
JÚLIUS

Ingyenes TESTÖSSZETÉTEL MÉRÉS ÉS TANÁCSADÁS Sárospatak Város 
Rendelőintézetének Egészségfejlesztési Irodájában!

A BMI (testtömeg-index) kalkulátor nem adja meg pontosan a testünk felépítésére 
vonatkozóan hiteles információkat és a testsúly sem tükrözi önmagában pontosan egy személy
táplálkozási és mozgási szokásainak hatásait. Éppen ezért nagyon fontos, hogy a testösszetétel
mérések során pontosan rámutassanak a test változásaira.

Az InBody 370 multifrekvenciás precíziós testösszetétel analizáló készülék a bioimpendancia 
elvén működik. Alapvető információt szolgáltat az egészséggel és elhízással kapcsolatos 
diagnózis felállításához.
A testet 5 szegmensre bontja: 4 végtagra és a törzsre. 
Nem alkalmaz becslést a pontatlanság ellensúlyozására, hanem valódi mérési adatokat 
garantál.

A mérésekre előzetes időpont egyeztetés alapján tudjuk fogadni a járási lakosságot. A gép 
által feldolgozott adatok alapján egyénre szabottan pontos képet kapunk a testösszetételről, és 
ezáltal tudjuk a tanácsadást is személyre szabni, illetve az általunk szervezett programok 
közül a legmegfelelőbbet ajánlani.

Jelentekezés:
Tel: 06-47/513-110-141
E-mail: efiiroda@spvri.hu
vagy itt az oldalon üzenetben

Várunk mindenkit sok szeretettel! 



AUGUSZTUS

A Diabetes Klubunk első témája Szabóné Márti vezetésével az aktualitásokról és a közösen 
töltött időről fog szólni.

Mindennapjainkat meghatározza a mostani koronavírus helyzet és fontosnak tartjuk, hogy 
beszélgessünk arról, hogy a cukorbetegek számára ez mit jelenthet, hogyan tudnak védekezni 
ellene.

Ezt időjárástól függően egy kellemes sétával szeretnék egybekötni, ami mindenki számára 
egy különleges élmény lehet.

Ez az első alkalom 2020. augusztus 5-én 15:00-tól kezdődik a Rendelőintézet tornatermében.

A részvétel ingyenes, feltétele, hogy a sárospataki járás lakosai legyenek.

Márti vár mindenkit sok szeretettel! 



SZEPTEMBER

EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI IRODÁNK 2020. SZEPTEMBERI PROGRAMJAI

"Életstílusunkat bármikor módosíthatjuk, ha az árt az egészségünknek. Sosincs korán, és sosincs 

késő elkezdeni."
(Rudi Westendorp)

Programjaink INGYENESEK, előzetes bejelentkezéshez kötöttek és a Sárospatak Járás területén élő 
lakosság számára elérhetőek!

HOGYAN LEHET JELENTKEZNI A PROGRAMOKRA?

Itt az EFI hivatalos oldalán messenger üzenetben vagy a 06 20 529 81 54-es telefonszámon 
nyitvatartási időben (hétfőtől péntekig 8-16 óra között)

További információ:
Telefon: 06-47/513-110/141 vagy 06 20 529 8154
E-mail: efiiroda@spvri.hu
vagy messengeren



VÁRUNK SOK SZERETETTEL BENNETEKET !

OKTÓBER

EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI IRODÁNK 2020. OKTÓBERI PROGRAMJAI

"Érdemes kitartani. Csodák minden pillanatban történnek."

PROGRAMOK:

TELEFONOS MENTÁLIS TANÁCSADÁS

Minden pénteken 13 és 16 óra között

SZÜLŐKNEK: Testvérkonfliktus-hogyan kezeljük?

2020. október 19. 17 óra

TESTÖSSZETÉTEL MÉRÉS ÉS TANÁCSADÁS

folyamatos egyéni bejelentkezéssel



EDZÉSEK

Funkcionális edzés minden kedden 17 órától

Zsírégető edzés minden szerdán 17:30tól

TÁPLÁLKOZÁSI TANÁCSADÁS: Az egészséges és fenntartható tudatos táplálkozás és életmód 

kialakítása
2020. október 29. 16 óra

DIABETES KLUB: Gyakorlatorientált útmutató diétás és gyógyszeres terápiához

2020. október 7. 15 óra

Programjaink INGYENESEK, előzetes bejelentkezéshez kötöttek és a Sárospatak Járás területén élő 
lakosság számára elérhetőek!

Jelentkezni az időpontfoglaló rendszerünkön keresztül lehet: 

https://efi.booked4.us/

További információ:
Telefon: 06-47/513-110/141 vagy 06 20 529 8154
E-mail: efiiroda@spvri.hu
vagy messengeren

VÁRUNK SOK SZERETETTEL BENNETEKET !

NOVEMBER

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fefi.booked4.us%2F%3Ffbclid%3DIwAR0JUHwpv5CXIK10MYtsyjzETEGKlR-uV_IDwNPn0OjLdODI_VBK-mbxNCY&h=AT0z9fQkxh7r5y622filL6FMsU8D-L47SDpPtgWYnqmV1b0AwJ9fw1jHF5_I1Xr0ztm64ofXYxizrq3-Kow6Ap8GOyYt3TNCnnaQBfK1ZvygvC6eNAzhht-jH3GTbnpEMMht&__tn__=-UK*F


EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI IRODÁNK 2020 NOVEMBERI PROGRAMJAI

A vírushelyzetre való tekintettel csoportos programjaink 2020. novembertől online formában 

valósulnak meg

TESTÖSSZETÉTEL MÉRÉS ÉS TANÁCSADÁS

Egyéni formában folyamatosan

6 HETES ONLINE ÉLETMÓD TANÁCSADÁS

2020.11.09.-2020.12.18.

ONLINE SZÜLŐKLUB-Alvás gyermekkorban

2020.11.23.17:00 óra

DIABETES FACEBOOK LIVE- Beszélgetés Szabóné Mártival a diabetes klub vezetőjével a diabetes 

világnapja alkalmából

ONLINE ZSÍRÉGETŐ EDZÉS

Minden kedden 18:00-tól



FACEBOOK LIVE KEREKASZTAL BESZÉLGETÉS-Koronavírus,önismeret

2020.11.18.16:30 óra

TELEFONOS/ONLINE MENTÁLIS TANÁCSADÁS

Minden pénteken 13:00-16:00 óra között

Programjaink INGYENESEK és a Sárospatak Járás területén élő lakosság számára elérhetőek

Csoportos online programjainkon Zoom-on keresztül tudtok részt venni

Jelentkezés: efi.booked4.us

Várunk mindenkit sok szeretettel !

DECEMBER



EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI IRODÁNK 2020 DECEMBERI PROGRAMJAI:

A vírushelyzetre való tekintettel csoportos programjaink 2020. decemberében is online formában 

valósulnak meg

TESTÖSSZETÉTEL MÉRÉS ÉS TANÁCSADÁS

Egyéni formában folyamatosan, személyesen előzetes bejelentkezéssel.
Jelentkezés: https://efi.booked4.us/

December 7. 16:30-tól FACEBOOK LIVE SZÜLŐKLUB: Zűrös karácsony?! Beszélgetés a karácsonyi 
konfliktusokról a családok körében

December 16-án 14 órától ONLINE DIABETES KLUB- Beszélgetés Szabóné Mártival a diabetes klub 
vezetőjével: Karácsony cukorbeteg szemmel
Jelentkezés: https://efi.booked4.us/

ONLINE ZSÍRÉGETŐ EDZÉS

Minden kedden 18:00-tól
Jelentkezés: https://efi.booked4.us/

December 15-én 16:30-tól FACEBOOK LIVE KEREKASZTAL BESZÉLGETÉS-Más ez a karácsony...

TELEFONOS/ONLINE MENTÁLIS TANÁCSADÁS

Minden pénteken 13:00-16:00 óra között
Jelentkezés: https://efi.booked4.us/

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fefi.booked4.us%2F%3Ffbclid%3DIwAR2NQJ1tMI-6T5wxZFbdouh0EnwpoTMrFuXO_bSY86p3_WKPVOKhcrT8ADQ&h=AT2uh3naxTN2DfNs1_45KkDXKgaroxsHjQ38Lcp77VAxwyML6qA2UiUsJq8LHfoZ0DUX47c3V6POFEbGtcv47zg2xRY_6hQH8ptzhhGelTfFC0jnCUJFKyVBBkdm0YA-c8x4&__tn__=-UK*F
https://efi.booked4.us/?fbclid=IwAR28OLlWMj99taHwReKYKckNbp_DIE_WZdOtfDflfydZ6af8_E431mnnhsU
https://efi.booked4.us/?fbclid=IwAR3t2bXlCsKDwQMAxq9HVy5NUd192MCdaY-gY-eJcEQZVyOlNWsV7fG8cyo
https://efi.booked4.us/?fbclid=IwAR2DkGDiK5iOr_8KuDRjzU-7bz129uJeoKk2c-GKNSEF8YYz_08xh4HYp7Q


Programjaink INGYENESEK és a Sárospatak Járás területén élő lakosság számára elérhetőek

Várunk mindenkit sok szeretettel!


