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Jegyzőkönyv 

 
Dátum: 2017. november 24. 
Program megnevezése: Fiatalok felelős életre nevelésének programsorozata- 
Mentálhigiénia - Lelkünk egészsége:hagyományok, ünnepek szerepe. 
Program időtartama: 2 óra 
Program helyszíne: Polgármesteri Hivatal, 3999 Hollóháza, Szent László út 15. 
Összefoglaló: 
A programon 58 fő vett részt. A program Hegedüsné Asztalos Adrienn polgármester 

köszöntőjével kezdődött, melyben kiemelte, hogy egy olyan ünnepkör kezdődik meg, 

melyben mindenki számára könnyebb az önkéntesség, az adományozás, a jócselekedetek 

megvalósítása, hiszen az advent és a karácsony fő jelentősége a szeretet megnyilvánulása.  

Meglepetésünkre jóval többen jelentek meg a programon, hiszen 25 fő volt a tervezett 

létszámunk. 

Rózsás József lelkipásztor egy rövid előadást tartott a lelki egészség megőrzésének 

jelentőségéről kiemelve a fiatal korosztálynál megjelenő veszélyeket az alábbiak szerint: 

1. Az egyén és a társadalom közötti konfliktusokat, az alkalmazkodás zavarait ma 

mindenki növekvő mértékben érzékelheti akár saját környezetében, akár a 

tömegkommunikáción keresztül. A lelki egészség megőrzése, illetve 

helyreállításának elősegítése talán soha még nem volt fontosabb. 

2. Konfliktus helyzetek az egyénnél: 

a. önmagában 

b. családban 

c. közösségben: iskolában, munkahelyen, baráti társaságban…. 

3. A konfliktusok, feszültségek nem megfelelő feldolgozásának hatása van a lelkünkre 

és a testünkre is. (Ebben a pontban a jelentkezők példákat mondhattak pl. magas 

vérnyomás, fáradtság, romló tanulmányi eredmények, haragosabb, feszültebb lesz az 

ember.) 

4. Megoldási lehetőségek: mivel ekkora létszámnál nem volt lehetőség a kiscsoportos 

tevékenységre, közösen gyűjtöttük össze a lehetőségeket: 

a. családtagok segítsége 

b. ünnepek megünneplése, hagyományok ápolása, újjak létrehozása 

c. lelki segítség pl. templom, hit 

d. sport  

e. segítségnyújtás 
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f. szabadidős tevékenysége: pl játék, kirándulás, zenehallgatás, olvasás, kreatív 

tevékenységek 

g. szükség esetén szakember 

Rövid összefoglalással és a felmerülő kérdések tisztázásával zárult ez a programrész, majd 

mindenkinek lehetősége volt az adventi készülődés megkezdésére, hiszen adventi 

koszorúkat, dísztárgyakat, ajtódíszeket készíthettek a jelenlévők. 

A résztvevők nagyon aktívak voltak, hiszen még a kamasz fiúk is elmélyülten készítettek 

ünnepi díszeket és rendkívül jó hangulatban telt el az esemény. 

 

   
 

 


