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Veszpr6n(vdp) - A mo-
dern ember a legritkSbb
esetben 6hes, m6gis sze-
rettink nassolgatni, vala-
mit folyamatosan r6gni.
Ezzel SltalSban a bels6
fesztilts6get szorongdso-
kat pr6bSljuk levezetni.

Illisnt Vdrtis Szilvia szak-
pszichol6gus, ment6lhigi6ni-
kus mondta el ezt a Csolnoky
Ferenc K6rhdzban tartott szak-
mai napon. Az el6ad6 tdbbek
k<lzcitt r6mutatott, dtkezdsiink,
6tkezdsi szok6saink szoros
egysdget alkotnak lelki egdsz-
sdgtinkkel. Az 6tkez6si kultrira
v6ltoz6s6t trirtdnetisdg6ben
mutatta be, 6s jutott el odi4ig,
hogy a mai fogyaszt6i t6rsada-
lom tulajdonk6ppen az ember
hajdani gyfjtogetf dletm6dj6-
ban gydkerezlk: az evohici6
sor6n azok maradtak fenn,
akik folyamatosan tal6ltak
6lelmet 6s folyamatosan t6p-
ldlkoztak. Ma hi6ba 6llnak

m6ny racion6lis 6rvei, mdg-
sem eszerint 6tkeztink. Akiket
mfftdttel szabaditott6k meg a
kil6ikt6l, p6lddut gyomorszii-
kft6st v6geztek n6luk, azok
kcizcitt l6nyegesen tijbb a lelki
probldm6kkal kiizd6k sz6ma,
magasabb az dngyilkoss6gi
ar6ny is. Az drdekes tdnyek,
adatok sor6ban elhangzott p6l-

Ha nem vagyunk
6hesek, akkor is
szerettink nassolni

ddul, hogy Amerik6ban tcibb
ember hal meg elhiz6s k6vet-
kezt6ben, mint 6hez6s miatt.

A Csolnoky Ferenc K6rh6z
a lelki egdszsdgfejleszt6 prog-
rarnra a Magyar Individu6l-
pszichol6gia Egyesiilettel
egyiitt nyert uni6s tiimogatdst
- tudtuk mes^ Szdlesnd dr Fe-

t6l, a projekt gazd6j6t6l. El-
mondta, az cisszeg egy 6vre
nyrijt fedezetet a kdtezer f6t
foglalkoztat6 k6rhdz dolgoz6i
szdmilra tartott egdszs6gfej-
leszt6 programokra, de azt
kcjvet5en m6g hiirom 6vig n6-
hilnyat fenn kell tartani kri-
ziiliik. A megval6sit6sba be-
vont6k a veszpr6mi pszichi6t-
riai dolgoz6kat, pszichol6gu-
sokat, gy6gypedag5gusokat,
szociSlis munkdsokat tcimcirf-
t6 Ep L6lek Egyesiiletet is. Az
elmrilt egy 6v sor6n - munka-
id6n kiviil - ktilcinf6le cso-
portprogramok zajlottak, pdl-
d6ul relaxdci6s, esetmegbe-
s2616 (az orvosok szdmfua),
sziil6k szabadegyeteme.

Szakmai napot ezt megel6-
z6en m{r tartottak tavaly szep-
temberben, a mostani tematika
a testi-lelki eg6szsdg tdmdja
kcir6 csoportosult.
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