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Futó nemzet vagyunk régóta 

 a történelmi „futásaink” alapján 

 900 körül, a honfoglalás idején, Vörösmarty Mihály: Zalán 
futása --- Zalán bolgár fejedelem, a Tisza jobb partjának 
ura, őt verte meg Árpád az alpári csatában;         

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

1526. 08. 29. Mohács - II. Lajos király, országot irányító 

          főnemesség, főpapság és sok ezer katona (Csele patak) 

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

          Seregének seregünk utána” – Petőfi Sándor 

2001.  09. Avon női világfutás 16 országból 17700 futónő 

2014.  10. SPAR Bp. Maraton  23450 nevező mindkét nemből  

 



Elkezdeni sosem késő! 



A tankönyv szerint… 



Testedzés, sportolás minden nap? 
• Minden nap a még fejlődésben lévő gyermeknek, 

fiatalnak legalább egy óra játékos, szórakoztató 

sportolás, ha lehet a szabad levegőn, a természetben. 

• Minden nap a 60 év feletti, idősödő nyugdíjasnak 

minimum félóra testedzés: gyaloglás, Nordic Walking, 

kerékpározás, ÖTYE -gimnasztika, tánc stb. 

• A 18 év feletti munkavállalónak hetente legalább 

három alkalommal egy óra testedzés 180 mínusz az 

életkor percenkénti pulzusszámmal. Ajánlottak az u.n. 

állóképességi sportok: futás, gyaloglás, Nordic Walking, 

kerékpározás, evezés, sítúrázás, tánc, különböző 

labdajátékok stb. 

 



Helyzetelemzés 

 A magyar sportpolitika nagy változása 2010-től: minden sport a MOB-ban (kivéve 

a Forma 1,  és a labdarúgás)  

TAO pénzek és a 16 kiemelt olimpiai sportág extra milliárdjai 

Soha nem volt még ennyi állami pénz a sportban, mint most! 

Viszont a szabadidősport:  

• A felnőtt népesség 10 - 15 %-a sportol megfelelő percenkénti pulzusszámmal min. heti kétszer 

vagy többször 50 perc/alkalom, 

• A kb. 85 %-nyi egyáltalán nem sportoló személy közül legalább 38 % szeretne sportolni, 

• A 6-18 éves, iskolai tanulók kb. 10 %-a sportol a kötelező, mindennapi testnevelés órán kívül, 

• A fiatalok, 18-25 évesek körében is 25 % a kellő minőségben/rendszeresen sportolók aránya, 

• A magyar 60 év feletti - főként nyugdíjas - lakosságnak alig sportol  5 %-a megfelelő mértékben, 

• Összesen alig több mint 1.5 millió lakosa sportol az országnak, amelyben benne van az összes 

leigazolt labdarúgó és élsportoló is, 

• A szabadidős sportolás mértékét és milyenségét az egyéneknél befolyásolja főként: az életkor, a 

gazdasági aktivitás, az iskolai végzettség (család) és a lakóhely település típusa, 

• A szabadidő-sportolók bő 25 %-a sportol ma egyesületben vagy szervezett keretek között, míg 

majd háromnegyede egyénileg, kötetlen formában sportol, 

• Általában népszerűbbek az egyénileg űzhető sportok a szabadidőben sportolók körében. 

 

 



Sportolni jó!  
 Mert: 

élmény, öröm, szórakozás, kihívás, akaróka 

erőpróba, önbizalom és önértékelés növelő,  

győzelem önmagunk lustasága felett, a 

pillanatnyi erőállapotot/edzettséget jól 

mutatja, lehet egyedül (remete) és 

közösségben (falka és a falkavezér), van 

hangulata, javítja a közérzetet/egészséget, 

   a szervezet nagytakarítása, (néha szenvedés). 

De sportolni jó! 



Miért nem??? 
Ha lenne:  

    -   a JóIsten a korgója mellett…kalóriaegyensúly… 

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

  -  média-értéke, média szakértője 

  -  valós politikai érdekképviselete 

  -  rövid távon is – 4 évente – mérhetősége 

  -  munkahelyi közös sportolás, mint „trend” 

  -  elegendő pénzforrás rá, (kapott, bevételezett) 

  -  kellő értéke a mai magyar közéletben, a  

     társadalomban. (Még a TV szappanoperában sincs..) 



A testmozgás, a testedzés majd 

mindenre orvosság, de nincs 

olyan gyógyszer, amely a 

testmozgást helyettesítené! 
 



A legfontosabb 

az emberi „akaróka”  
 

 



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 rendszeres 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  egészséges életmód alapeleme 

 a stressz oldószere  

fontos – nem fontos osztályozást segíti 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”. 



Bizonyosan testére és így egész 

személyére nézve  

tökéletesb ember az, 

ki több  

gimnasztikai ügyességgel bír. 

 (Széchenyi István) 
 



Képes oldalak a 

tankönyvben 



Sportoljunk! Futni jó! 

 

 

 

 

 

 



Kerékpározni is jó!!! 



A természet a világ 

legcsodálatosabb futóstadionja 



Fontos a megfelelő sportfelszerelés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 



A munkahelyi sportolás története  



 

  

 

Munkahelyi 

közös 

sportolás  



ÉFOSZ 

                 

egészséges életmód  



Tankönyv apróbetűk 

az oldal alján 
 



A mindennapok egyensúlyai 

Fontos és nem fontos a napi 24 órában! 

 

Kalória-egyensúly:  

kalória felhasználás/testedzés  

és  kalória bevitel/táplálkozás 

Harmónia: én és önmagam/környezetem 



Egyensúly 100 kalóriára  

 kb. 100 kalória 100 kalóriával egyenértékű testmozgás / 

kilogrammos személyenként 

5 evőkanál burgonyapüré 

1 kis banán 

1,5 evőkanál 20%-os tejföl 

1 db baromfi virsli 

4 vékony szelet szárazkolbász 

1, 5 evőkanál cukor 

1 db 18 g-os boci tejcsoki  

1 db 30 g-os túró Rudi 

4 db édes keksz (háztartási, omlós)  

2 gombóc gyümölcsfagylalt 

5 db sós keksz (sajtos tallér) 

1/2 csomag ropi, 1/3 csomag chips 

2 gombóc gyümölcsös fagylalt 

2,5 dl Coca-Cola, Pepsi-Cola 

2 dl sör, 1.5 dl pezsgő 

55 kg-os személy ½ órát gimnasztikázik 

60 kg-os személy 20 percig keringőzik 

65 kg-os személy 20 perc alatt evez 1 km-t 

70 kg-os személy 1 órán át internetezik 

75 kg-os személy 12 percig úszik 

80 kg-os személy ½ óráig sétál 1,5 km-t 

90 kg-os személy 20 percig almát szed 

95 kg-os személy 20 percig gyomlál 

85 kg-os személy fél óráig porszívózik 

60 kg-os személy 15 percig kertet ás 

65 kg-os személy 1 órán át mosogat a 

konyhában 

85 kg-os személy 20 percig asztalosmunkát 

végez 

70 kg-os személy ¼ órán át porhavat lapátol 



Egyensúly 200 kalóriára 

 kb. 200 kalória 200 kalóriával egyenértékű testmozgás / 

kilogrammos személyenként 

1 vastag szelet kalács (0,5 kg kalácsból) 

1 db sós, vajas, töpörtyűs pogácsa (47g) 

1 marék dió, mogyoró, mandula, tökmag 

1 kis adag sült burgonya 

¾ hamburger, ½ dupla sajtburger 

1 evőkanál majonéz 

2 dl ízesített joghurthab 

1 doboz, 10 dkg ízesített krémtúró 

5 db szaloncukor 

2,5 szelet nápolyi (közepes) 

1 db pálcás jégkrém 

1 csomag ropi 

5 dkg vajas popcorn  

2 cl Bailey‘s 

50 kg-os személy 2 órán át ágyaz 

65 kg-os személy 2 órán át  

mosogat vendégek után 

70 kg-os személy 1 órán át biliárdozik 

75 kg-os személy 35 percig kapál  

a gyümölcsösben 

80 kg-os személy 40 percig autót vezet 

85 kg-os személy 40 percig  

asztalosmunkát végez 

70 kg-os személy fél órán át havat lapátol  

60 kg-os személy 15 percen keresztül 

birkózik  

80 kg-os személy 40 percig iratokkal járkál  

95 kg-os személy 1 órán át zuhanyozik 



A munkahelyi csapatépítés egyik 

egyensúlya a jó kommunikáció és a közös 

sportolás 

 • A leghatékonyabb közösségekben minden csapatjátékosnak megvan a jól 

meghatározott szerepe, így van ez a sportban, a hadseregben, az egyházban 

és a vállalati szférában, a munkahelyen is! 

• Egy jó közösség kiépítéséhez fontos, hogy a tagok azonos érdekek mentén 

mozogjanak, a szereplők világosan lássák a célt, amelynek elérésében 

mindenkinek ismerni kell a feladatát jó belső kommunikációval. 

• Leggyakrabban a jó „csapatjátékos” fizikailag alkalmas, edzett, jó 

kondícióban lévő személy, és a személyiségjegyei is megfelelőek a közös, 

jó csapatmunkához. Tehát legyen jó állóképessége, vegyen részt a közös 

sportolásban, közösségi ember legyen, tudjon kommunikálni.  

• A vezető gyorsan és jól döntsön, ügyesen motiváljon. Nemcsak a 

munkavégzésre, hanem a munkahelyi, közös sportolásra is! 

 

 

•  

 



A stressz, a betegség, az idő előtti 

elhalálozás rendszeres sportolással 

van amikor megelőzhető 

 
1920-ban 441 ezer, az első világháború után 

1949-ben pedig 608 ezer férjét túlélt, újabb  

házasságra nem lépett asszony élt  

A legutolsó adatok szerint  - KSH – 

2009 elején 820 ezer, az özvegyek országa vagyunk:  

ma minden ötödik nő özvegy a rendszerváltás után… 



Az edzett test nagy tőke! 
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A test, mint TŐKE! 
Futóverseny: cerkák, radírok, dupla-radírok….. 

 

Ki a megfelelőbb? 

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

 



A test is tőke 



Itt a vége! 

Csodák nincsenek, de a lehetetlen 

előfordul….. 

ÉFOSZ 

Az irigy… 

ÉFOSZ 

 

Az irigy… 


