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2. A tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása: 
 
Egyesületünk – az Alapszabályban foglaltaknak megfelelően – mindenki számára 
hozzáférhetővé kívánja tenni az életminőség javítását, a kiegyensúlyozott életvitel 
megteremtését célzó, és az azt segítő gyakorlati módszereket. Ezek a módszerek a 
tradicionális, távol-keleti kultúrkörben születtek és mind a mai napig eredményesen 
gyakorolhatók az egyéni boldogság és harmónia megteremtése érdekében. A célkitűzésünk 
szorosan kötődik a 'minden egyes ember felelős a saját egészségéért, és képes tenni annak 
érdekében' irányelvhez. 
Ezen módszerek elterjedését mi sem bizonyítja jobban, mint - a világszerte több, mint tíz éve 
és - itthon először megrendezésre került, I. Tai Chi és Chi Kung Világnap  egész napos 
rendezvénye, melyen előadással és bemutatókkal népszerűsítettük ezen egyszerű 
egészségmegőrző és fejlesztő gyakorlatokat. (Asia Center, 2013. április 27.). 
 
 
3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként): 
 
3.1. Közhasznú tevékenység megnevezése: az életminőség javítása, távol-keleti eredetű 
módszereinek népszerűsítése 
 
3.2. Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 1997. évi CLIV. tv. 
az egészségügyről, 144. § (1)-(2) 
 
3.3. Közhasznú tevékenység célcsoportja: a lakosság minden rétege 
 
3.4. Közhasznú tevékenységéből részesülők létszáma: 3000 fő 
 
3.5. Közhasznú tevékenység főbb eredményei: A figyelem ráirányítása a  tudatos egészséges 
életmód jelentőségére, valamint annak egyszerű és hatékony távol-keleti módszereinek 
megismertetése a nagyközönség számára. 
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2. A tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása: 
 
Célkitűzésünknek megfelelően rendszeresen szervezünk és rendezünk tájékoztató előadásokat 
az életminőség javítása, az egészségmegőrzés témakörében. Bemutatókon népszerűsítjük a 
Selyem Brokát és a Tai Chi Chuan gyakorlatokat, melyek a belső harmónia létrehozásának 
hatékony eszközeiként egyre ismertebbé válnak. 
Ezért örömmel fogadtuk a DUNA Televízió felkérését, hogy a Család-Barát Magazin 
műsorában élő adásban ismertessük a távol-keleti egészségmegőrzés mindenki számára 
könnyen elvégezhető gyakorlatait. Egyúttal bemutattuk, és a műsor vendégével közösen 
végeztük a Selyem Brokát gyakorlatokat. (MTVA, adás: 2013. február 7.). 
 
 
3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként): 
 
3.1. Közhasznú tevékenység megnevezése: az egészségmegőrzés, baleset megelőzés egyszerű  
módszereinek bemutatása a lakosság minden rétege számára  
 
3.2. Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 1997. évi CLIV. tv. 
az egészségügyről, 35. § (1)-(2) 
 
3.3. Közhasznú tevékenység célcsoportja: a lakosság minden rétege 
 
3.4. Közhasznú tevékenységéből részesülők létszáma: 100 000 - 200 000 fő 
 
3.5. Közhasznú tevékenység főbb eredményei: Az egészség, az egyéni harmónia és boldogság 
megvalósítása egyszerű és hatékony eszközeinek a széles körben történő megismertetése.  
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2. A tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása: 
 
Kiemelkedően fontosnak tartjuk az együttműködést minden olyan szakmai szervezettel, 
melyek az egészségügy, és az egészség fogalmának szélesebben értelmezett területein 
működnek. Ennek érdekében szerveztük és rendeztük meg az Egészség-Fórumot "Egészség - 
Élet - Esély" elnevezéssel, melyre a hivatásukat gyakorló, minden érintett szakembert: 
egészségügyi-, egyházi-, sportedzői-, iskolai-, óvodai-, kutatói-, egyesületi-, és városvezetési 
képviselőket hívtunk meg. A Fórumon a megjelent szakemberek kendőzetlenül fejthették ki a 
véleményüket az egészségről, annak megőrzéséről, a betegség-megelőzésről és életünk 
esélyeiről.  
A rendezvényünk díszvendége és egyik támogatója Dr. Chen Zhen, a Közép-Európai Kínai 
Orvosi és Gyógyszerészeti Közhasznú Egyesület Elnöke volt. (Székesfehérvár, 2013. október 
26.). 
 
 
3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként): 
 
3.1. Közhasznú tevékenység megnevezése: minden érintett szakember bevonása az egészség 
javítása érdekében  
 
3.2. Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 1997. évi CLIV. tv. 
az egészségügyről, 35. § (1)-(2) 
 
3.3. Közhasznú tevékenység célcsoportja: a tágabb értelemben vett egészség 
megvalósításában érdekelt szakemberek 
 
3.4. Közhasznú tevékenységéből részesülők létszáma: 100 fő 
 
3.5. Közhasznú tevékenység főbb eredményei: az egészség fogalmának tágabb értelmezésével 
sikerült rámutatni, hogy mindenkinek, akinek köze van az egészségügyhöz, az oktatáshoz,  a 
"neveléshez", felelőssége, és egyúttal lehetősége van a - testi-lelki-szellemi - egészségre 
nevelésben, az ehhez szükséges helyes szemlélet kialakításában. 
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2. A tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása: 
 
A távol-kelet jeles ünnepét - a VESÁK, - nyílt nap keretén belül rendezzük meg, ahol az 
általunk képviselt módszereket, és azok elméleti hátterét valamint a kultúrkört, ahonnan a 
módszer ered, a legteljesebb módon tudjuk bemutatni. 
 
 
3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként): 
 
3.1. Közhasznú tevékenység megnevezése: az életünk minőségének a javítása, a tartós 
szemléletváltás fontossága 
 
3.2. Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 1997. évi CLIV. tv. 
az egészségügyről, 144. § (1)-(2) 
 
3.3. Közhasznú tevékenység célcsoportja: a lakosság minden rétege 
 
3.4. Közhasznú tevékenységéből részesülők létszáma: 100 fő 
 
3.5. Közhasznú tevékenység főbb eredményei: A kultúrkör bemutatásával egyidejűleg a testi 
egészség mellett a lelki és szellemi egészség fontosságának a kihangsúlyozása, 
megvalósításának lehetőségei. 
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2. A tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása: 
 
Alapvetően fontosnak tartjuk az együttműködést és a kapcsolattartást a helyi önkormányzat 
civil kapcsolatokért felelős szervével (Humán Szolgáltatási Igazgatóság, Civil, Ifjúsági és 
Sportiroda, Székesfehérvár MJV, Polgármesteri Hivatal), ezzel is erősítve a település 
önfenntartó képességét.  Ezért  rendszeresen részt veszünk az Iroda által szervezett, Fehérvári 
Civil Nap eseményén, ahol a Selyem Brokát gyakorlatokat, - mint rendszeresen végezhető 
sport tevékenységként is megismertessük. Ezek a gyakorlatok mindenki számára könnyen 
elvégezhetők napi néhány percben, a saját egészségünk védelme érdekében. (Székesfehérvár, 
2013. szeptember 28.). 
 
 
3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként): 
 
3.1. Közhasznú tevékenység megnevezése: együttműködés az önkormányzat civil 
kapcsolatokért felelős szervével az egészség fejlesztése érdekében 
 
3.2. Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 2011. évi CLXXXIX. 
tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 6. § a)-b), 6. § (1) 15. 
 
3.3. Közhasznú tevékenység célcsoportja: a lakosság minden rétege 
 
3.4. Közhasznú tevékenységéből részesülők létszáma: 2000 fő 
 
3.5. Közhasznú tevékenység főbb eredményei: A  helyi önkormányzati szervekkel való 
együttműködés révén a lakosság számára hatékonyabban tudjuk felhívni a figyelmet a az 
egészségtudatos életmódra. 
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2. A tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása: 
 
Szívesen működünk együtt, és alakítunk ki kapcsolatokat a helyi és más civil szervezetekkel, 
különösen az egészségmegőrzés és a betegség megelőzés terén. Így a székesfehérvári É-L-E-
T  Egyesület által szervezésében az FMK Székesfehérvári Járási Népegészségügyi Intézet és 
több más szervezettel közösen megtartott "MOZDULJ AZ EGÉSZSÉGÉRT" Családi Nap a 
Palotavárosban rendezvényén, ahol a tájékoztató előadás és a Tai Chi bemutatók mellett 
lehetőséget kínáltunk a Hagyományos Kínai Gyógyászat által használt termékek 
megismerésére is (2013. június 2.). Célkitűzésünkhöz kapcsolódó kulturális esemény: immár 
hagyományosnak mondható részvétel az ELTE szervezésében megtartott Gingko napokon, 
ELTE Füvészkert, (2013. október. 05-06.). 
A korábban megkezdett jó kapcsolatot folytatva a Turul Csontritkulás Egyesület meghívására 
részt vettünk a Csontritkulás Világnapi Ünnepségen. (Tatabánya, 2013 október 25.). 
  
 
3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként): 
 
3.1. Közhasznú tevékenység megnevezése: együttműködés a civil és más szervezetekkel 
 
3.2. Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 2011. évi CLXXXIX. 
tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 6. § a)-b) 
 
3.3. Közhasznú tevékenység célcsoportja: a lakosság minden rétege 
 
3.4. Közhasznú tevékenységéből részesülők létszáma: 800 fő 
 
3.5. Közhasznú tevékenység főbb eredményei: A civil kapcsolatok ápolása, a közös 
együttműködések kialakítása és fejlesztésével egyidejűleg a lakosság szélesebb rétegét érjük 
el az általunk kitűzött cél érdekében. 
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2. A tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása: 
 
Tájékoztató előadásainkon a tudatosan élés és az emberi lényegiség kifejlesztését 
hangsúlyozzuk. Ehhez szorosan kapcsolódik a jobb életminőség elősegítése, az egészség 
fejlesztése, a betegségek és a baleset megelőzés. Szükséges a tartós szemléletváltás: a helyes 
szemlélet kialakításával a betegségek megelőzhetőek (prevenció), illetve a gyógyulás, a 
visszailleszkedés, és az egészség visszanyerésének folyamata meggyorsítható (rehabilitáció). 
(Más rendezvényeken való részvétel, illetve saját szervezésben: Székesfehérvár, 2013. 
szeptember 6.). 
 
 
3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként): 
 
3.1. Közhasznú tevékenység megnevezése: a jobb életminőség elősegítése, az egészség 
fejlesztése, a betegségek és a baleset megelőzés 
 
3.2. Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 1997. évi CLIV. tv. 
az egészségügyről, 35. § (1)-(2), 144. § (1)-(2) 
 
3.3. Közhasznú tevékenység célcsoportja: a lakosság minden rétege 
 
3.4. Közhasznú tevékenységéből részesülők létszáma: 150 fő 
 
3.5. Közhasznú tevékenység főbb eredményei: a figyelem ráirányítása arra, hogy a tudatosan 
élés és az emberi lényegiség megvalósítása szoros kapcsolatban van az egyén tényleges 
egészségi  állapotával. Az önfejlesztés saját magunk hasznára történő alkalmazása egyúttal, és 
ezáltal mások javára is válik. 
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