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Szeged - Idén is megszervezik az immár hagyományos
életmódtábort a szegedi gyermekpszichiátrián. A
háromhetes programra olyan, mentálisan egészséges
gyerekeket várnak, akik túlsúllyal küzdenek.

A kóros elhízásnak gyakran lelki háttere is van – ebből indultak ki, amikor a
szegedi gyermekpszichiátrián úgy döntöttek, életmódtábort szerveznek. Akár
valamilyen lelki probléma, akár a mozgásszegény életmód vagy a helytelen
táplálkozás, esetleg a nem megfelelő családi minta áll a háttérben, biztos, hogy
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HÍREK GALÉRIA SPORT GAZDASÁG SZÓRAKOZÁS PROGRAMOK INGATLAN APRÓ ARCHÍV

SZEGED HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MAKÓ SZENTES CSONGRÁD TUDÓSÍTÓ

ÁLLÁS

DÉLMAGYARORSZÁG

Ajánlom 171

CasusGrill

Mobil Grill kiránduláshoz
60 perc grillezési idő. Egyenletes, magas 
hőmérséklet. Most csak 2990 Ft
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Népszerű

Rekord: 68 tonnányi
hulladék a 10 napos
szegedi borfesztivál
˝szemétmérlege˝

Dominikai hangulat
a kisteleki
vadászfesztiválon -
galéria
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Partnereinktől

Amikor meglátta a
segédmotorost, még
olyan távolinak…

Sok millió tonna
hulladéktól
szabadulnánk meg -…

Dominikai hangulat a
kisteleki
vadászfesztiválon -…

Egy évvel
meghosszabbította
szerződését a MOL-
PICK…

Kevesebb méz
lehet idén - a márciusi
hideg és a hirtelen…

Basic vitrines
szekrény 4-es

Családi ház
Budapest

Pamut tunika S/M
méret

139 990 Ft  

34 900 000 Ft  

2 495 Ft  

24 ÓRA SZÓRAKOZÁS SPORT PROGRAMOK ÁLLÁS INGATLAN
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�atalkorban még lehet segíteni ezen a problémán. Sikeres is a program:
minden évben több kilótól szabadulnak meg a résztvevők, sokaknak pedig
sikerül az életmódváltás is. 
 
– A táborba 12 éven felüli, úszni tudó gyerekeket várunk – mondta el Kása
Péterné Betty táborvezető. – A gyerekek hétfőtől péntekig a klinikán alszanak,
napi ötszöri étkezést kapnak, mindez pedig ingyenes. A háromhetes program
viszont mindennap külső programokat tartalmaz, melyekért �zetni kell, így a
teljes díja 30 ezer forint. 
 
A gyerekeket sportolni, kalandparkba, csúszdaparkba és bakancsos
kirándulásra is viszik, mindemellett pedig napi ötszöri étkezéssel is 1500
kalóriás diétát biztosítanak számukra, melyet a hétvégi otthon töltött
időszakban is be kell tartani. Emellett dietetikus és pszichológus is foglalkozik
velük. A tapasztalatok szerint heti 2–5 kilót is leadnak a táboros �atalok. 
 
A program június 25-étől július 13-áig tart. Jelentkezni az újszegedi
gyermekpszichiátria ambulanciáján lehet.

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK:

Szegediek a nagyvilágban: ˝Jó lenne, ha otthon is többet mosolyognának az
emberek˝
Mindent teleraknak cukorral
Sport a szabadban és a szabadidőben
Elek, a Lapos őre
Csak a családjukra számíthatnak a szabaduló elítéltek

Témák: életmód  életmódváltás  Szeged

Kövessen minket, kommentelje híreinket a Delmagyar.hu Facebook oldalán!
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Lájkolom és követem a Delmagyar.hu-t Megosztom a cikket a Facebookon

Olvasta már?
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Kisalfold.hu ajánlja

Tündérfesztivál Sopronban: idén
kétnapos lesz a gyerekprogram

Szolgáltatások

Még több ingatlan »

KIADÓ

Belváros, Szeged,
ingatlan, eladó,
lakás, 83 m2,
35.291.250 Ft
Részletek »

Belváros, Szeged,
ingatlan, eladó,
lakás, 79 m2,
33.737.582 Ft
Részletek »

  

ELADÓ

Déliapró

Autó, Használt autó

Albérlet, Lakás, Családi ház

Számítástechnika, Mobil

Bálázó égett Szegváron,
megdőlt egy szobor
Szegeden

Ilyen menő tyúkólat még
nem látott - Videó

Fürdőben tanulni a
vizsgákra? Ezt az élményt ne
hagyd ki

ÚtON: biciklist gázoltak
Szegeden, búzatáblában
kötött ki egy csó...

Hogyan lehetünk
határozottabb vezetők?

A rossz idő nem szegte a
makói fesztiválozók kedvét:
Grillezni es...
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