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Melléklet a 40/2022. sz. előterjesztéshez 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Szada Nagyközség Önkormányzat önként vállalt feladatai között szerepel az egészségügyi prevenciós 

programok és szűrővizsgálatok támogatása. 

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 27.) sz. önkormányzati rendeletében 

3.000.000.- Ft-ot hagyott jóvá, mely előirányzat felhasználására az alábbi javaslatot teszem: 

 

I. Szűrővizsgálatok: 

 

Szobi Egészségfejlesztési Iroda által biztosított szűrések 

 

1. Bőrgyógyászati szűrővizsgálat (melanóma szűrés), 2 alkalom bejelentkezés lapján max. 60 fő  

 

2. Prosztata rák szűrés 1 alkalom bejelentkezés alapján max. 30 fő 

 

3. Nőgyógyászati méhnyakrák szűrés 1 alkalom bejelentkezés alapján max. 30 fő 

 

4. Általános hasi ultrahang 1 alkalom bejelentkezés alapján max. 30 fő 

 

5. Az iroda munkatársai továbbá 2 alkalommal vállalják általános egészségügyi szűrések elvégzését 

a megjelentek részére (EKG, Vércukorszint mérés, vérnyomásmérés, testi funkciók mérése okos 

mérleggel) 

 

6. Alternatív megoldásként, ha valamelyik szűrés elmaradna 15 gyermek részére vállaljuk glutén-

érzékenységi tesztelést gyermekorvos részvételével 

 

A szűrővizsgálatok becsült költsége: 1.500.000.- Ft 

 

 

II. Egészségügyi prevenciós programok: 

 

1. Dévény módszer (DSGM) / Pálfi Katalin gyógytornász 

A Dévény módszerrel elsősorban a szülési oxigénhiány miatt kialakult központi idegrendszeri eredetű 

mozgásfejlődési zavarok gyógyíthatók, de az egészséges babák minimál tüneteire is nagyon pozitív 

hatással van. Kialakulásakor az oxigénhiány sokszor egyáltalán nem látványos és így nehezen nyomon 

követhető. Ezért nagyon fontos a korai időszakban csak apró, jelentéktelenek tűnő tünetek felismerése, 

mert a növekedés folyamán ezek felerősödve vezethetnek komoly mozgásfejlődési zavarhoz.  

 

A helyi igényeket figyelembe véve nagy érdeklődés mutatkozik a vizsgálatokra. 

Célcsoport: újszülöttek részére 

A vizsgálatok becsült költsége: 40.000.- Ft. 

 

2. Óvodai dentálhigiénés prevenciós program / Jakus-Nagy Mária 

A korábbi években a helyi óvodások részére megszervezésre került a fogazatuk ápolása érdekében a 

helyes fogmosás megtanítása, a fogazatra káros hatást kifejtő ételek bemutatása, játékos, interaktív 

foglalkozás keretében. A tapasztalatok alapján hatékonynak és hasznosnak bizonyult a foglalkozás. Az 

idei program, azzal a céllal készült, hogy segítséget nyújtsunk a gyermekek szájápolási szokásainak 

formálásában, az egészségtudatosság kialakításában. 

Célcsoport: óvodások részére 

A program becsült költsége: 50.000.- Ft. 
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3. Iskolakerti ismeretek / Öreghegyi Csemete Tanoda 

A mai gyerekek egészen más környezetben nevelkednek, mint a korábbi generációk. Ma az iskolakerti 

tevékenység, a kertészeti ismereteken túl, magába foglalja környezetünk megóvásának és helyes 

használatának mintáit, az együtt munkálkodás örömét, a feltöltődést és a játékot. Az iskolakert a 

kertészet, élelemtermelés alapjainak elsajátítását szolgáló oktatási eszköz, a megfelelő mennyiségű és 

minőségű, egészséges élelmiszerhez való hozzáférésre, földművelésből való megélhetésre alakít ki az 

iskolásokban igényt, készségeket, képességeket. A gyermekek iskolakerti oktatása egyértelműen 

szolgálta és szolgálja az élelemhez való hozzáférésüket, az ahhoz szükséges igényeket, készségeket, 

szakmai tudást.  

A jóléti társadalmakban elsősorban az egészséges táplálék iránti igény felkeltése a cél. Máshol a diákok 

speciális fejlesztési igénye. Szinte mindenhol megjelenik a fenntarthatóságra nevelés: a tanoda nemcsak 

segít megismertetni a természetet, hanem felelős, gondozói magatartás kialakítását is szolgálja. Ennek 

jegyében valósul meg többek között az ökológiai szemléletformálás, a természetes környezet 

körfolyamatainak bemutatása, valamint a környezeti és szociális felelőségvállalás érzékenyítése. A 

Szadai Székely Bertalan Általános Iskola tanulóinak ezen ismereteket, tapasztalatokat szeretnénk átadni 

az Öreghegyi Tanoda munkatársainak segítségével. 

 

5-8. osztályosoknak (205 fő) ajánlott program: 

Gyógynövények története, elterjedése Magyarországon! A kakukkfű, citromfű, rozmaring, levendula, 

menta és a körömvirág bemutatása mindent, amit ezekről a növényekről tudni kell és érdemes! 

Foglalkozás gyakorlati rész: kakukkfű vetése cserépben, melyet a foglalkozás végén haza lehet vinni! 

Gyógynövényekből tea kóstolás! Program ára ezen tartalommal 1250.- Ft/ fő 

 

1-4. osztályosoknak (256 fő) ajánlott program: 

Különböző étkezési hagyma típusok bemutatása és jelentősége Magyarországon! A fokhagyma, vörös 

és lila hagyma, póréhagyma és snidling termesztési igénye. Foglalkozáson snidling vetése cserépbe 

melyet haza is lehet vinni. Hagymatea készítés és kóstolás! Program ára 1250.- Ft/fő 

 

Az iskolakerti ismeretek programjának becsült összköltsége: 576.250.- Ft. 

 

 

A szűrővizsgálatok és a prevenciós programok jelenleg kalkulált költsége mindösszesen: 

2.166.250,-Ft. 

Tisztelettel jelzem, hogy a szűrővizsgálatok, programok szervezése jelenleg folyamatban van, 

költségvetésük összegét jelenleg becsülni tudjuk. 

 

Kerékgyártó Tamás 

SZAK intézményvezető 


