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A település bemutatása 

Biharkeresztes a román határtól 6 km-re helyezkedik el, így hazánk 2004-es európai uniós 

csatlakozásával az Unió keleti határává vált. 4160 fő lakosságszámmal az ország egyik 

legkisebb városa. 2012 decemberéig körjegyzőségi székhely, közigazgatási mikroközpont 

volt. Biharkeresztes város és mikrotérsége az ország 33 leghátrányosabb helyzetű 

kistérségei közé tartozó Berettyóújfalui kistérség északnyugati részén helyezkedik el. 

Földrajzi helyzetéből eredendően – nagyobb ipari centrumoktól távol – a kistérség hátrányait 

fokozottan magán viselő mikrotérsége a kistérségnek. A Berettyóújfalui kistérséget 

társadalmi, gazdasági szempontból elmaradott kistérségek közé sorolta be a 311/2007. (XI. 

17.) Korm. Rendelet. Az üzleti, szolgáltatási és kereskedelmi feladatok, illetve a 

közigazgatási és hatósági munka európai szintre emelése nehéz, de jelentős fejlődéssel 

kecsegtető kihívást jelent napjainkban Biharkeresztes számára. Több területen (gazdaság, 

idegenforgalom stb.) jelentős előrelépést hozhat a Bihar-Bihor Euro-regionális szervezet 

létrejötte is, mivel a város pontosan annak legfontosabb tengelyében, Berettyóújfalu és 

Nagyvárad között fekszik. 

Közlekedés 

A bihari települések többségével ellentétben közúton és vasúton egyaránt jól 

megközelíthető. A jelentős nemzetközi forgalmat lebonyolító 42-es főközlekedési úton a 15 

km-re fekvő Berettyóújfalu (rajta keresztül Püspökladányon át Budapest), míg a másik 

irányban a határ túloldalán fekvő egykori megyeszékhely, Nagyvárad érhető el rövid idő 

alatt. A megyeszékhellyel, Debrecennel a Berettyóújfalun keresztül elérhető, regionális 

közlekedési folyosót kijelölő 47-es főútvonal biztosítja az összeköttetést. A város 

közlekedés-földrajzi jelentőségét tovább növeli a szintén nemzetközi jelentőségű vasútvonal, 

amely a 42-es főúttal párhuzamosan futva Berettyóújfalun át Püspökladánnyal (közvetve 

Budapesttel), illetve Nagyváraddal köti össze. A környékbeli hat településről ide futó szilárd 

burkolatú közutakon kielégítő autóbuszforgalommal találkozhatunk, amelynek nagy része az 

ugyancsak forgalmas vasútállomásra érkezőket juttatja a falvakba. A fentiekben ismertetett 

közlekedési viszonyok miatt, illetve határváros lévén a nagy nemzetközi teher- és 

személyforgalom minden negatívumát elszenvedi a város, amelyek közül kiemelkedő a 

fokozott hulladék- és légszennyezés, a balesetveszély, illetve az itt áthaladók 

egészségkultúrája. A közlekedési viszonyok az egészséges életmódnak tehát nem 

kedveznek. 
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Intézményi ellátottság 

Biharkeresztes 23 éve kapott városi rangot, meghatározó körzetközponti szerepe van (pl.: 

okmányiroda, gyámhivatal, építéshatóság, oktatási, munkaügyi, egészségügyi központ). 

Jelenleg is ellátja ezeket a feladatokat Kormányhivatali keretek között. Fontos feladatot 

vállal a közoktatás, a művelődés területén is. A településen egy 12 fős bölcsőde, 120 

férőhelyes óvoda működik közös igazgatással. A 3 csatolt településen ennek az óvodának 

egy-egy tagóvodája biztosítja a gyermekek ellátását. Az egyházi fenntartású általános iskola 

5 osztállyal, a városi általános iskola 13 osztállyal működik. Az egyházi iskolában alapfokú 

művészetoktatási nevelés is folyik. A település középfokú oktatási intézményében 

gimnáziumi, szakközépiskolai, szakiskolai keretek között folyik az oktatás. 

A város egészségügyi szolgáltatóinak bemutatása 

A 3 háziorvos belgyógyászati, általános orvostani és sebészeti szakvizsgával rendelkezik. 

Munkájukat szakképzett ápolónők segítik. Egy fogorvos és szakasszisztense térségi 

feladatokat is ellát. A háziorvosi és fogorvosi rendelővel egy épületben működik a 

gyógyszertár. A szomszédos épületben kapott helyet az ügyeleti és a mentőszolgálat. 

Körülbelül 150 méterre található az Egészségház, ahol a Védőnői Szolgálat működik. Így 

alakult ki a városon belül egy kisebb egészségügyi centrum. A háziorvosi, a védőnői, az 

ügyeleti, gyógyszertári ellátás és a mentőszolgálat 24 órán keresztül biztosítja a lakosság 

egészségügyi ellátását. Fekvőbeteg gyógyintézmény a 20 km-re lévő berettyóújfalui Gróf 

Tisza István Kórház, esősorban az itt működő szakrendeléseket veszik igénybe a 

gondozottjaink. A kórház szülészeti osztálya által szervezett szülésre felkészítő tanfolyamait 

vehetik igénybe a várandósok. Speciális szakrendelők, rehabilitációs intézetek Debrecenben 

állnak rendelkezésre, ami a településünktől 60 km-re van. 

 

A Védőnői Szolgálat bemutatása 

A Védőnői Szolgálat 3 körzetben csatolt településes formában működik. Ezek a települések 

Biharkeresztes közvetlen szomszédságában helyezkednek el. A vegyes körzetű védőnői 

állások folyamatosan betöltöttek. A vegyes körzet megjelölés már magában is feltételezi az 

itt folyó sokoldalú tevékenységet. Az ellátási terület magába foglalja a nővédelmi gondozást, 

a várandósok, a 0–18 évesek területi, illetve az oktatási intézmények ellátását is. A 

városban működő oktatási intézményekben – óvoda, általános iskolák, középfokú oktatási 

intézmény – látja el a 3 védőnő az iskolavédőnői feladatokat. A 0–18 évesek ellátását 

vegyes praxisú háziorvosok végzik. Szakorvosi ellátás a Mozgó Szakorvosi Szolgálat 
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keretében biztosított. Szakorvosok a berettyóújfalui Gróf Tisza István Kórház nőgyógyászati 

és gyermekosztályain dolgoznak. Havi egy-egy alkalommal van lehetőség ezt a konzultációs 

formát igénybe venni. A védőnői munka lényege és az egyik legfontosabb eleme a 

prevenció. Ezt feltételezi az is, hogy a város felnőtt lakossága körében is megvalósít ilyen 

jellegű feladatokat. Ennek keretében a városi rendezvényeken (Bihar-Bihor Expo, Molnár 

György sportnap, óvodai-iskolai egészségnap, idősek hete rendezvény) szűréseket végzünk. 

A Védőnői Szolgálat szervezésében valósul meg a csoportos emlőszűrésre való beutaztatás, 

az azzal kapcsolatos szervező, ismeretterjesztő, felvilágosító és lebonyolító munka is. Ezen 

tevékenységeket a város önkormányzata mint fenntartó segíti, támogatja és elismeri. A 

munkavégzéshez és a szűrésekhez szükséges eszközöket, tárgyi és környezeti feltételeket, 

egyéni tanácsadásra is alkalmas helyiséget biztosítja. 

A Védőnői Szolgálat a város Egészségházában működik. Az intézmény felújítása 2011-ben 

történt meg, amellyel egy új, korszerű, akadálymentesített tanácsadó áll rendelkezésre. A 

legkorszerűbb informatikai háttérrel van ellátva. Eszköz ellátottsága megfelel a szakmai 

előírásoknak. Rendelkezik azokkal az egyéb eszközökkel is, amelyek alkalmasak lakossági, 

onkológiai tanácsadásra és egyéni szűrések lebonyolítására. A felújítás nem járt együtt az 

alapterület bővítésével, sőt a funkcióváltozás miatt szűkültek a tereink, egy nagyobb 

létszámú csoportos foglalkozásra nem alkalmasak. Amennyiben esetleges pályázati 

lehetőségek adódnának, az intézményt egy olyan helyiséggel kellene majd bővíteni, ami 

helyet adna nagyobb csoportokkal történő foglalkozásokra, komplex egészségfejlesztésre is. 

A védőnői munka sokszínűsége, határterületei, kapcsolódása egyéb szakterületekkel 

szerteágazó, sok időt igénylő tevékenységet eredményeznek. 

 

A jó gyakorlatot megalapozó szükségletek, igények 

A védőnők a munkájuk során sok olyan tapasztalatra tettek szert, amelyek alapot adnak a 

fiatal édesanyák egészségnevelésének irányaihoz: a mennyiségileg és minőségileg is 

megfelelő táplálkozás, a napi rendszeres testmozgás, az élvezeti szerek és azok jelenléte a 

mindennapi életünkben. Az anyai gondoskodással járó feladatok, a helyes egészségügyi 

ismeretek, a lelki kiegyensúlyozottság mind-mind feltételezik azt, hogy jó, gondoskodó, 

felelősséggel gondolkodó édesanyákká váljanak. A média sokirányú, nem mindig valóságot 

tükröző információáradatában kell számukra a megfelelő segítséget megadni.  

Többségük ismeri ugyan az egészségmegőrzés lényegét, tisztában vannak a káros 

szenvedélyek egészségromboló hatásával, a mozgásszegény életmód következményeivel, de 
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a mindennapi életben csak kevesen szolgálják magatartásukkal a prevenciót. Ezen az 

állapoton mindenképp javítani szükséges, ezért meghatározó feladatot jelent az 

egészségnevelési tevékenység elemei közül az egészségtudatos táplálkozás, a fizikai 

aktivitás, a testmozgás szorgalmazása, segítése.  

Az ismeretek átadását minél korábban kell elkezdeni, ezzel együtt meg kell mutatni az 

egészségmegőrzéshez vezető helyes irányt is. Ennek érdekében a meggyőzés, a tapasztalás 

és a tudatosítás minden eszközét fel kell használni. 

A bevezetőben említett egészséget negatívan befolyásoló környezeti tényezők ellenére, a 

változások pozitív irányba is mutatnak városunkban. 

 Elkészült az artézi vizet adó kút. 

 Teljes körű a város szennyvízhálózata. 

 Megoldódott a kommunális hulladék elszállítása. 

 Szelektív hulladékgyűjtésre van lehetőség a kihelyezett konténerekbe. 

 az útjaink túlnyomó többsége portalanított. 

 A közmunkaprogramnak köszönhetően a város közterületei tisztábbak. 

 A közparkok és a játszóterek száma növekedett. 

 Növekedett a zöldterületek aránya, amely elősegíti a levegő tisztábbá tételét. 

 Több lehetőség nyílik sportolási tevékenységre. 

 

Körülbelül 10 éve kezdett megváltozni a település szerkezete. A határ közelsége miatt egyre 

több, eddig Romániában élő választotta lakóhelyéül városunkat. Kezdetben inkább az 

idősebb nyugdíjaskorúak áttelepülése volt a jellemző, majd egyre több aktív korú fiatal 

költözött ide. Ők már itt vállaltak gyermeket, itt szültek, és itt van a gondozási helyük is. 

Társas kapcsolataik elsősorban azokra a családokra korlátozódott, akikkel együtt érkeztek 

ide a településre. A többi kisgyermeket gondozó családdal alig volt kapcsolatuk, 

ismeretségük gyakorlatilag csak a tanácsadói találkozásokra korlátozódott. A városban nem 

volt olyan közösségi színtér, ahova elvihették volna gyermekeiket a szabadidejükben. 

Településünkön adott a sportolás lehetősége az iskoláskorúaknak, a fiatal felnőtteknek, az 

idősebbeknek egyaránt (szerveződött teremfoci, kosárlabda, kézilabda, balett, testformáló 

női torna, aerobik stb.), de olyan önszerveződő csoport nem, ahova az édesanyák fiatal 

gyermekeikkel együtt elmehetnének. 

Az előző években a város által készített egészségtervben felvázolódtak azok az egészséget 

károsító környezeti, egészségmagatartási tényezők, amelyek a lakosság összefogását 

igényelnék. Ezeket a negatív folyamatokat feltétlenül meg kellene fordítani, hogy a 
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születendő gyermekek már jobb életkilátásokkal jöjjenek a világra. A fiatalokat egy 

tudatosabb egészségmagatartásra szeretnénk nevelni. 

 

A jó gyakorlat bemutatása  

A jó gyakorlat célja  

 A szomszédos országból áttelepültek integrálása a helyi közösségbe. 

 Kapcsolatépítés a gyermeket váró édesanyák és az azonos korú, elsősorban 1 év 

alatti gyermeket gondozó, illetve óvodába még nem járó gyermekeket nevelő szülők 

között. 

 A létrejövő közösségben új ismeretek átadása, családon belüli gondozási-nevelési 

tapasztalatok megosztása. 

 Kondicionáló és egészségmegőrző torna megszervezése. 

 Egészségnevelési feladatok megvalósítása. 

 „Anya, játssz velem!” – mondókák énekek, körjátékok megismertetése. 

 Játszóházi lehetőség biztosítása a legkisebbeknek. 

 Kézműves tevékenység nagyobbaknak és szülőknek. 

A jó gyakorlat kialakulása 

A városban lezajlott pozitív változások ellenére mégis az a tapasztalat, hogy az iskolás 

korosztálynak, a felnőtteknek biztosított volt olyan szabadidős tevékenység, ami 

önszerveződő módon jött létre. A legkisebbeket gondozó, illetve óvodába még nem járó 

kisgyermekes édesanyák folyamatosan keresték a kikapcsolódás lehetőségét. A 

nagyvárosokban már létező közösségteremtő és -fejlesztést nyújtó formák – játszóházak,  

ringatók, zenebölcsik – nálunk hiányoznak. Ezeket a tevékenységi formákat csak nagy 

távolságra találnák meg ezek az édesanyák. Az eddigi városi rendezvényeink tapasztalata 

az, hogy településünkön is tudnánk ilyen csoportokat működtetni. Az előző években 

megrendezett „Anyatejes világnapi ünnepség”, illetve a saját szervezésű „Babák 

karácsonya” előhírnöke volt egy új szerveződési formának. Hátrányukként mondhatjuk, 

hogy ezek csak egy-egy alkalmas rendezvények voltak, így hiányzott a folytonosság. 

Az igények felmérése, illetve a 2012 áprilisában megrendezésre kerülő első foglalkozás volt 

a kiindulási pont. A klub havi rendszerességgel működik jelenleg is, programjába 

önszerveződő módon bárki bekapcsolódhat. A résztvevők létszáma folyamatosan emelkedik, 

egy foglalkozáson átlagosan 16-20 fő vesz részt.  
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A program helyszíne 

A helyszín állandó, helyet a Városi Könyvtár biztosít. A könyvtár akadálymentesített, 

barátságos, kulturált környezetében biztonságos és higiénikus módon tudjuk elhelyezni a 

szülőkkel érkező apróságokat, lehetőséget adva egyéni mozgásigényüknek. A résztvevők 

speciális helyzetéből adódóan biztosított az alapvető szükségletek ellátása (pelenkázás, 

etetés, szoptatás). A nagyobb testvérek rajzolhatnak, színezhetnek, illetve ismerkedhetnek 

a könyvek világával a gyermekkönyvtárban. Az intézmény technikai felszereltsége 

lehetőséget biztosít bármilyen előadás, bemutató tartására. Hasonló felszereltséggel és az 

igényeinknek megfelelő helyiséggel egyedül ez a városi intézmény rendelkezik. A tanácsadó 

pedig alkalmatlan ekkora létszámú csoport befogadására. 

A program egyedisége 

A résztvevők egyéni igényei alapján kialakított program egyaránt szolgálja a célcsoport 

hasznos szabadidő-eltöltését, a gyermekek fejlesztését és szakmai ismeretek átadását is. Új 

közösség formálódik, amelyben megvalósulhat az az igény is, hogy eddig még nem ismert 

foglalkozási elemeket építünk be, mint például közös torna, énekek, ringatódalok, körjátékok 

tanulása, kézműves foglalkozás, ünnepekre való felkészülés, hagyományok teremtése a 

klubfoglakozásokon belül. 

A jó gyakorlat hatékonyságát megalapozó körülmények  

A program fenntarthatóságát az állandó helyszín, az előre, havi rendszerességgel azonos 

időben meghirdetett elérhetőség és a folyamatos igény biztosítja. A foglalkozások 

időpontjáról rendszeres tájékoztatást adunk. Kihasználjuk a Védőnői Szolgálat informatikai 

hátterét. Az igény a közös programokra folyamatos. Minden alkalommal sok fotót készítünk, 

amit az informatikai háttér segítségével közzéteszünk, így azok mindenki számára elérhetők. 

Megfelelő adatbázissal rendelkezünk ahhoz, hogy egyénileg is tudjuk értesíteni és behívni az 

anyukákat.  

A jó gyakorlat tartalmi kifejtése, részletes ismertetése 

A Baba-mama klub helye és ideje 

A baba-mama klub foglalkozásai minden hónap utolsó csütörtökén a Városi Könyvtárban 

15.00 órai időpontban kezdődnek. A klub foglalkozásainak hossza minimum 2 óra, de a 

befejezés az igényekhez igazodik. 
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A programelemek 

Az előző év tapasztalatait felhasználjuk a 2013-as év programjának összeállításához. Amíg 

tavaly a klubfoglalkozás forgatókönyvét, szakmai elemeit, felépítését saját elképzeléseink 

alapján állítottuk össze, az idei program összeállításánál a résztvevők igényeit vesszük 

figyelembe. Már az első klubfoglalkozáson egy kérdőív segítségével mértük fel azt, hogy 

mivel szeretnének foglalkozni, és miről szeretnének a szakmai részben hallani. 

Megalakítottunk egy önkéntes szakemberekből álló csoportot, akik egyébként klubtagok. Ők 

egy-egy programelem lebonyolításáért felelősek. Így szeretnénk biztosítani az 

önszerveződést. Újdonság, hogy egy-egy klubfoglalkozás foglalkoztató elemei ugyanazon 

téma köré épülnek. 

6 részből tevődik össze egy-egy alkalom, amelyek a következők:  

 gyülekező (kb. 15 perc); 

 szakmai program (kb. 15-20 perc); 

 baba-mama torna (kb. 10 perc); 

 ringatók, mondókák, körjátékok elsajátítása (kb. 10 perc); 

 kézműves foglalkozás (10-30 perc); 

 szabad foglalkozás (igény szerint). 

 

Gyülekező  

Folyamatosan érkeznek a szülők a gyermekeikkel. A könyvtár előterében lehetőség van a 

babakocsik elhelyezésére. Itt biztosítjuk számukra az öltöztetési és a pelenkázási 

lehetőséget is. A könyvtár olvasóterme ilyenkor teljes egészében a rendelkezésükre áll. A 

terem közepén körülbelül 4 × 6 méteres hempergőt alakítunk ki. Ez egy szőnyeg, 

polifoammal és textíliával borítva. Így biztosítjuk azt a higiénikus és komfortos környezetet, 

amire az 1 év alatti gyermekeknek feltétlenül szükségük van, figyelve arra, hogy a 

mozgékonyabb gyermekek számára ez balesetmentes legyen. Kicsiknek és nagyobbaknak az 

életkoruknak megfelelő játékokat biztosítunk. Felfújható labdák, játékok, mozgásfejlődést 

segítő mászóhenger, kézügyességet fejlesztő játékok. A nagyobbak részére babák, kisautók 

biztosítják a szerepjáték kialakulásához szükséges tárgyi eszközöket. Ezek a tanácsadó 

tulajdonában vannak, amelyeket szülők ajánlottak fel. A nagyobbak elhelyezése a 

gyermekkönyvtárban történik. Az ő foglalkoztatásukban a könyvtár dolgozói is segítésünkre 

vannak. Lehetőségük van színezni, rajzolni, gyurmázni és rendelkezésükre áll az egész kis 

könyvtár mesebirodalma. 



10 

 

Szakmai program 

Az elmúlt év szakmai programját mi, védőnők állítottuk össze. A cél az volt, hogy olyan 

témákat tárgyaljunk meg, amihez más szakmák segítő szakemberei is rendelkezésre állnak, 

amivel megvalósítható az új ismeretek átadása, a felmerülő problémák megbeszélése, a 

szakember általi tanácsadás. Eligazodás a modern technika által nyújtott információözönben. 

Gyakorlati és praktikus tanácsok nyújtása és a téma közös megbeszélése, saját 

tapasztalatok megosztása. Amennyiben a téma lehetőséget adott rá, írásos útravalót is 

kaphattak a jelenlévők. 

 

2012-ben már megvalósult programok 

2012. 05. 23. Fogápolás a várandósságtól a kisgyermekkorig  

Előadó: Dr. Kurkó László fogszakorvos 

Eszköz, módszer: power pointos előadás, fogápolási modell, fogkefék 

Sok fénykép és egy fogápolási modell segítségével a fogszakorvos bemutatta a fogfejlődés 

folyamatát, az egészséges és beteg fogazat kezelését, ápolását, különös tekintettel a 

táplálkozás hatására, a várandósságra és kisgyermekkora. Bemutatta és megtanította a 

helyes fogmosási technikát, ismertette az adott életkorban használható fogkeféket. Az 

előadás után lehetőség nyílt az egyéni problémák személyes megbeszélésére. 

 

2012. 06. 28. Gyermekeink napoztatása, de okosan! 

Előadó: Nagy Erika védőnő 

Eszköz, módszer: power pointos előadás, oktatóanyag, fényvédő eszközök és kozmetikumok 

Ennek keretében ismerhették meg az anyukák a napozás jótékony és káros hatásait, 

hangsúlyozva a fokozatosság elvét. A védőnő bemutatta a különböző fényvédő 

készítményeket, amelyeket csecsemő- és kisgyermekkorban lehet használni. Szó volt az 

egyéni védőfelszerelések (sapkák, kendők, napszemüvegek, árnyékolók) használatának 

lehetőségeiről. Az „Ózon Oszkár” oktatóanyagot használtuk fel a téma megbeszéléséhez. 

 

2012. 07. 26. Az anyatejes táplálás szerepe  

Előadó: Csizmadia Tímea védőnő 

Eszköz, módszer: power pointos előadás,  

Az anyatejes világnaphoz kapcsolódóan a védőnő ismertette az anyatej fontos szerepét a 

gyermekek egészséges és harmonikus fejlődésében. A jelenlévők saját szoptatási 
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tapasztalataikat osztották meg egymással. Ezen alkalomból minden édesanyának egy-egy 

szál virággal kedveskedtünk. 

 

2012. 08. 30. Szülés utáni lelki válság megelőzése, kivédése és kezelése  

Előadó: Balogh Éva Zita pszichológus 

Eszköz, módszer: irányított beszélgetés, szóróanyagok 

A pszichológus szakember szóróanyagok segítségével vázolta a fel az anyává válás örömeit 

és nehézségeit. Az önmagunk elfogadásának képességét hangsúlyozva. 

 

2012. 09. 27. A női egészség védelme  

Előadó: Nagy Erika védőnő 

Eszköz, módszer: irányított beszélgetés, szóróanyagok 

A nő egészsége a család egészsége. A nő testi és lelki egészségének megőrzése. Ennek 

lehetőségei és módszerei, beszélgetés után szépirodalmi szemelvények felolvasása.  

 

2012. 10. 25. A leggyakrabban előforduló gyermekbalesetek  

Előadó: Vass István mentőtiszt 

Eszköz, módszer: ismeretátadás, az elsősegélynyújtáshoz szükséges legegyszerűbb 

eszközök bemutatása 

A mentőtiszt szakember leggyakoribb gyermekbalesetek ismertetése után a laikus 

elsősegélynyújtás alapismereteit tanította meg az édesanyáknak. Segített összeállítani a 

házipatikát. 

 

2012. 11. 29. A szülés, a családtagok, az apa szerepe  

Előadó: Szarvas Brigitta védőnő 

Eszköz, módszer: irányított beszélgetés, „APA-füzet” 

Egy nagyon jó hangulatú nyílt beszélgetés során mindenki elmesélhette a szülés körüli 

élményeit, érvelni lehetett az apás szülés mellett és ellen. Ismertetésre került az „APA-

füzet”. 

 

2012. 12. 20. „Szemünk fénye” a gyermek. „Babák karácsonya”  

Visszatérő program, amelynek a következő a forgatókönyve: 

 A városban az adott évben született gyermekek és édesanyák meghívása erre az 

alkalomra készített személyes meghívóval. 
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 A könyvtár karácsonyi díszbe öltözik. 

 A város polgármestere köszönti a megjelenteket. 

 Óvodások karácsonyi műsora. 

 A védőnők, szponzorok felajánlásából összeállított ajándékcsomagokat adnak át. 

 Vendéglátás, közben karácsonyi dalok.  

 Játszóház kicsiknek és nagyoknak. 

 

Az idei kérdőíves felmérés eredménye az, hogy a résztvevők gyakorlati ismereteket 

szeretnének kapni a csecsemő- és kisgyermekgondozásról, életkori sajátosságokról és azok 

normál kezeléséről. Vannak visszatérő témák, amelyeket próbálunk más oldalról, más 

szakember által megközelítve átadni. Egyes témák feldolgozása saját élményen alapuló 

interaktív beszélgetés formájában valósul meg. Igény merült fel nevelési, életvezetési 

tanácsadásra is. Módszertani bemutatót is szeretnének, ami új eszközök használatának 

elsajátítását jelentené, pl.: hordozókendő, hordozóeszközök. Érdeklődnek a természetes 

anyagok felhasználásával készült babakozmetikumok, fitoterápiás módszerek, homeopátiás 

készítmények használatáról. Az interneten jól működő cserebere oldalhoz hasonlóan a klub 

keretei között a játékok, babaholmicseréjét valósítanák meg.  

 

2013-ban megvalósult programok 

2013. 01. 31. Évnyitó, az előző klubfoglalkozások áttekintése. 

2013. 02. 27. Éves program közös megtervezése. 

2013. 03. 29. A bölcsőde bemutatása. Előadó: Beregi Zoltánné bölcsődei gondozónő. 

2013. 04. 25. Fejlesztő játékok szerepe a kisdedkorban. Előadó: Pércsiné Marosán Andrea. 

 

Tervezett programok 

 Szobatisztaságra nevelés, egyéni tapasztalatok cseréje, egymás közötti jó 

gyakorlatok megosztása. 

 Dackorszak és kezelése különböző életszakaszokban.  

 Új ételek bevezetése az étrendbe, konyhatechnikai eljárások, bevált receptek 

megosztása. 

 Különböző hordozóeszközök bemutatása, hordozási technikák megismerése, 

(kenguru, hordozókendő). 

 Az anyatejes táplálás jelentősége napjainkban, szoptatási tanácsok, technikák, 

testhelyzetek bemutatása és elsajátítása. 
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 A beteg gyermek otthoni gondozása (házipatika, lázcsillapítás, vitaminok 

szerepe).  

 Homeopátia, Schüssler-sók, fitoterápia, természetes anyagokból készült 

kozmetikumok.  

 „Szemünk fénye” a gyermek. „Babák karácsonya.”  

 

Baba-mama torna 

A klubfoglalkozások állandó résztvevője egy gyógytornász anyuka, aki vállalta, hogy minden 

alkalommal rövid tornagyakorlatokat tanít a megjelenteknek. Ezek könnyen elsajátítható 

légző, tartásjavító, regeneráló, kondicionáló tornagyakorlatok, amelyet önállóan és 

csecsemőjükkel együtt közös torna formájában végeznek az anyukák. A torna igazodik a 

résztvevők egyéni szükségletéhez, az esetleges panaszok, a felmerült problémák kezelésére 

is szolgál. Nagy hangsúlyt kap a saját gyermekükkel történő torna. A tornaelemeket 

folyamatosan ismétlik annak érdekében, hogy otthon is bármilyen segítség nélkül 

folyamatosan végezhessék. Azért van erre szükség, mert a terhesség és a szoptatás, később 

pedig a gyermekekkel való foglalkozás megváltoztatja a test különböző részeinek 

terhelhetőségét. Ezért ezt akár prevenciós, akár gyógytornának is felfoghatjuk. A 

gyermekkel végzett torna pedig óriási élmény mindkét fél számára. Ezek a gyakorlatok 

különösebb eszközt nem igényelnek, mivel a saját gyermek „kondicionáló eszköz” a szülő 

számára. Viszont rendelkezünk megfelelő méretű és számú fittball labdával, amin a 

gyakorlatok könnyen kivitelezhetők és élvezetesebbek is.  

 

Ringatók, mondókák, körjátékok elsajátítása 

A közös tevékenységek egyik legfontosabb eleme. Megvalósítható a korosztályos fejlesztés, 

az édesanyákat a gyermekkel való közvetlen és célzott foglakozásra ösztönzi. Az éneklés, 

daltanulás és az ezzel együtt végzett mozgásos tevékenységek (körjáték), erősítik az anya-

gyerek kapcsolatot, elősegítik a beszédfejlődést, valamint felkészítik a gyermekeket a 

közösségbe való beilleszkedésre. A klubfoglalkozások állandó tagja egy karvezető anyuka, 

akinek a segítségével új énekeket, ringatókat és mondókákat sajátíthatnak el a résztevők. 

Ezeket többször eléneklik, gyakorolják, kezdésként, majd zárásul keretet adva ennek a 

foglalkozási egységnek. Egy-egy ilyen mondóka és daltanulás ismétlődhet a következő 

foglalkozásokon, így erősítve a bevésés folyamatát. A tanult dalokat írásos formában is 

megkapják az édesanyák, így otthon is gyakorolhatják. A karvezető mellett ennek az 
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egységnek a munkáját óvodapedagógus segíti. A tanult dalok és mondókák összhangban 

vannak az adott foglakozás és a kézműves tevékenység témájával.  

 

Kézműves foglakozás 

Folyamatos elemévé vált az összejöveteleknek. A kézműves foglalkozások irányítója egy 

tanítónő, akinek az ötletei alapján és kreativitását kihasználva készülünk már előre. 

Tájékoztatjuk az édesanyákat, hogy az adott időben elkészítendő tárgyakhoz milyen 

anyagot, eszközt készítsenek elő és hozzanak magukkal. Ezeket legtöbbször nagyon 

egyszerű alapanyagokból, „háztartási hulladékokból” tervezi meg (bébiételes üvegek, PET-

palackok, Kindertojás-tartozékok, filc, krepp-papír, WC-papír-guriga). Előszeretettel 

készítenek így babaszoba és ünnepi dekorációt, játékot, ajándéktárgyakat. Mivel majdnem 

minden anyuka bekapcsolódik ebbe a munkába, ez alkalmat ad nemcsak az ötletek 

átadására, hanem egy közvetlen csoportos beszélgetésre is.  

 

Szabad foglalkozás 

Szinte minden alkalommal egy-egy anyuka készül a bemutatóra, saját jó gyakorlatát hozza. 

Ennek keretében báboznak, gyurmáznak, saját verset mondanak. Hagyomány, hogy az 

adott hónapban született és a klubfoglalkozáson részt vevő gyermekeket énekkel 

felköszöntjük. Szabadon választhatnak, hogy az egyes programelemek közül melyikben 

vesznek részt: nem minden anyuka és gyermek kapcsolódik be minden egyes 

tevékenységbe, részükre adottak egyéb foglalkozási formák, rajzolás, színezés. Az 

édesanyák gyermekükkel külön is vonulhatnak a gyermekkönyvtárba, hogy mesét 

olvassanak. 

 

A jó gyakorlat eredményei, hatásai 

A program eredményességének és fenntarthatóságának mutatója megítélésünk szerint az, 

hogy már 1 éve folyamatosan működik. A résztvevők száma nem csökken, sőt új tagokkal 

bővül. Jelenléti ívet vezetünk, amely mutatja a baba-mama klub állandóságát, önállóságát, 

folyamatos bővülését. Folyamatos visszajelzések érkeznek a tevékenységről. Az eddigi 

foglalkozások után minden alkalommal elégedettségi kérdőívet töltettünk ki, amelyben 

rákérdeztünk a szakmai programokra, az időpontra és egyúttal javaslatokat is kértünk 

mindezekre. Minden alkalommal sok fénykép készül, amelyeket feltöltünk a városi honlapra. 

Ezek is tükrözik, hogy milyen fejlődésen mennek keresztül az apróságok.  
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A jó gyakorlat tárgyi és emberierőforrás-szükséglete 

Szakemberigény 

 védőnő 

 szakorvos 

 egészségügyi szakdolgozó 

 pszichológus 

 gyógytornász 

 óvodapedagógus 

 művelődésszervező 

 karvezető 

 tanító 

 önkéntes segítők 

 egyéb szakemberek 

 gyógyszerész 

 homeopata szakember 

 szoptatási tanácsadó 

 gyermekgyógyász 

 fejlesztőpedagógus 

 

 

 

Egy-egy szakterület ismerője tagja a klubnak, így csak egy-egy külső szakember bevonása 

szükséges a programokba. A klubtagokon kívül felkért előadók szívesen osztják meg 

tapasztalataikat honorárium nélkül. Ezáltal nem merül fel költség a meghívott előadók 

javadalmazására. 

 

Tárgyi igény 

 évszaknak megfelelő környezet  

kialakítása 

 polifoam 

 gyermekjátékok 

 előadásokhoz szükséges prezentációs 

eszközök 

 papír 

 írószer 

 nyomtatási lehetőség 

 vendéglátáshoz ásványvíz, 

aprósütemény

A jó gyakorlat átadhatósága 

A baba-mama klub kialakított formája alkalmas minden olyan közösségben, ahol felmerül az 

önszerveződés igénye. Kellő azonos korú gyermeklétszám megléte, ami lehetőséget ad egy 

folyamatosan jelen lévő törzstagságra. Ki kell használni minden olyan lehetőséget, ami az 

információátadást szolgálja. Jelen estünkben a személyes megszólítás, tanácsadóban történő 

plakátolás, az internetes hozzáférés a programokhoz, a városi újság és városi honlap 

igénybevétele.  
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A szükséges intézményi háttér biztosított. A védőnő a klub szakmai vezetője, irányítója és 

összekötő kapocs a résztvevők között. A program minimális költségigényű, a tárgyak, 

eszközök részben adományból biztosítottak. Eszközigényt az esetleges fejlesztő játékok 

beszerzése jelenthet. A családias légkör feltételezi a minimális vendéglátást, amelyet az 

adott hónap születésnaposai által hozott aprósütemény fedez. A program szakmai része a 

tagok egyéni igénye szerint módosítható, figyelembe véve a téma szakemberigényét. A 

folyamatos működtetéshez meg kell keresni azokat a partnerszervezeteket, akik támogatják 

a programot (könyvtár, önkormányzat, óvoda, egyesületek). 

 

Minden olyan közösségnek, akik hagyományt akarnak teremteni, szükséges „egy jó 

gyakorlat”. Ehhez az kell, hogy ismerjék meg önmagukat és egymást, befogadók és 

nyitottak legyenek mások felé, fogadják el egymás tapasztalatait, képesek legyenek arra, 

hogy egy közös cél érdekében szervezzék és éljék a mindennapi életüket. Ez a cél jelen 

estünkben nem más, mint az, hogy harmonikus közösségbe könnyen beilleszkedő, testben 

és lelkiekben is egészséges gyermekeket neveljenek. Éljék és élvezzék a gyermekükkel való 

együttlétet a közösség keretein belül is. 

Ez a mi  “Jó gyakorlatunk”! 

 

A szerző adatai, elérhetősége  

Név: Nagy Erika védőnő 

Munkahely: Biharkeresztes Város Önkormányzata Védőnői Szolgálat 

Cím: 4110 Biharkeresztes, Deák Ferenc u. 3. 

E-mail.: bnagy.e@citromail.hu 

Tel.: +36-54/430-123 

 

 

  

mailto:bnagy.e@citromail.hu
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