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Lelkeket is edzenek 
az óbudai fitnesz parkban 
Szakszerű tanácsok lelkes amatőröknek – korhatár nélkül 

Csendes csodákkal csalogató hely a Harrer Pál utcai fitnesz park. A mozgás felfrissíti, edzi a testet, ám az ide járók 
egyéb jótékony hatásokról is beszámolnak: feltöltődnek boldogsággal. Furcsa élettörténetekre, barátságokra, szerel-
mekre bukkantunk a parkban, amelyet a nyári napsütés még hívogatóbbá varázsol. 
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Idős férfi napozik a Harrer Pál utcai szabadtéri fitnesz 
parkban. Biciklije a padnak támasztva, karjai és lábai 
kinyújtva. Látszik, hogy átadja magát a napfény jóté-
kony sugarainak. Kocogó fiatalok, majd egy korosodó 
házaspár köszönti őt, s az ismerősök aktivitása kizök-
kenti a férfit ellazult állapotából. Felugrik a padról, 
egy-két karkörzés és fejbiccentés után rutinosan ül fel 
az egyik edzőpadra. Mint később kiderül, mozgáskoor-
dinációt segítő gyakorlatokat végez. Ő Zaki Al Hosumi 
szír sebészorvos. A gyakorlatok meg sem kottyannak 
neki, könnyedsége láttán kevesek tippelnék meg helye-
sen az életkorát: betöltötte a 74. évet.
– Másfél éve élek Magyarországon, a háború elől mene-
kültem ide. Sebészként dolgoztam egész életemben, saj-
nos a hazámban nem volt maradásom tovább – meséli 
meglepően szép magyarsággal a férfi. – A feleségem félig 
magyar származású, ezért választottuk ezt az országot 
új lakóhelyünknek. Világéletemben fontosnak tartottam 
a testmozgást, hiszen ép testben ép a lélek is, ezért bi-
ciklizem el ebbe a parkba minden áldott nap. Itt új is-
merősökre leltem, míg ha csak otthon ülnék, magamra 
maradnék a fájdalmas emlékeimmel.
Zaki Al Hosumi mosolyogva integet a szomszédos gé-
pen lábát emelgető kalapos úrnak. Minden nap találkoz-
nak, az utóbbi hetekben egyre több szót is váltanak egy-
mással. A szír doktornak ez nem csak nyelvgyakorlási 
lehetőséget jelent, hanem talán egy új barátság kezdetét 
is. Magyar edzőtársának, a 85 éves Porffi Miklósnak sem 
jutott sokkal könnyebb sors, mint az idős szír menekült-
nek. Édesapja a '40-es évek elején a Hangya szövetkezet 
elnöke volt, ezért a kommunista hatalomátvétel után a 
családját kitelepítették. Testvérét, Porffi György táborno-
kot a Rajk-perben végezték ki.
– Kalandos életem során sok mindent láttam és hallot-
tam, ami megedzette a lelkemet – mondja Miklós. – Vén 
fejjel pedig a testemet edzem ebben a parkban. Itt lakunk 
a feleségemmel a közelben, s ő is mindig elkísér engem 
– mosolyodik el a férfi. Kora dacára szeme sarkában alig 
gyűlik össze néhány ránc.
Délután főleg az időseké a tér, időnként azonban egy 
színesre festett hajú pár is megjelenik a Harrer utcai 
parkban. Márk és Petra húszévesek, hét hónapja tar-
toznak egymáshoz. Hosszú fekete pulóverben és feke-
te farmernadrágban nyüstölik a láb- és karizom erősí-
tő gépet.

Így használjuk a szabadtéri kondigépeket 

• Az edzést bemelegítéssel kell kezdeni, végez-
zünk fej- és karkörzést, csípőnkkel is köröz-
hetünk, majd hajolgassunk le a lábunkhoz. A 
gépek különböző izomcsoportokat mozgatnak 
meg, alulról felfelé haladjunk. Ne rángassuk az 
eszközöket, inkább lassabban használjuk. Álta-
lában négyszer tizenkét ismétlést ajánlok

• Az elliptikus sétálóval bemelegíthetünk, 10 per-
cig csináljuk a gyakorlatot

• A légi sétálót is 10 percig használjuk. Ez fokozza 
az alsó végtagok mozgékonyságát

• Az ülőkés gyaloglógép a combizmokat feszesíti 
(4x12)

• A lovas eszköz a lábszárat és mellizmot dolgozza 
meg (4x12)

• Mielőtt nekikezdünk a felsőbb izomcsoportok edzé-
sének, guggoljunk lassan 4x8-at. Nagyon fontos, 
hogy guggolás közben a térd ne kerüljön előrébb a 
lábfejnél. Terpeszben végezzük a gyakorlatot

• A nyújtópadon lehet hasizomgyakorlatot végez-
ni (4x12)

• Az ülőkés tológép a felső végtagokat, mell- és a 
hátizmot erősíti (4x12)

• A karizom húzó-nyomó gép szintén a felső vég-
tagokat edzi (4x12)

• Befejezésül következzenek a nyújtógyakorlatok: a 
nyakat, a hátat, a lábat ki kell nyújtani. A nyújtást 
izomcsoportonként 16 másodpercig végezzük

• Az edzésre mindenképpen vigyünk sok folyadé-
kot, lehetőleg vizet, és a verőfényben természe-
tesen mindig vegyünk sapkát a napszúrás ellen

Kozma Zsuzsanna edzésterve

mozgás!
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