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Beszámoló 

Dátum: 2018. január 07. 
Program megnevezése: 10. Fiatalok felelős életre nevelésének programsorozata 
Program időtartama: 2 óra 
Program helyszíne: Kazinczy Ferenc Általános Iskola Jókai Mór Tagintézménye 
            3980 Sátoraljaújhely Jókai u. 13. 
Összefoglaló: 
A programon 21 fő vett részt. A program rövid bemutatkozással kezdődött, majd Terebesi 

László lelkész elmondta a program rövid tartalmát.A jelenlévők rövid bemutatkozása is 

megtörtént és elmondhatták mi az, ami érdekli őket, és hogy milyen elvárásaik vannak ezzel 

a konkrét programmal kapcsolatban.  

Az előadó Daubner Béla (psziciáter)- Az Igaz Barátság és Szerelem Esélyei anyaga alapján 

tartotta meg előadását: 

1. A kapcsolatok természetrajza  

1.1. Szeretet – szerelem – szexuális gerjedelem 

• Nem vizsgálható 

•  Nem lehet pontosan meghatározni 

•   „Sajátos érzelmi állapot, amit az jellemez, hogy a tudat egy másik ember képével, 

emlékeivel van tele, és a személyiség motivációs rendszere leginkább arra irányul, 

hogy ennek a másik embernek a közelében lehessen, mégpedig szexuáliskapcsolat 

formájában. A másik ember képe különlegesen pozitív értékminősítést kap. 

Szexuálisan birtokolni akarja a másikat és kiemelt fontossága van a 

kölcsönösségnek”. 

1.2.Szenvedély – függőség 

1.3. Féltés – féltékenység 

1.4. Kétely a partnerrel szemben – bizalomhiány 

2. Társadalmi normák és szerepviszonyok alakulnak ki és intézményesülnek 

• Romantikus szerelmi séma 

• A szenvedélyes szerelem megkönnyíti az alkalmazkodást.  

• Szerepkényszer - környezeti elvárás 

• Krízis 

• A szerelem mindent megoldó hatalma – csalódás – illúzió 
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3. Mai pszichológiai ismereteink szerint a szerelem él, fontos a modern emberszámára 

is, és kell a jó párkapcsolathoz.  

Előnyös, ha nem romantikus lángolás, hanem fokozatosan fejlődő, egyenletes, teherpróbákat 

kiállt szerelem az együttélés alapja. 

Rövid szünet után csoport munkában dolgozták fel az elhangzottakat, majd a bátrabbak 

kifejthették véleményüket, tapasztalatikat a témában. 

A résztvevők feltehették kérdéseiket a jelenlévő felnőtteknek és az előadónak.  A jelenlévők 

rendkívül aktívak voltak és többen jelezték, hogy rendszeresen szeretnének részt venni 

ezeken a programokon. 

 
 

 


