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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 4304321 

Teljesítési időszak: 2015.01.01. – 2015.01.31. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Mentális egészség 

 
Beszámoló a DDOP-4.1.2/B-13 azonosító számú Lakhatási integrációt modellező 

szociális célú településrehabilitációs kísérleti projekt „Szegregáció helyett integráció 
Alsómocsoládon” című pályázat keretében ötödik alkalommal megvalósult „Mint a 

Makk” Egészség klub feladat ellátásáról. 
 
 

Megvalósító: 
Név: Köz-Tér-Háló Alapítvány 

Székhely: 7345 Alsómocsolád, Rákóczi u. 21. 
Adószám: 18398531-1-02 
 

Helyszín: Alsómocsolád, Rákóczi u. 21. 
 

Időpont: 2015. január 15. 
 
  

„A lelki egészség nem valami olyasmi, amit készen kap, vagy amire rátalál az 
ember. Sokkal inkább valami olyasmi, amit meg kell teremtenünk magunkban.”  

 
Thomas Stephen Szasz 

 
 
Egészség klubunk januári foglalkozásán egy olyan témát dolgoztunk fel a 

résztvevőkkel, mely a magyar lakosságot általánosságban érinti, és szinte 
minden emberre – kortól, nemtől, vallástól függetlenül – hatással van hiánya. Ez 

alkalommal a mentális egészségről tartottunk egy interaktív előadást, amely a 
résztvevők számára is tartogatott üzenetet, hasznos tudnivalókat, a lelki 
egészség eléréséhez szükséges tanácsokat. Január lévén, mindenki számára 

nyomasztó a téli napok hosszúsága, a hideg idő, az újév feladataival való 
megküzdés sikerességének bizonytalansága. A résztvevők közül sokan 

szeretnének új munkát, új kapcsolatokat, új szokásokat felvenni, de működnek 
olyan „háttérzajok”, amelyeket nem lehet nem figyelembe venni, amik 
megakadályozzák, vagy lassítják őket terveik megvalósításában. A téma 

súlyossága miatt fontosnak tartottuk a személyes interakciót, azt, hogy bárki 
elmondhassa a véleményét, hiszen a hozzászólás élményt, megnyugvást, 

önbizalmat ad a hozzászólónak, a résztvevőket pedig cselekvésre ösztönözheti, 
vagy óva intheti.  
 

Miért is fontos a mentális egészség? Ha egy-egy részünk nem egészséges, akkor 
egy gerjesztő folyamat indulhat el, ami lenyomatot képez szervezetünkben, 

eltérítve szerveink működőképességét a helyes iránytól. Az előadás valójában a 
résztvevők véleményével és hozzászólásaival együtt teljesítette a küldetését, 
mert a hozzászólókat személyes tapasztalatok ihlették, amely a hallgatóság 

számára hiteles és kézzelfogható bizonyítékokat jelentett. 
 

 
 



 

 

 
 

 
Az a mondás, hogy minden fejben dől el, az előadás mottóját is képviselte. 

Természetesen nem elég valamit fejben eldönteni, a megvalósítás folyamatának 
nehézségeivel is szembe kell nézni, amelyek előre nem látott problémákat, új 
akadályokat tartogathat. Mentális problémák bármely korban felmerülhetnek. 

Már kisgyermekkorban felismerhető a beilleszkedési problémák megjelenésével, 
a magány keresésével. Az iskoláskorúak körében a mentális problémák már 

számos más okra vezethetők vissza. Ekkor a különböző társadalmi normák 
elvárásainak való megfelelés kényszerítő ereje okozhat csapdákat, lelki 
kríziseket. Ezen kívül a tanulmányoknak, a magas elvárásoknak való megfelelés, 

a családnak, barátoknak, mint referenciacsoportnak történő megfelelés az adódó 
problémákat összesűrítheti, amelynek nyomán sokszor rossz döntések születnek. 

Felnőttkorban a problémák sok esetben halmozottan fordulnak elő. A megfelelési 
kényszer sokszor kiindulópontot jelent. Felnőttként sokszor úgy érzi az ember, 

hogy a hullámok összecsapnak a fejük felett. Ekkor már munkavállalóként (vagy 
épp munkanélküliként), családi szerepvállalóként, a jövőbe vetett hit 
aggodalmának kifejezőjeként állhatunk szemben a lelki megpróbáltatásokkal.  

 
Az előadáson általános érvényű tippek, trükkök hangzottak el a lelki egészség 

megőrzésére, de a cél elérésére egyénre szabott praktikák, gyakorlatok 
szükségesek, indokolt esetben pedig egy szakember felkeresése. 
 

Pozitív irányú változások: 
 Mentális problémák gyökérokainak megismerése 

 Önmagunk, korlátaink, lehetőségeink megismerése 
 Mentális problémák kezelési módszertanának megismerése 
 Társas kapcsolatok erősödése, felelősségtudat fokozódása 

 
 

 
 
 

 
Kelt: 2015.02.12. 

 
 
 

 
  


