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Alsómocsolád Község Önkormányzata és a Köz-Tér-Háló Alapítvány 2014.09.19-

én Megbízási szerződést kötött a „Szegregáció helyett integráció 

Alsómocsoládon” című, DDOP-4.1.2/B-13-2014-0001 azonosító számú projekt 

keretében „Mint a Makk” Egészségklub feladat ellátására. A Megbízott részéről a 

kapcsolattartásra kijelölt személy: Oláh Roland. 

 

Beszámolóhoz kapcsolódó számla: NQ9SB 4304325 

Teljesítési időszak: 2015.03.01. – 2015.03.31. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Izületi és keringést serkentő torna 

 
Beszámoló a DDOP-4.1.2/B-13 azonosító számú Lakhatási integrációt modellező 

szociális célú településrehabilitációs kísérleti projekt „Szegregáció helyett integráció 
Alsómocsoládon” című pályázat keretében hetedik alkalommal megvalósult „Mint a 

Makk” Egészség klub feladat ellátásáról. 
 
 

Megvalósító: 
Név: Köz-Tér-Háló Alapítvány 

Székhely: 7345 Alsómocsolád, Rákóczi u. 21. 
Adószám: 18398531-1-02 
 

Helyszín: Alsómocsolád, 108/1 Hrsz. 
 

Időpont: 2015. március 25. 
 
 

A „Mint a Makk” Egészség klub keretében márciusban az ízületi torna és a 
keringést serkentő torna jótékony hatásait mutattuk be a résztvevőknek, akiket 

egy közös tornát felajánlva mozgásba is hoztunk. A keringési problémák nagy 
része megfelelő életmóddal megelőzhető, akár ki is védhető, ha komolyan 

vesszük azt, hogy a táplálkozás mellett nagy szerepe van a mozgásnak is. 
Megfelelő testmozgással az izompumpa segíti a vér áramlását a vénákban, 
amelyek a frissesség megőrzését garantálják. Azok számára, akik keringési 

problémákkal küzdenek, a keringésjavító tornagyakorlatok elvégzése erősen 
ajánlott, amely ezt az áramlást hivatott javítani. 

 
Ha nem is végzünk aktív mozgást, de kerüljük el az olyan helyzeteket, amiben a 
vér áramlásának zavaró tényezője lehet. Ilyen például, ha sokáig egy helyben 

állunk. Ha nem kerülhetjük el, akkor is fontos, hogy időnként megmozgassuk a 
végtagjainkat. Ne tegyük keresztbe a lábainkat, mert ekkor térdhajlatban 

gátoljuk a véráramlást és a lábszár vénáiban növeljük a nyomást. 
 
A résztvevők gyakorlatokon keresztül próbálták ki, hogy milyen egyszerű 

mozgássorozatokkal tudnak hozzájárulni keringésük javításához, frissességük 
megőrzéséhez. A gyakorlatokat munkahelyen, otthon egyaránt elvégezhetjük, 

beépülhet napi rutinunkba. A reggeli felkelés után kimondottan jó hatással van 
az ébredéssel járó „tehetetlen” szakasz rövidre zárásában. A résztvevők 
jókedvvel és aktív részvétellel járultak hozzá a program gyakorlati eleméhez. 

 
A program második részében az ízületi torna sajátosságát, célját, alkalmazását 

mutattuk be a jelenlevőknek. Az ízületi torna csökkenti az ízületi fájdalmat, 
merevséget, javítja a rugalmasságot, megoldást nyújt az izomerő és kitartás 
megőrzéséhez. A torna megkezdésekor fontosak a nyújtógyakorlatok, mivel ezek 

megmozgatják az érintett területet, így elkerülhetőek a sérülések. Sok esetben 
azonban már az egyszerű nyújtógyakorlatok is elegendőek ahhoz, hogy 

könnyebben mozogjunk. 



 

 

A résztvevők az ízületi torna egyes elemeit szintén a program gyakorlati 
részében próbálhatták ki. 

 
Alapvető gyakorlatok 

 Nyakhajlítás 
 A nyak elfordítása 
 Vállkörzés 

 Páros karemelés előre 
 Könyökhajlítás 

 Csuklóhajlítás 
 Ujjak behajlítása (utolsó ujjpercek) 
 Ujjérintés (hüvelykujj végigérinti a többi ujjat azonos kézen) 

 Törzshajlítás oldalra 
 Mérsékelt lábemelés 

 Térdnyújtás (a térd inainak nyújtása) 
 Bokakörzés 

 Lábfejgörgetés (görgőn) 
 
 

Pozitív irányú változások: 
 Fizikailag aktív életmód 

 Egészségkultúra kialakulása 
 Felelősségtudat 
 Ízületek és keringés javítását elősegítő gyakorlatok ismerete 

 
 

 
 
 

Kelt: 2015.04.07. 
 

 
 
 
  


