
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Túrkeve, 2014. október 31. 

NIMFEA TERMÉSZETVÉDELMI EGYESÜLET 

 

SAJTÓKÖZLEMÉNY 
BEFEJEZŐDÖTT A FEKETE ISTVÁN OKTATÓKÖZPONT  

EGÉSZSÉGFEJLESZTŐ PROGRAMSOROZATA 

 

Lezárult a „Komplex egészségfejlesztő programok a túrkevei Fekete István Oktatóközpontban” című 

TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-1261 számú pályázat, melynek projektgazdája a Nimfea Természetvédelmi 

Egyesület volt, és az Európai Szociális Alap a támogatta. Támogatás összege: 10.000.000 Ft volt. 

Elért főbb célok: elkészült Túrkeve egészségterve, Egészséghét és Egészségnapok rendezése, több 

alkalommal előadások, sportfoglalkozások, túrák szervezése az egészséges életmód és az 

egészségmegőrzés témakörében. 

A program nagyjából egy teljes évet ölelt fel, és mozgatta meg a résztvevőket egészségfejlesztő 

programjaival. Igény van az ilyen lehetőségekre, mert az emberek zuhannak abba a civilizációs gödörbe, 

melyet elkezdtek kiásni, mikor megjelent a kerék, mint találmány, és éppen ezekben a pillanatokban ugranak 

bele fejest, hogy nagyban demonstrálhassák azt az ökológiai folyamatot, mely kis populációkban is 

lezajlanak, ha túlnőnek a terület eltartó képességén. A folyamatos elkényelmesedés útja sok betegséggel, 

testi-lelki torzulással van kikövezve, és az ilyen programok próbálják a csővégi kezelés szerepét betölteni 

ebben a katasztrófikus folyamatban. 

A Fekete István Oktatóközpontban szinte megszámlálhatatlan eseményt rendeztünk az egészségfejlesztés 

égisze alatt, és több száz embert sikerült programjainkba bevonni. A teljesség igénye nélkül, a következő 

rendezvényekkel vártuk a kedves érdeklődő résztvevőket: - előadások, előadás sorozatok a témában - 

gyakorlati oktatások - egészségnapok - sportfoglalkozások - állapotfelmérések – túrák és kirándulások. A 

program központja a Fekete István Oktatóközpont volt, mely a Városkerti Véderdő árnyékába lett 

megalapítva, így testközelbe hozva a természetet a komplexum tevékenységeihez. 

Rengeteg köszönetet kaptunk mi magunk a lakosoktól, helyi szervezetektől, hogy részesei lehettek az 

általunk megszervezett és a támogatók által biztosított programokon. Mi is köszönettel tartozunk a 

helyieknek, hogy mindig szeretettel és nyílt figyelemmel fogadták meghívásainkat és, hogy megtiszteltek 

minket jelenlétükkel rendezvényeinken. 

Köszönjük Magyarország Kormánya és az Európai Unió támogatását, hogy megvalósulhatott térségünkben 

ez a nagyszerű pályázat, melyre oly nagy szükség van ezekben a nehéz időkben! 

 

Bővebb információ: 

Nimfea Természetvédelmi Egyesület 

Cím: 5420 Túrkeve, Erdőszél u. 1. 

Telefon: +36 (56) 361-505 

E-mail: info@nimfea.hu 


