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DIVAT&STÍLUS&ÉLETMÓD, EGÉSZSÉGÜGY, KŐFALON TÚL, VÁSÁRHELY Több
mint 1000 résztvevője volt
eddig az EVP Mentális
Egészségfejlesztési
programjának Vásárhelyen

Egy évvel ezelőtt indult útjára Vásárhelyen és Makón
a mentális egészség megőrzését és javítását célzó
programsorozat, amelynek keretében előadásokon és
különböző foglalkozásokon vettek részt az
érdeklődők.

Többek között Boldogságműhely, autogén tréning és
szülői kompetenciák fejlesztését célzó programok álltak
a jelentkezők rendelkezésére, emellett egyéni igény
szerint életvezetési, párkapcsolati, vagy munkahelyi

Olimpikonok
és a jövő
olimpiai
reménységei
Hódmezővás
árhelyen
Újra olimpikonokkal
népesült be a Gyarmati
Dezső Sportuszoda. A
Magyar úszó válogatott
sportolói töltötték 3
hetes edzőtáborukat a
Gyarmati Dezső
Sportuszodában -
olvasható a Hód Úszó
SE Facebook-oldalán.

08:
44

Illegális
migránst
tartóztattak fel
Tiszaszigetnél

08:
30

Három nemzet
lövészei
gyakorlatoztak
együtt

08:
10

Kisfiúval
erőszakoskodó
férfi ellen indult
eljárás

07:
53

Magyar cég a
nemzetközi
divat-tech
csúcsán – Újabb
díjjal

FRISS HÍREINK

Adatvédelem - Általános
Szerződési Feltételek



VÁSÁRHELY KÉK HÍREK KŐFALON TÚL SPORT PROGRAMOK BŰNÜGYEK SZEGED NAP KÉPE    hódmezővásárhely Lázár János hét arca márki-zay péter Időjárás Keresés 

http://www.vasarhely24.com/author/acshelga
http://www.vasarhely24.com/kategoria/divatstiluseletmod
http://www.vasarhely24.com/kategoria/egeszsegugy
http://www.vasarhely24.com/kategoria/kofalon-tul
http://www.vasarhely24.com/kategoria/vasarhely
http://www.vasarhely24.com/divatstiluseletmod/tobb-mint-1000-resztvevoje-volt-eddig-az-evp-mentalis-egeszsegfejlesztesi-programjanak-vasarhelyen
http://www.vasarhely24.com/vasarhely/a-boldogsag-tanulhato-mentalis-egeszsegfejlesztes-vasarhelyen
http://www.vasarhely24.com/belfold/olimpikonok-es-a-jovo-olimpiai-remenysegei-hodmezovasarhelyen
http://www.vasarhely24.com/belfold/olimpikonok-es-a-jovo-olimpiai-remenysegei-hodmezovasarhelyen
http://www.vasarhely24.com/kek-hirek/illegalis-migranst-tartoztattak-fel-tiszaszigetnel
http://www.vasarhely24.com/esemeny/harom-nemzet-loveszei-gyakorlatoztak-egyutt
http://www.vasarhely24.com/belfold/kisfiuval-eroszakoskodo-ferfi-ellen-indult-eljaras
http://www.vasarhely24.com/esemeny/magyar-ceg-a-nemzetkozi-divat-tech-csucsan-ujabb-dijjal-gazdagodott-londonban-a-szegedi-antavo-loyalty
https://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/
https://www.google.com/intl/hu/policies/terms/
http://www.vasarhely24.com/
http://www.vasarhely24.com/kategoria/vasarhely
http://www.vasarhely24.com/kategoria/kek-hirek
http://www.vasarhely24.com/kategoria/kofalon-tul
http://www.vasarhely24.com/kategoria/sport
http://www.vasarhely24.com/kategoria/programok
http://www.vasarhely24.com/kategoria/bunugyek
http://www.vasarhely24.com/kategoria/szeged
http://www.vasarhely24.com/kategoria/nap-kepe
http://www.vasarhely24.com/cimke/hodmezovasarhely
http://www.vasarhely24.com/cimke/lazar-janos
http://www.vasarhely24.com/cimke/het-arca
http://www.vasarhely24.com/cimke/marki-zay-peter
http://www.vasarhely24.com/cimke/idojaras


2019. 06. 11. Több mint 1000 résztvevője volt eddig az EVP Mentális Egészségfejlesztési programjának Vásárhelyen - Vásárhely24

www.vasarhely24.com/divatstiluseletmod/tobb-mint-1000-resztvevoje-volt-eddig-az-evp-mentalis-egeszsegfejlesztesi-programjanak-vasarhelyen 2/8

nehézségek leküzdésére pszichológus segítségét is
kérhették.

Az eddigi eredményekről tartottak ma tájékoztatót az
EVP irodában. Megtudtuk, a pályázat első felében 250, a
második szakaszban pedig több mint 750 főt sikerült
bevonni a vásárhelyi járásban. Az eddigi, több mint
1000 résztvevő visszajelzései alapján kiderült, hogy
segítséggel el tudtak indulni egy harmonikusabb és
kiegyensúlyozottabb élet felé vezető úton.

A munka folytatódik, ezen a nyáron az EVP
Egészségfejlesztési Iroda 3 új mentális tréninggel bővíti
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szolgáltatási körét.

Dr. Kallai Árpádtól, a Csongrád megyei Egészségügyi
Ellátó Központ főigazgatójától megtudtuk, több mint 10
éve indult el az EVP (Egészséges Vásárhely Program), és
már akkor foglalkoztak a lelki egészség kérdéskörével,
ennek előkészítése azonban egy hosszabb időt vett
igénybe. 2012-ben, a Szegedi Tudományegyetemmel
készítettek egy közös felmérést a lakosság körében,
amely egyértelműen kimutatta, hogy a mentális
egészséggel történő foglalkozás fontos és elvárt feladat.
2018-ban, egy európai uniós pályázatnak köszönhetően
indult útjára a Mentális Egészségfejlesztés Program a
vásárhelyi és a makói járásban, amelyben
pszichológusok és mentálhigiénés szakemberek
dolgoznak nap mint nap azon, hogy az emberek
egészségesebb életet élhessenek.
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A Mentális Egészségfejlesztés program következő
tréningjei

Új programsorozatokat indít az EVP
Egészségfejlesztési Iroda Vásárhelyen
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