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Egyesületünk 2012. október 15-én alakult. Célunk: Olyan szellemi műhely létrehozása, amely
az alapszabályban meghatározott  tevékenységeinek megvalósítása érdekében aktív szakmai
programok és rendezvények szervezésével hozzájárul a pozitív emberi értékek közvetítéséhez,
közösségi  szellem  kialakításához.  Egy  olyan  közösséget  kívánunk  kialakítani  az  emberek
önkéntes  összefogása  révén,  mely minden korosztály  számára elősegíti  az  egészségesebb,
tartalmasabb életvitel megvalósítását.

Egyesületünk tagjai szervezett keretet kerestek arra, hogy aktívan hozzájáruljanak az egyén,
ezen keresztül a csoport aktív társadalmi szerepvállalásában. Szervezetünk vezetői és tagjai az
ügy iránt elkötelezett, nagyon erős szakmai identitású, kiváló szakemberek, akik valami újat,
rendhagyót,  különleges  minőségűt  akarnak  tenni.  Az  egyesületnek  emellett  különböző
területen  aktívan  dolgozó  tagjai  kulturális  szakemberek,  művészek,  településfejlesztési
szakember,  ifjúságsegítő,  munkaügyi  szaktanácsadó,  jogász,  gyógytornász,  Pilates  oktató,
természetgyógyász.  Munkájukon  és  kapcsolatrendszerükön  keresztül  hatással  vannak  a
szélesebb rétegekre is.

Az  egyesület  alapszabályában  megfogalmazott  célokhoz  igazodva  olyan  teret  kívánunk
kialakítani,  ahol  az  egyesület  tagjainak tudása,  tapasztalata  mások számára is elérhetővé,
hasznosíthatókká válnak.

Sajnos  komoly  egészségügyi  problémák  jelentkeznek  a  szűk,  és  tágabb  környezetünkben
egyaránt.  A  XXI.  században  az  egészségmegőrzés,  a  prevenció  nagy  hangsúlyt  kap.  Az
egészség nem csak a betegség hiányát jelenti a WHO szerint, hanem a testi, lelki, szociális
jólétet  is. Az egészségmegőrzés, az egészséges életmódra ösztönzés fontos feladat és úgy
látjuk, ez a kérdés számos törekvés mellett  még mindig nem kap az átlagember életében
megfelelő hangsúlyt. Ezért is szeretnénk tevékenységünket ehhez kapcsolódó programokkal ez
irányba orientálni az alábbiak szerint:

-  az egészséges életmóddal  kapcsolatos társadalmi tudás bővítése és az ehhez kapcsolódó
szándékok,  készségek  felerősítése  az  ilyen  célú  kommunikációs  programok,  oktatások
szervezése és lebonyolítása, 

-  találkozók  szervezése,  az  együttműködés  ösztönzése  a  betegségmegelőzésben,  az
egészséges életmód alakításában érdekelt és érintett szereplők,

-  részvétel  a dohányzás-,  az alkohol-  és  a drogellenes küzdelemben,  különös  tekintettel  a
fiatalokra, 

Rendezvényeink, tanácsadásaink alkalmával, igyekszünk ezeket az elveket figyelembe venni és
követni. Az egészséges ember aktív, cselekvő tagja tud lenni társadalmunknak, szívesebben
vesz  részt  közösségi  rendezvényeken,  közvetlenül  vagy  áttételesen-  a  tágabb  közösség
érdekeit szolgálja, hozzájárul a társadalom egészséges működéséhez.

A  hagyományok  ápolása,  az  egyéni  tehetség  kibontakozása,  mások  számára  is  láthatóvá
tételének kiváló helyszínei a gasztronómiai rendezvények. Az elmúlt évben több főzőversenyen
és  sütemény  fesztiválon  vettünk  részt.  Hajdúszováton  a  Hajdú-Ízek  Fesztiválján,
Hajdúszováton a főzés mellett egyesületünk egészségsátor biztosításával is részt vett. Nagyon
népszerű  volt  a  sátrunk,  mivel  itt  a  vérnyomásmérés,  akupunktúra,  egészséges  ételek
kóstoltatása,  valamint  betegség  megelőzés,  és  az  egészséges  táplálkozás  témakörében
hangzottak el tájékoztatók.

Célunk  az  „elvárosiasodott”  emberek  számára  olyan  értékeket  közvetíteni,  amely
hagyományőrzésen is alapul. A szokásos Erzsébet-Katalin bálunk ebben az évben bevételével a
Debreceni Gyermekklinika Alapítványát támogatta. A rendezvény sikerére tekintettel felkérést
kaptunk, hogy a következő években hasonló jó cél érdekében rendezzünk újabb jótékonysági
bálokat.

„Váljék  egészségére”-  családi  nap  rendezvényeinken  az  egészséges  életmódhoz  mutattunk
alternatív mintákat, lehetőségeket, gyerek játszóházzal és kulturális programmal kiegészítve.
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