
 

 

Lehetőségek az egészségmegőrzés terén a lakosság számára Szeged, 

Tarján városrészben 
 

 
Az Asztalitenisz Sport Klub Szeged sportegyesület 10 hónapos programot 
indított, amely kiváló lehetőség szinte minden korosztály számára, hogy 

életmódján változtasson. A Szemléletformálás testi- lelki egészségmegőrző 
asztalitenisz programmal Tarján városrészben projekt az Európai Unió 

támogatásával valósul meg. A programok ingyenesek, fő célunk, hogy heti 
rendszeres sportfoglalkozásainkkal tudatosítsuk a sport mindennapi 
fontosságát, egészségügyi állapotfelméréseinkkel képet adjunk fizikai, és 

egészségügyi állapotukról, valamint klubfoglalkozásaink által életmód 
tanácsadással segítsük az embereket egy egészségesebb életmód kialakításában.  

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) meghatározása szerint az egészség az 
ember testi, lelki és szociális jólétét jelenti és nem csupán a betegség vagy 
fogyatékosság hiányát. Az egészség nem csak cél, hanem egy erőforrás, 

melyet a mindennapokban használunk. 
Több kutatás kimutatta, azt a sajnálatos tényt, hogy Magyarország az Európai 

Unió, és a világ egyik legegészségtelenebb országa. Ebben különösképpen a 
népesség egészségtelen, és mozgásszegény életmódja, a jelentős dohányzás és 
alkoholfogyasztása, valamint az egészségtelen táplálkozási szokásai emelhetők 

ki. Alapvető lenne a magyar társadalom egészségtudatosságának növelése. 
Rendkívül fontos a proaktív megelőzés, a szűrések és az eredményekből levont 

diagnózis elérhetővé tétele az átlagemberek számára, hogy minél többen 
megismerkedhessen az életformából adódó veszélyekkel, és annak 
kockázataival, ezáltal ösztönözni tudjuk a lakosságot egy egészséges és 

felesleges betegségkockázatoktól mentes életmód kialakítására. 
Egy egészséges életmódot folytató ember nem dohányzik, egészségesen 

táplálkozik, rendszeresen végez testmozgást, valamint elég időt fordít 
pihenésére, a világhoz és önmagához fűződő pozitív viszony ápolására. Mindez a 

mindennapos tudatos döntések és cselekvések eredménye. Az egészséges 
életmód önbizalmat, sikerélményt és önbecsülést ad, valamint csökkenti a 
betegségek kialakulásának lehetőségeit. Mindez akkor érhető el, ha az ember 

eldönti, hogy apró lépésekben változásokat hajt végre, a mindennapi 
életmódjában pl. (gyalog vagy kerékpárral megy a munkahelyére, zöldséget, 

gyümölcsöt fogyaszt szénhidrát helyett, vagy egy csésze kávéval kevesebbet 
fogyaszt, mint előző nap, esetleg megiszik plusz egy pohár vizet). Ezek apró, de 
mégis óriási lépések önmagunkért, hiszen tudjuk, hogy gondolkodásmódunk 

formálják döntéseinket, és cselekvéseinket. Cselekvéseink szokássá alakulnak, a 
szokásaink pedig hosszú távon formálják jellemünket, ami hatással van 

egészségi állapotunkra. A kör így válik teljessé, minden ember a döntései és 
cselekvései szintjén tud legkönnyebben beavatkozni az életét, létét alakító 
folyamatba.  

 
További információk a www.atsk.hu honlapon. 

A projekt az Új Széchenyi Terv keretében az Európai Unió támogatásával, az 
Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.  
 

http://www.atsk.hu/

