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TÁJÉKOZTATÓ MEGVALÓSULT PROJEKTRŐL 
 
A Kuncsorbarátok Közhasznú Egyesület 2013-ban pályázatot nyújtott be az Európai 
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER 
fejezetének végrehajtásához LEADER Közösségi célú fejlesztése  célterületre. 

A projekt megnevezése: A rendszeres testmozgás hatása az egészséges életmódra. 

Az egyesület a támogatási határozat kézhezvétele után elkezdte a megvásárolandó 
sporteszközök helyének kialakítását majd megrendelte sporteszközöket. 

Az egyesület az alábbi sporteszközöket vásárolta meg. 

1. Proform 520ZLT futópad 
2. X-Fact H13.1 szobakrékpár 
3. Body Sculpture fekvenyomó pad  
4. Ministepper: méret felállítva: 47cmx33cmx22cm. A digitális kijelző mutatja a 

lépések számát az edzés időt és az elégetett kalóriát 
5. Fittness szalag közepes közepes  éserős méret 120cmx15cm 
6. Beltéri ping-pong asztal vázszerkezet:25x25mm merevitett kerék 4 pár 125 mm 

átmérőjű Méret: 274cmhx 152,5cmkszx76cm m asztallap 19mm vastag + 6db ütő 
labdával. 

7. 10 db. Polifoam szőnyeg, többféle színben 
8. 3db Gimnasztikai labda  75cmAIRY durranás mentes. max.300kg terhelés 
9. Kézisúlyzók (Neoprém) 1-4kg 8 pár 

A Kuncsorba Község Önkormányzat jóvoltából kaptunk egy kb. 35m2 helyiséget. A 
terem berendezése után kidolgoztuk a teremhasználati szabályzatot és a nyitva tartást. 
Nyitva tartási idő alatt  a sport eszközöket,bárki -14 év alatt csak szülői fel ügyelettel – 
használhatja. A megnyitó 2014. november 29-én volt. Ezzel lehetőséget teremtettünk a 
községlakóinak, hogy közösségben tegyenek valamit az egészségükért. Bizonyított, hogy 
a rendszeres testedzés – életkortól függetlenül- pozitív hatással van az egészségi 
állapotra, és a közérzetre. Rohanó világunkban nagyon kevés időnk marad a sportolásra 
és sajnos a családdal sem tudunk annyi időt tölteni, mint szeretnénk. Erre nyújthatnak 
megoldást a  sportlétesítmények. A közös családi sportolás és versengés nagyszerű 
élményt nyújthat mindenki számára. Bízunk abban speciálisan összeállított feladatoknak 
köszönhetően valamennyi korosztály megtalálja a hozzá illő programot. Sportoljunk 
együtt másokkal! Felmérések igazolják, hogy akik egyedül sportolnak, azok könnyebben 
hagyják abba a sportolást, mint akik partnerrel vagy csoportosan mozognak. Az 
egyesületünk ezt a lehetőséget tudja biztosítani  a település lakóinak, az Önök által kiírt 
pályázattal, amit ezúton szeretnénk megköszönni. 

Kuncsorba,2014.december 2. 

Szilágyi Mária Éva 
egyesület elnöke 
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Fotómelléklet a megnyitóról 

 

 



 

 


