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Alsómocsolád Község Önkormányzata és a Köz-Tér-Háló Alapítvány 2014.09.19–

én Megbízási szerződést kötött a „Szegregáció helyett integráció 

Alsómocsoládon” című, DDOP-4.1.2/B-13-2014-0001 azonosító számú projekt 

keretében „Mint a makk” Egészségklub feladat ellátására. A Megbízott részéről a 

kapcsolattartásra kijelölt személy: Oláh Roland. 

 

Beszámolóhoz kapcsolódó számla: NQ9SB 4304318 

Teljesítési időszak: 2014.09.01. – 2014.11.30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

A szervezet folyadékháztartása, a mozgás szerepe  

A DDOP-4.1.2/B-13 azonosító számú Lakhatási integrációt modellező szociális 
célú településrehabilitációs kísérleti projekt „Szegregáció helyett integráció 
Alsómocsoládon” című pályázat keretében első alkalommal megvalósult „Mint a 
makk” Egészségklubról. 
 
Megvalósító: 
Köz-Tér-Háló Alapítvány 
7345 Alsómocsolád, Rákóczi u. 21. 
Adószám: 18398531-1-02 
 
Helyszín: Alsómocsolád, Rákóczi u. 21. 
 
Időpont: 2014. október 28. 
 
Az egészséges életmód iránt napjainkban sokan kötelezik el magukat lakóhelytől 
függetlenül az emberek. Egyre többen megértik, hogy egészségük megőrzése 
érdekében, nem elég csak beszélni arról, hogy min kellene változtatniuk, hogyan 
javulhat életminőségünk, hanem egyre többen a tettek mezejére lépnek. A „Mint 
a makk” Egészségklub programjainak célkitűzése abban áll, hogy az egészséges 
életmódot, mint szemléletet kialakítsa, fontosságát érthetővé tegye és ötletekkel 
segítse egy megfelelő egészségkultúra létrejöttét. 
 
Első alkalommal a 2014.10.28-i foglalkozáson a szervezet folyadékháztartásáról 
volt szó. Az előadás felhívta a figyelmet arra, hogy a nem megfelelő mennyiségű 
ivóvíz szervezetünkben olyan károkat is okozhat, amelyeknek a jeleit csak 
később, vagy egyáltalán nem is vesszük észre. Nyáron az izzadással jelentős 
folyadék és ásványi-anyag tartalom veszteséggel szembesülünk. A résztvevők 
egyetértettek abba, hogy a folyadékpótlás ilyenkor döntő fontosságú, hiszen 
rányomja bélyegét szellemi és fizikai teljesítőképességünkhöz. Az, hogy a 
kiszáradás akár 35-50 perc alatt is kialakulhat, minden résztvevőt 
megdöbbentett.  Az előadás kitért arra is, hogy felvázolja a vízfogyasztás 
megfelelő szintje alatti folyadékháztartás élettani hatásait a mindennapokban. Ez 
egy beszélgetést indított el a résztvevők körében, akik közül az érintettek 
igazolni tudták ennek igazságtartalmát. Az előadás hátralévő részében a 
résztvevők tájékozódhattak arról, hogy szervezet folyadékszintjét több tényező 
befolyásolja. A meleg, a betegségek, cukortartalmú ételek, sok testmozgás mind 
egymástól eltérő folyadékszint kialakulásához vezetnek. Ezeket az okokat meg 
kell tudnunk egymástól különböztetni, hiszen a folyadékbevitel módja, 
intenzitása változhat, a víztartalmú italok megválasztása pedig a gyökér okok 
eredményes kezelése érdekében történhet. Az előadás ezután áttért a mozgás 
szerepére az egyén életében, a rendszeres testedzés hatásaira a légző-, a 
mozgás- és a szív- és keringési rendszerekre, a mozgás hatása a fizikai 
állóképességre és a pszichés állapotra, az állóképességet befolyásoló tényezőkre, 
a mozgás lehetséges, egyénre szabott módozatainak, a konkrét mozgásformák 
kiválasztására. A résztvevők megtudhatták, hogy az egészségmegőrzés, 
betegségmegelőzés hármas pillére a megfelelő folyadékfogyasztás, a megfelelő 
táplálkozás és a mozgás együttese! 
 



 

 

Táplálkozási piramis, vitaminok szerepe, szükségletek változása 
különböző életkorokban  

 
 

A DDOP-4.1.2/B-13 azonosító számú Lakhatási integrációt modellező szociális 
célú településrehabilitációs kísérleti projekt „Szegregáció helyett integráció 
Alsómocsoládon” című pályázat keretében második alkalommal megvalósult 
„Mint a makk” Egészségklubról. 
 
 
Megvalósító: 
Köz-Tér-Háló Alapítvány 
7345 Alsómocsolád, Rákóczi u. 21. 
Adószám: 18398531-1-02 
 
Helyszín: Alsómocsolád, 108/1 Hrsz. 
 
Időpont: 2014. november 11. 
 
 
Második alkalommal a „Táplálkozási piramis, vitaminok szerepe, szükségletek 
változása különböző életkorokban” (2014.11.11.) című foglalkozáson az 
egészséges táplálkozásról, a minőségi és mennyiségi kritériumokról azok 
változásairól volt szó. Ez egy olyan téma, amit sokan sokféleképpen részleteztek, 
pontosítottak, hiszen az erről alkotott vélemények adódhatnak szubjektív 
véleményből, objektív megközelítésből és tapasztalati következtetésből is. Az 
előadás mégis egy olyan átfogó ismeretet kívánt biztosítani, ami megismertette a 
résztvevőkkel az egyes tápanyagok, vitaminok szervezetünkre gyakorolt hatását, 
a bevitt eltérő mennyiségek kockázatát. Az előadás során a résztvevők 
megismerték az ötszintű táplálkozási piramist, aminek beszélgettünk a 
jelentőségéről és természetesen a saját meggyőződés, kialakult táplálkozási 
szokás, jövőbeli elképzelések is hozzájárultak az egymást közelebbről 
megismeréshez és egy nagyszerű hangulat megteremtéséhez.  
 
Az előadás végén a helyes táplálkozás 12 pontján keresztül minden résztvevő 
leellenőrizhette, hogy mit csinál jól, min kellene változtatnia, mit kellene 
elkerülnie az egészségének megőrzése érdekében. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Savasodás, túlsúly, cukorbetegség  

 
 

A DDOP-4.1.2/B-13 azonosító számú Lakhatási integrációt modellező szociális 
célú településrehabilitációs kísérleti projekt „Szegregáció helyett integráció 
Alsómocsoládon” című pályázat keretében harmadik alkalommal megvalósult 
„Mint a makk” Egészségklubról. 
 
 
Megvalósító: 
Köz-Tér-Háló Alapítvány 
7345 Alsómocsolád, Rákóczi u. 21. 
Adószám: 18398531-1-02 
 
Helyszín: Alsómocsolád, 108/1 Hrsz. 
 
Időpont: 2014. november 19. 
 
 
A „Mint a makk” Egészségklubnak a harmadik előadása a savasodás és lúgosodás 
kiváltó okairól, következményeiről, megelőzésükről a savasodással szorosan 
összefüggő túlsúlyról és a cukorbetegségről nyújtott felvilágosítást. Az előadás 
emellett kitért a szervezet egyensúlyának felbomlása miatt gyakran bekövetkező 
mozgásszervi betegségek tüneteire, és azokra a tennivalókra, amelyek 
összességében csökkentik kialakulásuk kockázatát. Az előadás során a 
résztvevők elmondták, hogy a savasodás a velejáró tünetekkel részben őket is 
érinti, így figyelemmel kísérték az előadást, és különösen az erre vonatkozó 
részével kapcsolatban kérdéseket tettek fel. Az étrend helytelen kiválasztása és a 
savasodás, lúgosodás kapcsolata a résztvevőkkel elismertette, hogy talán a nem 
megfelelő arányú tápanyagbevitelnek köszönhetik a közérzetük romlását, a 
fáradságot, esetleges testi tüneteik okozta kellemetlenségeket, szellemi 
aktivitásuk csökkenését. Az előadás második fele a fogyókúrázni szándékozók 
számára nyújtott hasznos információkat. Az érintettek, köztük azok, akik már 
kipróbáltak valamilyen fogyókúrás modellt mindannyian érveltek a tapasztalataik 
mellett vagy az ellen. Majd a résztvevők megismerkedtek a cukorbetegség 
kialakulásával, tüneteivel, megelőzési- és kezelési lehetőségeivel. Az előadás 
idevonatkozó része számukra egy felvilágosítás volt, amit érdeklődéssel 
követtek, hasznosnak ítéltek és érdemesnek tartottak beépíteni a mindennapi 
életükbe. 
 
 
 
Alsómocsolád, 2014.11.30. 
 
 
 
 
                                                                                  Oláh Roland 
 kuratóriumi elnök 
                                               Köz-Tér-Háló Alapítvány  


