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„EZÜST KORBAN IS AKTÍVAN - ÉLETMÓDVÁLTÁS 24 LÉPÉSBEN” 

Az EFOP-3.7.3-16A „Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása” című, 
pályázat keretében szerveztünk foglalkozás sorozatot havi egy-egy alkalommal a ságodi 
Gyöngyvirág Nyugdíjas Egyesület és a zalabesenyői „Besenyő a 2000-es években Alapítvány 
Nyugdíjas klub tagjai számára. 

A Mozogj, többet - Túrázz többet! szlogennel meghirdetett ” Élni jó, mozogni kell!” című 
előadás során a résztvevők otthon elvégezhető tornagyakorlatokat sajátítottak el az egészséges 
alváshoz és a mindennapokhoz. A gyakorlatokat és a technikákat Horváth-Rashed Piroska 
gyógytornász vezetésével hajtották végre. 

Lépj az életedért!…felhívással a Nordic walking segítségével megtanulhatták a jelenlévők, 
hogy hatékonyan, ugyanakkor kímélő módon fejleszthető az állóképesség, az izomerő és a 
mozgáskoordináció. A nagyon vidám, jó hangulatú gyakorlati órán mindenki örömmel 
végezte a látszólag egyszerűnek, ám mégis komoly összetett figyelmet igénylő gyakorlatokat. 
 
Egészség és gasztronómia címmel tartottuk következő foglalkozásunkat. Mindenki szeretne 
egészségesen élni és táplálkozni, azonban konkrét tanácsok nélkül ez bizony nehezen 
sikerülhet. Ebben nyújtott nagy segítséget Kőrösi Ferencné dietetikus, aki bemutatóval, 
kóstolóval egybekötött, az egészséges táplálkozás 12 pontját népszerűsítő előadást tartott. 
Folytatása is volt: Főzz egészségesen, jóízűen! azaz nem csak az számít, hogy mit eszel, 
hanem az is, hogyan. A megfelelő elkészítéssel és tálalással meg tudjuk őrizni az ételek 
értékes összetevőit - állította a szakember. A közös főzéssel összekötött előadáson nagyon sok 
kóstolási lehetőség adódott. Többek között a kelkáposzta fasírt, mely osztatlan sikert aratott; 
sütőtök krémleves pirított sütőtökmaggal; avokádó krém és bodza-áfonya lekvár reform 
magos kenyérrel, desszertnek pedig gesztenye tortát kaptak az érdeklődők. 
 
Kuzma Péter táncpedagógus Ezért jó táncolni! címmel fergeteges gyakorlati táncórát tartott a 
jelenlévőknek. A zenére való önfeledt mozgás nemcsak a hangulatunkat javítja, hanem az 
egészségre és a szépségre egyaránt hatással van. Így aztán egytől egyig sikerült az elméleti 
alapok meghallgatása után a táncparkettre csábítania mindenkit. Táncoltak: merengue-t, 
keringőt, rumbát. A csillogó tekintetek és az önfeledt táncok után mindenki egy boldog 
mosollyal az arcán köszönte meg a nemzetközileg is elismert szakember előadását. 

Irány a kiskert! - Egészséges alapanyagok a kertből – Dr. Pálfi Dénes kertészmérnök  
tartott előadást a program résztvevőinek előadásával. Az otthoni termesztéstől a tárolásig és 
főzésig mindent elmondott a konyha nélkülözhetetlen fűszernövényeiről és zöldségeiről. 
Hasznos és fontos tippeket adott a helyes kiskert kialakításához, a védekezés különböző 
módszereihez. Természetesen a leghatékonyabb tanulási módszert a próbálkozás és a saját 
hibák képezik, amitől persze nem kell elkeseredni és feladni egy-egy újdonság kipróbálását, 
állította a szakember. 

Életem gardróbja. Csinosnak, divatosnak lenni olcsón….tippek és ötletek volt az elnevezése a 
következő foglalkozásnak. Tánczos Mónika stíluskommunikátor, a „Pink Nekem” divatszalon 
tulajdonosa vetített képes dívatörténeti előadása után a klubok női tagjaiból összeálló 
„manöken” csoport fergeteges divatbemutatót tartott a férfi résztvevők legnagyobb örömére. 
Igazán felemelő pillanat volt ahogyan „kinyíltak” és felszabadultan vonultak az alkalmi 
kifutón. Az előadó olyan hölgyeket választott, ahol minden méret és alkat felvonulhatott. Így 
mindenki olyan tanácsokkal lett gazdagabb, amit már a következő foglakozáson a ruhatárából 
tudott alkalmazni. 
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„Szépüljünk a kamrából” címmel Bertáné Hajdú Katalin kozmetikus a Levendula kozmetikai 
szalon vezetője tartott interaktív foglalkozást. A jelenlévők szó szerint a saját bőrükön 
tapasztalhatták meg egy-egy jól bevált recept jótékony hatását, melyet természetesen 
mindenki otthon a saját kamrájából el is tud készíteni. A résztvevők nagyon nyitottak voltak a 
számukra újdonság erejével alkalmazható házi készítésű kozmetikumokra. Erre az előadásra 
igazán helytálló volt a cím: Szépüljünk a kamrából! Recept összeállítást kaptak 
bőrradírozáshoz, arcpakoláshoz, hidratáláshoz is. 

A Szűrővizsgálat életet menthet, volt a következő téma. Rövid elméleti ismertetés után minden 
jelenlévőnek megmérték a vérnyomását, vércukor illetve koleszterin szintet ellenőriztek, majd 
lehetőség volt az egészséges testzsír szint megállapítására. Mindenki „megnyugodva” 
indulhatott haza, mert kirívó esetet senkinél nem mutattak a mérések. A vizsgálatokat végző 
szakemberek sok olyan hasznos tanáccsal látták el a résztvevőket, amelyekkel az esetlegesen 
magasabb értékeket még vissza lehet szorítani, illetve ezek betartásával kordában tartani. 

 

 
Kreativitásukat, kézügyességüket a „Csináld magad otthon!” foglalkozáson fejleszthették 
tovább Nyakas Krisztina segítségével, aki a papírfonás rejtelmeibe avatta be a jelenlévőket. A 
technika elsajátításának sikerét jól példázza, hogy a záró vetélkedőn az asztali díszek már e 
technikákkal (papírfonás) készültek. 

Okos telefon - okos nagyi! A digitális kompetenciafejlesztést Kereki Judit útmutatásaival 
tanulhatták meg a jelenlévők. Az idősebb korosztálytól kissé távol álló okos telefonok tudatos 
és helyes használatának elsajátítása volt a cél. Megismerhettek olyan alkalmazásokat, 
melyeket, ha letöltenek telefonjaikra, megkönnyíthetik a mindennapi teendőiket (számlák 
fizetése, online vásárlás, bankolás, stb.) 
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A Játszunk együtt vetélkedőn számot adhattak az elmúlt 12 hónap előadásaiból készült 
kérdésekre szűkebb környezetünk, lakóhelyünk értékeinek ismereteiből, puzzle-t raktak ki az 
előadók képeiből, keresztrejtvényt fejthettek, majd Activity-t játszottak különböző tréfás 
közmondásokból. 

 
Az eredményhirdetéskor az első három helyezett csapat értékes könyveket vihetett haza, 
melyek kapcsolódtak az előadások témájához. 

Rövidtávon egy kis közösség szerveződött az előadások alkalmával, elmondhatjuk, hogy 
várták minden hónapban a következő ”lépést”. 

Hosszú távon életminőségbeli javulást eredményezhet a tanultak alkalmazása. 

 

Szekeresné Farkas Matild 
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