




-A sport mindenkié!
-Közösen könnyebb!
-Mozdulj minden-kor, minden-hol!
-Elkezdeni sosem késő!
-Az egészség testedzése a legolcsóbb…
-A rendszeres testedzés előnye sokkal több, mint 

amit tanítanak vagy tudunk!
-A mai világ az idősödőknek könyörtelen….
-Csak én tehetek magamért az „én-időben”..



A sport mindenkié!





Közösen könnyebb! 
-gyalogolni,  sportolni, 
-szórakozni,
-sorban állni, 
-és szenvedni is!
-örülni - nagyobb öröm,
-szomorkodni – kevesebb marad bent. 
Kíváncsibb, érdeklődőbb, „erősebb”...
    mert van „társas támasz”!













2017 Idősek Tanácsa - EMMI Államtitkárság,
Idősügyi és Nyugdíjbiztosítási Főosztály,
Önkormányzat, EFI – klubvezető edző, (pénz)
                                    -  állandó helyszín, (WC)
                                     - egyéb programok, 8/év,
                                     - média megjelenés.
Országos találkozó (évente világörökségnél),
Határon túli magyar klubokkal kapcsolat.
                             
                               



A gyaloglás: 
- testedzési forma és közlekedési eszköz is,
- egészség-fejlesztő, - megőrző hatása van, 
- heti 5-6 alkalommal, félóra intenzív gyaloglás
   számos betegség megelőzésében is segíthet,
- javítja az anyagcserét, könnyítheti a fogyást, 

(sajnos csak kb. 35 perc után kezd zsírokat égetni!)
-növeli az erőnlétet, az állóképességet,
-  hozzájárul a jó alváshoz, a jobb szellemi 

képességekhez.



-akaróka, jókedv,
-közösség klubvezetővel,
-felszerelés: egyszerű és jó minőségű cipő, 

amely fogja a lábfejet, 
-réteges öltözet, laza ruházat, 
-könnyű hátizsák, (ital, papír zsebkendő, csoki, 

telefon, névjegy)
-gyalogló utak a természetben, 
-NW botok.
- 
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Egyre kevesebb a testmozgás napi 24 órában,
Egyre több kalóriát viszünk be,
Egyre rosszabb az egészség,
Egyre hosszabb az átlag életkor mégis,
Egyre gyorsabban rohan az idő, 
Egyre többen hadarnak,
Egyre több a türelmetlen, agresszív ember,
Egyre ritkább a kíváncsiság, játékosság, a 

humor, az empátia és a másság elfogadása. 
.











Az agy súlya 10-12 százalékkal csökken,
a szív perctérfogata évente 1 százalékkal csökkenhet,
a vérnyomásértékek is jelentősen változhatnak.
A csontállomány és az izomzat tömege több %-os
csökkenés az idősödés során.
A tüdő funkciói és kapacitásai is gyengülnek. 
A maximális légzési kapacitás 80 éves korra 40 % is
csökkenhet.



Testedzés hatása az öregedésre
A rendszeres testedzés képes csökkenteni az öregedéssel
együtt járó kedvezőtlen élettani változások nagy részét.
Így javul az életminőség és bizonyos betegségek is
megelőzhetők. 
Rendszeres fizikai aktivitás hatására a szív-érrendszer
teljesítőképessége nő, hasonlóan az izomerő, és javulhat
az ízületi mozgékonyság és a mozgáskoordináció. 
Az idősek mentális teljesítménye a testmozgás hatására
javul, és a mortalitás csökken.
Az időskori hangulatzavarok kezelésére megfelelő a 

rendszeres testedzés.











A lélek egészsége, harmóniája elengedhetetlenül 
szükséges az emberi méltóság könnyebb 
megőrzéséhez, élhetőbb és egészségesebb élet 
biztosításához. 

Érdemes alkalmazkodó képesebbnek, 
erősebbnek, rugalmasnak, edzettebbnek, 
versenyképesebbnek lenni, 

   s ez könnyebb jó 
   állóképességgel.







Nem csak vicc!
60 felett – kistányér
70 felett – teás csésze alj/tányér
80 felett – kávés csésze alj/tányér
90 felett - …















Tical/maya 

kunhalmok















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. 




