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Monspart Sarolta 

2015. 10. 19. 

Mindennap testedzés 

időskorban is! 

Miért??? 

 
 



Mozdulj minden-hol, minden-kor! 





Idősödni/öregedni  
is tudni kell! 

 
Ne dühöngj,  

hogy megöregedtél,  

van,  

akinek ez sem sikerül.  

(Bernard Shaw) 



A mai világ számai 
Becsült adatok 

    Több mint 7 milliárd ember él 28 éves átlagéletkorral 

ma a Földön, várhatóan 9 milliárd ember él majd 

2050-ben 38 éves átlagéletkorral  (Standard & Poor,s) 

     



Elkezdeni sosem késő! 



A nők jobban tudják a módját az 

aktív idősödésnek?  
 



Idősek testedzése, sportolása 
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Valamilyen, akár testi, 

akár lelki nehézséggel 

együtt élve is lehet 

majdnem teljesség, 

jó a közérzet --- 

edzettség,  

jó fizikai 

kondíció esetén! 



Erősítő gimnasztika, tánc, 

asztalitenisz, gyaloglás…. 
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Az érdeklődő, kíváncsi 

embernek könnyebb! 

 



Egészséges, sportoló nemzet vagyunk régóta 

 a természetben történő, történelmi „futásaink” alapján 

 
 900 körül, a honfoglalás idején, Zalán bolgár fejedelem, a Tisza 

       jobb partjának ura, őt verte meg Árpád az alpári csatában; 

            Vörösmarty Mihály: Zalán futása  

 

1241. 04. 11.  Sajó mentén Muhi csata: IV. Béla és Batu kán 

 

1526. 08. 29. Mohács - II. Lajos király, főnemesség,  

                                  főpapság és sok ezer katona (Csele patak) 

 

1848. 09.29. Pákozd –  „Fut Bécs felé Jellasics a gyáva, 

                                 Seregének seregünk utána” – Petőfi Sándor 

2001. Avon női világfutás 16 országból 17700 futónő 

 



Munkahelyi testedzés 

már az őskorban is 

volt…… 



Munkahelyi testedzés az őskőkorban 

1. 



Munkahelyi testedzés az őskőkorban 2. 



Munkahelyi testedzés az ókorban 1. 



Munkahelyi testedzés az ókorban 2. 



Munkahelyi testedzés az ókorban 3. 



Munkahelyi testedzés a középkorban 

1. 



Munkahelyi testedzés a középkorban 

2. 



Munkahelyi testedzés a 

középkorban 3. 



Mezőgazdasági munkák 1. 



Mezőgazdasági munkák 2. 



Gyáripar 1 



Gyáripar 2 



Mai modern 



Az érdeklődő, kíváncsi 

embernek könnyebb! 

 



Hihetetlen felfedezés a nyugdíjasokról 

 Nyugdíjba vonulás után az emberek többségének nem 

csupán a közérzete javul, hanem az egészségi állapota is - 

derül ki egy tudományos kutatásból. Általánosságban 

nem igaz az a közhiedelem, hogy a nyugdíjasok ellátása 

terheli meg igazán az egészségügyi kasszát. 

Szemben az általánosan elfogadott felfogással, nyugdíjas 

korukban nem romlik az emberek elégedettsége életükkel 

és nem rendül meg az egészségük. Valójában a nyugdíjas 

évek alatt javul a közérzet és az egészségi állapot is. A 

hangulatjavulás azonnal érzékelhető lesz, amit valaki 

háta mögött hagyja a dolgos hétköznapokat.  

(Friss amerikai tudományos kutatás CNBC)  

Sajnos nem itthon, Magyarországon kutattak… 

 



A mindennapok egyensúlyai 

Fontos és nem fontos 

Kalória: testedzés és táplálkozás 

Harmónia: én és önmagam,  valamint 

Harmónia: én és a környezetem  (család…)  

 

Csak napi 24 órája van mindenkinek!  

A királyoknak és bohócaiknak is, nekünk is! 



EGÉSZSÉG és a rendszeres TESTEDZÉS – 1. 

 

Az egészség, a jó közérzet szükséges – de nem elégséges –feltétele 

 a rendszeres testedzés.   A rendszeres testedzés, a sportolás: 

 -      naponta szükséges a fiatalnak a genetikailag 

        meghatározott biológiai lehetőségei eléréséhez, 

 -       fokozza a fizikai munkavégzés teljesítőképességét; 

 -        karbantartja az emberi testet; 

 -        előhívja a jó közérzetet; 

 -        erősíti a szív- és érrendszert; 

 -        segíti az alkalmazkodást; 

 -        javítja a tüdő, a légzés hatékonyságát; 

 -        növeli az izomtömeget és az izomerőt; 

 -        csökkenti a zsírtömeget; 

 -        növeli a csontsűrűséget; stb. 

  



A rendszeres sportolás előnyei 2.  

• Jobb alkalmazkodó képesség  

• Nagyobb teljesítőképesség 

• Folyamatos küzdőképesség 

• Szélesebb körű kreativitás 

• Tökéletesebb önismeret, önértékelés 

• Kapcsolati tőke is lehet 

• Napi 24 óra fontos és nem-fontos döntései 

• A kultúra része a testkultúra  

 



 

 A testedzés orvosság is 3. 
Elhagyhatatlan a rendszeres testmozgás, testedzés, mint: 

 az egészség szükséges, de nem elégséges eleme 

 az energiaegyensúly része (táplálkozás  mozgás) 

 az egyéni teljesítőképesség fokozója 

 az életmód alapeleme 

 a stressz oldószere fontos – nem fontos osztályozás az 

életmódban 

 a család egészséges életmód karmestere a NŐ (gyakran a 

 szupernagyi) példamutató kelléke 

 különböző betegségek megelőzésének egyik eszköze 

 esetleges betegség gyógyító gyógyszere 

 a társasági élet egyfajta lehetősége (magányosság ellen) 

 az önbizalom, a küzdőképesség,a társas támasz „szülője”. 



 

 
 
 

                                                    É 

KI  ŐRZI  AZ   EGÉSZSÉG   T? 

                                     E 
   TÁRSADALOM  EGYÉN 
    politikai döntéshozók      öröklött adottságok 

    média szakemberek       születési helyszín, idő 

    pedagógusok, oktatók,      ÉN és döntéseim 

    edzők 

 

    egészségügy dolgozói 

    család      

 

 



A rendszeres testedzés, 

sportolás 
(tankönyvek) 



A testmozgás, a testedzés majd 

mindenre orvosság, de nincs 

olyan gyógyszer, amely a 

testmozgást helyettesítené! 
 



Nem vagyunk sportoló nemzet, 

ma még csak 

Sportnemzet vagyunk 



Miért nem??? 
Ha lenne:  

    -   a JóIsten kiscsengője a korgója mellől 

  -  elegendő szakember – edző, orvos, vezető, bíró….. 

  -  média-értéke, média szakértője 

  -  valós politikai érdekképviselete 

  -  rövid távon is – 4 évente – mérhetősége 

  -  elegendő pénzforrás rá, (kapott, bevételezett) 

  -  kellő értéke a mai magyar közéletben, a  

      társadalomban. (Még a TV szappanoperában 

sincs..) 



Az érdeklődő, kíváncsi 

embernek könnyebb! 

 



Mi látszik az idősek problémáiból? 



A test is TŐKE!!! 
Futóverseny: cerkák, radírok, dupla-radírok….. 

Ki a megfelelőbb? 

Az edzett „radír” vagy az edzetlen „cerka”? 

 



A test is tőke 



 
 

 

A test, mint tőke 
 

A test állapota határozza  

meg a tőkét, mennyit ér. 

A test a lélek tükre is:  

testtartás, arckifejezés, tekintet, kéz, 

testkommunikáció.  

Életünk végéig kezünkben van a saját test tőkénk.  

(Aztán lejártával visszakerül a „gyártóhoz”.) 

Ára van az egészséges életmódnak és ára van az egyéni, 

valamint a társadalmi igényeknek megfelelő testnek is. 

Titus Lucretius írta az időszámítás előtt pár évtizeddel: „Az 

életet senki sem kapta örökbe, csak használatra!” 

 



Választott és ajánlott testedzések 

(életmód sportok) 

• futás, kerékpározás 

• női torna, gerinctorna, aerobik … 

• Tánc – tánc – tánc….. 

• úszás, vízi-torna 

• gyaloglás, kirándulás, Nordic walking 

• téli sportágak 

• labdajátékok 

• helyi adottság és lehetőség függvényében: ló, 

vitorlázás, golf…. 



 

 Használati utasítás 
Szenior TESTMOZGÁS, TESTEDZÉS  

1. Sosem késő elkezdeni a testedzést, a sportolást! 

2. Betegen nem sportolunk (lázzal, hőemelkedéssel 

sem). 

3. Főétkezés után jobb 60-90 perccel később kezdeni a 

testedzést. 

4. Se sokat, se keveset! 

5. Nincs rajt orvos nélkül (családorvos látogatása). 

6. Fokozatosan növeljük a testedzések mennyiségét és 

még lassabban a minőségét! 

7. Legyen sportos az öltözet testedzéskor! 

8. Nem szenvedni, hanem mozogni, sportolni érdemes! 



 

Szenior testedzés, testmozgás, sport 
 

           

Általános tanácsok 

 A testmozgás: Idős ember kb. 65-70 évig Idős ember kb. 65-70 év felett 

Gyakorisága 2–5 nap hetente 2–3 nap hetente 

Intenzitása 180 mínusz az életkor 

percenkénti pulzusszám 

Alacsonyabb pulzusszámmal 

percenként, mint 180 mínusz az 

életkor (mínusz még 10–15) 

Időtartama 30–60 perc 20–30 perc 

Sportformája Gyaloglás, úszás, kerékpározás, 

futás, tánc, evezés, lépcsőjárás, 

idős-gimnasztika, vízitorna 

Gyaloglás, úszás, kerékpározás, 

speciális gimnasztika, tánc 

Közösségi lehetősége, 

szervezeti formája 

Klubban, baráti körben, 

lakóhelyi egyesülésben, 

családtaggal, egyedül 

Családtaggal, baráti körben, 

lakóhelyi társakkal, 

egyesületben, esetlegesen 

betegklubban 



A SZENIOR  SPORTKLUB 
 

Sikeres, ha: 

• sok az információ (mit? Miért? Hogyan?) 

• azonos időpontban van, s megszokható 

• közösségi, társasági hangulata van 

• szórakoztató, pozitív élményt is adó 

• játékos, de esetenként versenyszerű 

• nem mindig általános, minél gyakrabban egyénhez szóló 

• felkarolja a „hátul kullogókat” is 

• több, kis mikró-csoport is lehet a programja 

• „kulcsszemély(eke)t” megtaláló és érvényesülni hagyó 

• változatos a sportprogramja, és az edzésprogramja 

• a sportprogramon kívül is – néha – közös programot szervez 

    a tagoknak - esetleg családtagjaiknak – ünnepek, kulturális 

    rendezvények stb. 
 



Miért futnak lassabban az idősebbek? 
1. Negyven éves korra csökken az aerob kapacitás, vagyis a 

szervezet egy percre jutó maximális oxigénfelvevő képessége. 

Évtizedenként további 10 %-os a csökkenés. Így a 60 

évesnek jóval nagyobb erőfeszítés ugyanaz a mozgás, mint 

40-50 éves önmagának.  

2. Minden évtizeddel kb. 20 %-kal csökken a futó lépésének 

nagysága. A 40 év felettiek egyre kevesebb izmot használnak 

a láb alsó részéből. Főleg a sarok körüli izmok és a vádli 

szorul háttérbe. 

3. Az idősebb futók jóval gyengébben rugaszkodnak el, nem is 

emelkednek olyan magasra, mint fiatalabb társaik. Érdekes, 

hogy a futók esetében nem látnak növekedést a csípőizmok 

aktivitásában, mint a gyaloglóknál. Emiatt lassulnak le. 

 



Miért futnak lassabban az idősebbek? 

Összegezve: 

A láb alsó részének izmai gyorsabban öregednek, mint a 

test többi részén lévő izmok. 

Az idősek rövidebbeket lépnek, mint a fiatalok. Jóval 

kevésbé hagyatkoznak a sarkuk körüli izmokra, inkább 

a csípő környéki izmokat használják a mozgásnál.  

Tehát az idősek más izmokat használnak a futáshoz, mint 

a fiatalok. 

 



A sport mindenkié! 

- A sport megtanít becsületesen győzni vagy 

   emelt fővel veszíteni. A sport tehát mindenre 

megtanít. (Ernst Hemingway) 



Az érdeklődő, kíváncsi 

embernek könnyebb! 

 



Nő, a család 

egészséges életmód 

karmestere 



karmester 

Család  

? 



Sportos és divatos nők 60 felett 
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Sportos és divatos nők 60 felett 
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Sportos és divatos nők 60 felett 
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A  NŐ  

a család egészséges életmód karmestere! 
 

- munkahelyi kulcsfigura  

- világ egyik legtökéletesebb képződménye 
fontos két dolog - idő 

    - egészség 

kompromisszumra hajlamos, konszenzuskereső 

beleérző képessége van (empátia)  emberi kapcsolatok 

  hangulat  kulcsszemély 

gyakorlatias, jó szervező 

túl rizikós dolgokat nem szereti 

nem kedveli a kudarcot 

ad a megjelenésére (hiszen nő) 

kitartó 

„kibeszéli” a gondot, feloldja a feszültséget 



Sokkal jobban szeretjük….. 



FÉRFI-NŐ NÉPESSÉGI CSOPORTOK  

KSH 2000. Életmód Időmérleg 
 

Éves  NŐ              férfi   férfi-nő   különbség 

  

 0 – 14      837.258   879.985  + 42.727 

15 – 29 1.108.654       1.159.443  + 50.789 

30 – 39     633.184   645.762  + 12.578 

! 

40 – 49     788.329   757.562  - 30.767 

50 – 59     669.912   588.952  - 80.960 

60 – 69     573.586   414.129            -159.457 

70 – 79     469.101   271.531            -197.570 

80          171.383   271.531    - 96.930 

 

          5. 251.407            4.791.817 

 



Az özvegyek országa vagyunk:  

minden ötödik nő özvegy 
 
1920-ban, az első világháború után 441 ezer,  

1949-ben, a II. világháború után 608 ezer, 

 

A legutolsó adatok szerint  - KSH – 

2009 elején 820 ezer, házastársát eltemetni 

kényszerült feleséget regisztrált.  

 

 



Az érdeklődő, kíváncsi 

embernek könnyebb! 

 



Energia-egyensúly 
 



A táplálkozás  



EGYSZÁZ, azaz 100 kalória  

EGYENSÚLYBAN 
 

• 1 db 30 g-os túró rudi                           60 kg-os személy 20 percig keringőzik 

• 2,5 dl Coca- vagy Pepsi-cola                 85 kg-os személy félórán át porszívózik 

• ½ csomag ropi                                        70 kg-os személy 1órán át ül, értekezik 

• 2 dl sör                                                    60 kg-os személy 15 percig kertet ás 

• 1 evőkanál lekvár                                   95 kg-os személy 20 percig gyomlál 

• 2 gombóc gyümölcsfagylalt                   60 kg-os személy 50 percig öltözködik 

 

 

                                                            Mai  EBÉD 

 

• Palócleves és 2 db almás palacsinta         50 kg-os személy 1 óra alatt 6 km-t     

       ásványvíz, kávé „pucéron”                            gyalogol                                                         





A természet a világ 

legcsodálatosabb sportstadionja 



     A speciális triatlonista: 
maraton,         tájfutás,               sífutás 

1972 



Itt a vége, kérem ne felejtsék, hogy: 



Ülőgimnasztika közösen, a 

klubban 


