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A pszichiátriai gondozói munkánk kapcsán megtapasztaltuk azt, hogy a korszerű gyógyszeres 
terápia és pszichoterápia mellett is alakadásokat okozott az, hogy a szociális közeghatások, 
vagy ennek hiánya ellátottjaink felépülését, rehabilitációját hátráltatta. Veszprém megyében 
hagyománya van a szocioterápiás módszerek egészségügyi ellátási rendszerébe 
integrálására, ugyanis a dobai pszichiátriai rehabilitációs intézet így működött. Ránk az a 
feladat várt, hogy a pszichiátriai járóbeteg szakellátásban is megjeleníthessük a 
szocioterápiás eszközöket.  

Magyarországon 2000-től rendelet által szabályozottan a közösségi pszichiátriai gondozás és 
a pszichiátriai betegegek nappali ellátása a szociális szféra hatáskörébe tartozóan 
bevezetendővé vált. Az egészségügyi és a szociális feladatok integrációját úgy tudtuk elérni, 
hogy létrehoztuk a Horgony Pszichiátriai Betegekért Közhasznú Alapítványt, aminek egyik 
célkitűzése ez volt. 

Az ellátásban résztvevő szakmai team tagjai, segítőink, rehabilitált betegeink 
közreműködésével sikerült terápiás eszköztárunkat gazdagítnunk, ami hatékonyságunkat 
nagyban növelte. Módszerünkkel országos szintű ismertségre, elismertségre tettünk szert.   

 

 

 

 

2011. január 01. A „Horgony” Pszichiátriai Betegekért Közhasznú Alapítvány dolgozói és 
kliensei lehetőséget kapnak végre, hogy valami újat alkothassanak Veszprém városában.  

Nagy reményekkel, ambícióval, és kevés tapasztalattal vágtunk bele a klub működtetésébe.  

Amit magam részéről biztosan tudtam és szem előtt tartottam mindig: noha a klub neve 

„Horgony” Pszichiátriai Betegek Nappali klubja, itt nem a betegség lesz a meghatározó 

fogalom életünkben, hanem a klubtagság. A valahová tartozás érzése, az elfogadás, a tisztelet 

és tolerancia. Együtt növekedtünk és alakítottuk mindennapjainkat folyamatosan szem előtt 
tartva a partneri viszonyt. Több, mint 11 év távlatából bátran kijelenthetem: sikerült! 
Klubtagjaink nem csak szívesen járnak hozzánk- de elfogadó közösségként, partnerként 
tekintenek önmagukra és munkatársainkra.  

Csizmadiáné Szabó Mária 

szolgáltatásvezető 

    

 

  



 

 

 

 

 

 

 

Az írásokat a „Horgony” Pszichiátriai 
Betegekért Közhasznú Alapítvány 
klubtagjainak engedélyével változtatás 
nélkül közöljük. 
  

 

 

A rajzok csoportfoglalkozásokon 
készültek, nem biztos, hogy szerzőjük, 
készítőjük ugyanaz a személy.    



 

 

Tisztelt Olvasók! 

 

2018 tavasza óta vagyok klubtag. A klub nagyon sokat adott nekem. Jó társaságot jó barátokat, 
jó programokat. Szüleim sajnos már nem élnek. Gyermekeim kirepültek. Hála a klubnak, nem 
kell otthon egyedül ülnöm! Tartalmasan töltöm a szabadidőmet. Kiteljesíthetem a 
kreativitásomat a kreatív foglalkozásokon. Tanulhatok új dolgokat az angol órákon és a 
gondolatébresztőn. Állat-barát vagyok, ezért különösen szeretem a kutyaterápiás 
foglalkozásokat.  

 

A táncházban népek táncait járjuk. Kéthetente háztartási ismeretek foglalkozásokon a konyha 
fortélyait lessük el főzés közben, és jókat eszünk. Az ünnepeket, karácsony, húsvét, farsang is 
megtartjuk. Ilyenkor tartalmas műsorokkal készülünk az ünnepre. Dalkörön zenét hallgatunk 
és énekeljünk. Zeneterápián hangszereken zenélhetünk. Van olyan foglalkozás is, ahol 
rajzolunk egy inspiráló zenére. A klub kertjében kertészkedhetünk is. Ezek mellett kirándulni 

járunk, túrázunk, bográcsozunk, állatkertbe megyünk. Ezeknél tartalmasabb programokat el 
sem tudok képzelni! 

Nagyon szeretek ide járni! 

                                                                         Balázs Krisztina 

 

 

 

 

 



 

 

A klubban jó a hangulat és a társaság. Szeretek jönni. Változatos a program. Szeretek 
mindenkit. Jó minden program. Szeretem a hangszereket, a kívánságműsort, főzést, 
kirándulást, teázgatást, kávézgatást, étterembe, cukrászdába járást, beszélgetést. Örülök és 
nem bántam meg. 

                                         Bíróné  Kutrik Adél 

                                             A Horgony Klub. 

 

 

 

 

Nekem a klub rendkívül sokat adott. Mindig jó társaság fogadott, megértő fülekre, barátokra 
és barátnőre is leltem. Ha valami bajom volt, akkor a dolgozók mindig segítettek rajtam, 
mindig meghallgatták a panaszaimat. Azért is szeretem a klubot, mert színesek, változatosak 

a programok. Jók a kirándulások. Nekem a Horgony Klub csak adott és nem is tudom, mi lenne, 
ha nem lenne. 

                                                   Fehér Ádám 

 

 

 

 



 

 

Nekem a klub szeretettel adott élményeket, színház, kirándulás, játékosságot, barátokat, 
felvilágosítást. Bár azt túl későn, hogy őszinte legyek, barátokat, barátnőket, otthont, újat, 
szépet tehetséggondozást, védelmet, örömöket és kudarcokat. A klub sokat adott, a kórház 
sokat elvett. Több betegnek szüksége lenne ilyen klubokra. Jobban gyógyulnának a betegek. 
Szeretnék szólás és vallásszabadságot kapni, egészséget és önbizalmat. Nagyobb teret 
szeretnék az ilyen kezdeményezéseknek az egész országban, mert a gyógypedagógiában 
jobban hiszek, mint bármelyik csodagyógyszerben. Több pszichológus kéne és mindez 
elérhető áron. 

                                        Koncsek Ildikó 

 

 

 

 

 

Mit adott nekem a klub? 

 

Azt gondolnád, hogy a betegség az, ami újra meg újra visszahúz ide. 

Nem. 

Hát akkor micsoda? 

Az a szeretet, elfogadás, összetartozás, ami itt jelen van. 

Nem tudtam kimozdulni a lakásból. 

Azt kérdezed: Hogy hogy? Odabilincseltek! 



 

 

Hmm… piszkos fantázia! Nem, de a szimbólum hasonló. Mondjuk, inkább egy akadálypályát 
képzelj el! Nem mehetek ki így emberek közé! Hogy? Tiszta zombi vagyok. 

Nem csak rosszul nézek ki. 

Ilyen párbeszédek mennek a fejemben, ha csak le nem áll az agyam, akkor nem tudok 
gondolkodni, leblokkolok. És akkor mit csinálsz? Iszok még egy kávét, teát vagy vizet. 

Beveszek egy negyed vagy fél Riso-t. Aztán? Telik az idő. Próbálok valami hasznosat csinálni. 
Pl. elmosogatok. És? Felhívom a Horgony Alapítvány egyik munkatársát. Ők segítenek. 

Azt mondják például, hogy 15 órától lesz rajzolás, van 2 órád, hogy ideérj. Nem imádkoztam 
eleget, lehet ezért ment el a busz az orrom előtt. Nem bosszankodom. Nézelődőm. Hamar jön 
a másik busz. QR kód olvasó működött, megkönnyebbültem. Nem is volt hülyeség online 
bérletet venni! Mondjuk, ha valaki be tudna hozni kocsival, vagy jönnék rollerrel, bicajjal, 
gyalog, az más feeling lenne. 

Gyerekkorom egyik kedvenc meséje jut eszembe: „Menjek talán repülővel? Nem. Nem. Nem 
lakunk mi olyan messze.” Beugrik? 

 

 

No. Mit adott nekem a klub? 

Jó ide belépni. Szép díszek, növények vannak, nyugodt légkör. Vannak foglalkozások. Tea, 
kávé, alkotás. Aki ismer, tudja rólam. Nehezen tudok még becsatlakozni a foglalkozásokba. 
Nem mindegyik nekem való. Vannak nálam súlyosabb betegek, akiket nem nézek le, nem is 

sajnálkozom. Örülök, hogy jól érzik magukat. Velük is lehet pár szót váltani. Sok időbe telt, míg 
rájöttem, megértettem, hogy a betegek is ugyanolyan emberek, mint azok, akik nem. Sőt, ma 
már nem is ismerek olyant, aki ne lenne érintett. Van az úgy, hogy olyan jól érzem magam 



 

 

„beteg” emberek, vagy társak között, hogy nem vágyom „normális” emberek közé menni. 
Utóbbiak kegyetlenek, keményszívűek lettek, pedig az erő nem ebben van. Tisztelem azokat, 
akik fellépnek dallal, verssel stb. Én még nem tartok ott. Szeretnék elviselhetőbb, emberibb 
lenni, leszokni a perfekcionista, maximalista hozzáállásról. Mással is megtörtént, más is átélte, 
nem vagyok egyedül a nehézségeimmel. 

 

 

Szeretek kimenni a parkba, jó lenne több időt tölteni odakint. Jó volt pingpongozni, tornázni. 
Angolra jártam évekig. A munkám miatt csak a végére érnék ide. Még nem adtam fel. Nem 
mindig értenek meg, de nem baj. Gyakorlom a kommunikációt. Lehet, hogy túl vallásos, túl 
szigorú vagyok és nem vagyok következetes. Életmód váltásban vagyok már jó ideje. 
Megunom a „kecsketáp”-ot, és akkor kell az édesség. Sokat szelídültem. Már nem harcolok 
egyedül. Nem látom értelmét a shoppingolásnak, nem ad olyan örömöt, mint a közösséghez 
tartozás. Jó, hogy lehet rájuk számítani. Most ennyi jutott eszembe. Épp szólt valaki „egész 
hosszút írsz” 

Veszprém,2022.06.07. 

 

 

 

 

 

 



 

 

2011. óta vagyok klubtag. A kedvenc foglalkozásaim: angol, kívánságműsor, klubdélután, 
irodalmi. Szeretem még a kávét, teát. Karácsonyt, húsvétot és a kirándulásokat. 

                                  Görföl Attila 

 

 

 

 

 Mit adott nekem a klub?    

Közösségbe járok, kedves embereket ismertem meg. A foglalkozásokból rengeteget lehet 
tanulni. A kirándulások kellemes kikapcsolódást nyújtanak. Sok hasznos foglalkozás van, ami 
fejleszti a tudásunkat és kézügyességünket. A klub vezetői szeretettel és odaadással fordulnak 
felénk, bármiben lehet rájuk számítani. Semmiféle kötöttség nincsen, a foglalkozások, a 
foglakozások közül szabadon lehet választani. Nem vagyunk semmire rákényszerítve. A 
foglalkozások sokrétűek, és tartalmasak. Örülök, hogy tagja lehetek ennek a jó 
kezdeményezésnek. 

2022.05.29.                              Rieth Vanda   

                                                       A  KLUB  

                                             A HORGONY KLUB 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

A Klubot több éve alapították. A Horgony Pszichiátriai Betegek Klubja néven. A lelkileg sérült 
személyek gyógyulását segítik. A klub vezetői szociális munkások. A klubnak 32 tagja lehet. A 
szociális munkások páros és páratlan héten különböző foglalkozásokat, tanfolyamokat 
tartanak. A klubtagok összekovácsolódtak, mint egy nagy család. A klubot néhány éve 
ajánlotta egy kedves doktornő, és vettem a bátorságot, felkerestem, hogy meggyógyuljak. A 
klub, hogy mit adott? Sok sikerélményre és tudásra tettem szert. Az sem utolsó szempont, 
hogy sok barátra. A munkaidőm után, amikor letelik a közel egy műszak, akkor a 
szabadidőmben van lehetőség a kikapcsolódásra. Az angol, főzés tanfolyamok feldobnak. 
Gyerekkoromban tanulás mellett dolgoztam, és kimerülve mentem néha az iskolába. Azért 
nem voltam jeles. A kutyák oktatását nagyon érdekesnek tartom. A csapathoz igyekszem 
barátságos lenni. A sok humornak gyógyító ereje lehet a klubtagokra nézve. 

                                      Fekete Szabolcs  

                                             klubtag 



 

 

 

 

                                    Mit adott nekem a klub? 

Először, mikor idejöttem egy biztos hátteret, lehetőséget a felépüléshez, lelkileg, mentálisan 
egyaránt. Sokkal jobb a társasági élet, ha biztos vagy abban, hogy rajtad kívül még vannak 
mások is, akik hozzád hasonlóan betegek. 

Sok reményt, biztatást kaptam munkához, magánélethez egyaránt. Mivelhogy az Alapítvány 
sok mindenben segít, mindenkinek csak ajánlani tudom. 

Veszprém,2022.07.11.        Takács János 

 

                                    Mit adott nekem a klub? 

Azért szeretek idejárni, mert remek embereket ismerhettem meg. Az itt szervezett programok 
pozitív hatással vannak a lelki és mentális problémáimra. Sikerült munkát találni a klub által.  
A klubban szervezett programok építő jellegűek és egyben kikapcsolódásra is lehetőséget 
adnak. Sikerült eljutnom az ország olyan helyeire, ahova a klub nélkül nem lett volna 
lehetőségem és barátokra tettem szert. Nagyon jók a művészeti és zeneterápiás foglalkozások. 
Lehetőségem van az angol nyelv gyakorlására. Mivel társasházban lakunk, kutyatartásra nincs 
lehetőségem, pedig nagyon kedvelem őket. Itt erre is van mód, a terápiás kutyák nagyon 
barátságosak. Az itteni foglalkozások mind nagyon jók. 

                                                    Salamon Győző 



 

 

 

 

              Miért szeretek a klubba járni? 

Én nagyon szeretem a társaságot, mert nagyon jó a klub. Én nagyon szeretek mindent 
megbeszélni. Sikerült nagyon sok barátot szerezni. Szeretem a zeneterápiát, 
művészetterápiát, a háztartástant is nagyon szeretem, az is nagyon jó szokott lenni. A táncokat 
is szeretem. Nagyon szeretek idejárni. Angolra és gyógytornára is járok, az is nagyon jó. 

                                                        Szász Dalma 

 



 

 

Tar Szilvia: Anyagi biztonság, pszichológiai biztonság, mentális fejlődést, vallásosságot, kreatív 
fejlődést, varrástanulás, zeneterápia (hallgatni),főzni tanulást. Kutyaterápián való részvétel, 
fejlődés, angol nyelvtudást adott nekem a klub. 

 

 

A foglalkozásokat szeretem. Szeretem az ebédet, amit itt kapok. Szeretem, ha jön a Tamás 
hozzám. 

Dalkört, kívánságműsort, kutyaterápiát is nagyon szeretem. 

 

                                          Martinkovicsné Irénke 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

A kiadvány elkészítésben részt vettek: 

A "Horgony" Pszichiátriai Betegekért Közhasznú Alapítvány 

kliensei és dolgozói 
 

 

A kiadvány a Veszprém-Balaton 2023 program pályázat 
keretében valósulhatott meg 

 

 

 

 


