül önállóan gazdálkodó költségvetési szervnek és nem rendelkezik önálló jogi
személyiséggel a tudásközpont.
A partnereivel szoros kapcsolatot ápol a Tudásközpont a működése során. Az oktatási
tevékenységre és a kutatás-fejlesztési tevékenységre is kiterjed az együttműködés. A
Tudásközpont összes futó programjában az alapító tagok aktívan tevékenykednek.

3.3. A NATURAL HEALTH Virtuális tudásközpont funkciói és tevékenységei
Szakmai tevékenységünk fókuszában a fenntarthatóság témáján túl az országos szintű, illetve
térségi oktatási, informálási, és integrált tervezési feladatok elvégzése, a vidék- és város
környezetvédelmi politika létrehozásában való szakmai munka, a dokumentációk megőrzése
valamint az összegyűjtött dokumentumokból történő adatszolgáltatás áll. Közvetítő szerepet
valósítunk meg a környezetvédelmi- és a társszakterületek, valamint az iskolák, oktatási
intézmények és az érdeklődők felé. Kiemelt feladata a tudásközpontnak, hogy segítse a
diákok az iskolapadból a felnőttek világába történő adaptálását.

Az iskolában mire egy új módszer, felfedezés, ismeret tananyaggá válik, a frissességét vagy
aktualitását elveszíti. Ezért kiváló minden olyan kezdeményezés, amikor a gyerekek
iskolaidőben a jelenlegi gyakorlattal ismerkednek meg.

Szakmai programunk
Célunk: magas minőségű integrált, közművelődési, oktatási és tudományos, kulturális
információs szolgáltatásokat átadni, továbbá lényeges feladatot vállalni a hazai információs
rendszerben. Olyan tudásközpontot szeretnénk kidolgozni, amely modern információs
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központként kínálja a szellemi és a kulturális értékekhez való széles körű hozzáférést.
Továbbítanunk kell a tudományos kutatás nemzetközi teljesítményeit és segítjük a képzést is.
Terjesztjük a tudásközpont használatot az egészségkárosodottak, a fogyatékkal élők körében.
Tudásközpontunk célja biztosítani a régióbeli és országos úttörő szerep megőrzéséhez
szükséges kapacitásokat, a létrehozott tudás megfelelő elterjesztését és a „világtudás”
gazdagítását, erősíteni a régió szerepét és az esetleges nemzetközi együttműködés
elősegítését. Ezzel hozzájárulunk egy versenyképes, tudásalapú, a fenntartható fejlődést
elősegítő, az emberek életminőségét javító, modern európai innovációs rendszerhez.

Olvasás népszerűsítése, műveltségi vetélkedők
Családi programok színesíthetik a tudásközpont tevékenységét annak érdekében, hogy a
családtagok a közös programok keretében másokkal megismertethessék a Tudásközpont adta
lehetőségeket, megszerettessék az olvasást, felhívják a figyelmet a hagyományos
gyógymódokra, a holisztikus megközelítésekre. (pl. olvasási és műveltségi versenyekkel
szülők-gyerekek, testvérpárok között).

3.4. Működés és finanszírozás
A tudásbázisunk legfőképp a projekt folyamán a partnerek által összegyűjtött és fejlesztett
anyagból, részben kapcsolatfelvétel során a különféle kutatóintézetektől, oktatási
intézményektől, technológiai vállalkozásoknál meglévő tudásból áll.
Egyik legnagyobb feladatunk ennek a tudáshalmaznak a mozgósítása és hasznosítása a
gazdaságban.
A tudásbázisunk hasznosítását több csatornán képzeljük el:
•
az egyik, hogy az elért végeredményt közvetlen alkalmazzuk a csatlakozó
vállalkozásoknál
•
a másik az adott fenntarthatósági területen felhalmozott tudás terjesztése, mely az első
csatorna hatékonyságát fogja emelni.
A működtetés része a pályázatok felkutatása, támogatásszerzés. Emellett a cégek
szponzorációjára is számítunk. A tudásközpont finanszírozásában a különböző pályázati úton
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megnyert támogatás illetve emellett fontos az önkéntesek munkája is. Jelentős lesz a
vállalkozói szerződéses munkákból származó bevétel is.
A tudásközpont működésének alapelve, hogy az eredményekből származó tudás köztulajdon.

A bevételek elosztása
Szükséges kiemelni, hogy igen lényeges minden résztvevő anyagi érdekeltségének a
biztosítása. Elképzelésünk, hogy a költségek és a fenntartó dolgozóknak jutó összeg levonása
után megmaradó haszon a tudásközponté, 10%-a biztonsági alap, és összesen 80%-a megy a
szolgáltatás fejlesztésére, így biztosítva a további fejlesztések költségeit. Az alábbi elosztási
minta szerint mind a tudást előállítók, mind a tudást menedzselők érdekeltsége rendezve van.

4. Összefoglalás és konklúzió, várható hatások
A projekt előnyei
A projekt az érintett területek természeti örökségének védelmére, fejlesztésére összpontosít a
holisztikus megközelítésből. Tartalma magában foglalja az egészségmegőrzés komplex
értelmezését, a tudatos fenntartható életmódot, a helyi ismereteket és természeti értékeket.
Módszertan: műhelymunkák, monitoring és komplex fejlesztési koncepciók, hálózatépítés és
virtuális tudásközpont, "Természetes egészség" tematikus hétvégék és
gyermekprogramok, interaktív kiállítások, célcsoport-specifikus tájékoztatás. A projekt
keretében a természeti örökség védelmére és fenntartható használatára helyeződik a hangsúly
és 5 tematikus területre (A víz gyógyító ereje, Gyógynövények, Egészséges táplálkozás,
Rendterápia, Sport és aktivitás), illetve virtuális tudásközpont létrehozása (interaktív
weboldal, e-learning, adatbázis, közösségi platform). 2 workshop (2*6 nap, interaktív
előadások, prezentációk, kirándulások), 6 db tematikus hétvége (6*2 nap, interaktív előadások
és gyakorlatok, életmód tanácsadás) és 6 gyermekprogram (6*2 nap, a tematikus hétvégéhez
kötve) kerül megrendezésre. Új társulás jön létre, amely kiterjedt hálózaton alapul, interaktív
webhely és közösségi platform formálódik.
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Módszertani megközelítése:
-közös igényfelmérés és projektfejlesztés (természeti örökség, fenntarthatóság,
egészségtudatosság, megközelítés és módszertan, jó gyakorlatok)
-közös megvalósítás (feladatmegosztás, szakmai támogatás, helyi szervezés, koordináció)
-közös személyzet és struktúrák (projektmenedzsment, tudásközpont és együttműködési
hálózat)
-társfinanszírozás (arányos költségvetési megosztás)
Határokon átnyúló hatása:
Az oktatás, a természet, a kultúra menedzsment területén, mint a közösségépítésben
-új megközelítések és módszerek, konkrét megoldások, jó gyakorlatok elsajátítása és
adaptálása
-kultúrák közötti közös gondolkodás
-a különböző kultúrák és struktúrák találkozásából származó szinergiák (megoldások
újragondolása, az összesre építve)
Társadalmi hatása:
-kialakulnak és intézményesülnek a személyes kapcsolatok (kultúrák közötti hálózatok)
-a jó gyakorlatok elfogadása és további együttműködési lehetőségek feltárása
-attitűdök és viselkedésváltozás kialakítása, különösen a célcsoportok körében
-a kétnyelvűség és a kulturális sokszínűség természetessé tétele a fiatalok gondolkodásában és
életében személyes kapcsolatok útján
-közösségek és a helyi identitás erősítése
-civil kezdeményezések, ökoérdekek erősítése
Gazdasági hatások:
-a fenntarthatóbb, öko- és egészségtudatos élet a természeti örökségek nagyobb védelméhez
és jobb minőségéhez vezet
-fenntartható termékek és szolgáltatások megjelenése, amelyek összhangban vannak a
természettel (új iparágak és vállalkozások, beruházások, foglalkoztatás és jövedelmek,
kereslet és kínálat alakulása)
Környezeti hatások:
-fokozott aktivitás
-a kapcsolódó jó gyakorlatok bemutatása a határ menti régióban, a szemlélet közös
kidolgozása
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- közös természeti örökség a határ mindkét oldalán, az értékek fenntartható "kezelése"
A projekt a természeti örökség védelmét sajátos szemszögből mutatja be, régió-specifikus
szempontból, a holisztikus egészségtudatosságra alapozva.

A projekt támogatja, hogy az alábbi általános célok megvalósulhassanak:
-a régió gazdag természeti és kulturális örökségének megőrzése és fejlesztése,
-a természeti és egészségügyi ismeretek integrálása, a helyi természeti értékek alapján és
speciális ismeretek a hagyományos európai orvoslási együttműködésekről, fejlesztési
programokról, közösségi eseményekről, tájékoztató kampányokról
- együttműködés előmozdítása a kultúra, a szabadidő, a sport és a természetvédelem területén
A projektben szereplő régiókban, a lakók nagy része viszonylag szegény településeken élnek,
a fiatalok életminősége rossz, a népesség elöregszik vagy kivándorol. A lakosság életmódja
egészségtelen és nem környezettudatos, a hátrányos helyzetű csoportok szélsőségesen
szegényebbek. A program célcsoportjaként említett iskolások és fiatal felnőttek új
módszereket és gyakorlatokat tanulhatnak, amelyek egyesítik a természeti értékek védelmét
saját maguk és környezetük egészségével.

Virtuális Tudásközpont biztosítja a szükséges anyagokat – mind a diákoknak, mind pedig
a tanároknak – olyan különböző tanulási útvonalak létrehozásával, amelyek közvetlenül adják
át a megszerzendő ismereteket.
A tudásközpont célja, hogy növelje a fenntartható fejlődés és a környezetvédelem fontosságát,
kézzel fogható, interaktív oktatási technikák segítségével.
Cél még, hogy a létrehozott oktatási egységcsomagok mindennapi használatával új, a téma
irányában elhivatott szakembereket vagy leendő szakembereket toborozzon e terület számára.
Cél egy olyan kialakított, illetve letisztított üzletfejlesztési tevékenység, illetve célzott
marketing akciók, valamint más iskolákkal való együttműködés révén számos új partnerségi
kapcsolatot generáljunk.
Úgy gondoljuk, hogy a tudásközpont eredményeinek hasznossága mind a tudományos világ,
mind a helyi lakosság és vállalkozások számára kézzel fogható lesz. A programban elért
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eredmények valamennyi alprojektben új kutatási irányokra, témákra is ráirányítják majd a
figyelmet.
A kooperációs munkákba majd becsatlakozó új kutatócsoportok, oktatási egységek és
vállalkozások segítik a program sikerességét és megalapozva a program folytatását célzó
erőfeszítéseket.
Célunk a tudásközpont folyamatos fejlesztése, bővítése, fenntartása.
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IPCC Third Assessment Report (TAR) (2001)



Deák Csaba – Innováció az alkotás útja (2020)
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Chris Napier (2021): A futás tudománya, 2021
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Dijeta po krvnim grupama kuvar,Karen Vago i Lusi Degremont, 2005, Algoritam,
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JOGI NYILATKOZAT
Ez a dokumentum az Európai Unió pénzügyi támogatásával valósult meg. A dokumentum
tartalmáért teljes mértékben az Ecocenter Alapítvány vállalja a felelősséget, és az semmilyen
körülmények között nem tekinthető az Európai Unió és / vagy az Irányító Hatóság
állásfoglalását tükröző tartalomnak.
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