
 

 

Sport és egészség 

 
„Új év új kezdet”, mondatot sokaktól hallani, így az év elején. Lehet ez egy 

újévi fogadalom, vagy csak megszokásból mondjuk? Ebben az évben 
rendszeresen fogok sportolni, időt szánok a mozgásra, és megfelelően 
fogok táplálkozni! 

A kezdeti lelkesedés sokszor könnyen alábbhagyhat, a munkahelyi stressz, 
kimerültség, hétköznapi nehézségek sokaknak kedvét szegi és inkább a pihenést 

választják a rendszeres sportolás helyett. A folyamat elkezdődik, egyre többet 
maradunk otthon, kimarad a mozgás az életünkből és a végén azt tapasztaljuk, 
hogy már egyáltalán nem sportolunk. Emiatt sokan szemrehányást tesznek 

önmaguknak és ismét nagy erőbedobással kezdenek el edzeni, majd kezdődik az 
egész folyamat elöről.  

 
Ma már tudjuk, hogy a rendszeres testmozgás és az egészség kapcsolata 
rendkívül szorosan összefügg. Számos kutatás kimutatta, hogy azok, akik 

rendszeresen sportolnak, saját magukon tapasztalhatják, hogy napról-napra 
javul a közérzetük, több fizikai és szellemi terhelést tudnak elviselni, 

nyugodtabbak és energikusabbak. 
A megvalósításához sokszor önmagunk legyőzésére van szükség, ami a 
legnehezebb, hiszen ki kell lépnünk a napi komfortzónánkból, le kell mondanunk 

kedvenc ételünkről, de a végén ráébredünk erre, és győztesként, emelt fővel 
nézhetünk önmagunkkal szembe. 

 
Mindezek megvalósulásában jelentős szerepet játszik a motiváció, a kitartás 
és a lelkesedés. Fontos, hogy „legyen öröm a sport”, hiszen ha örömünket 

leljük a mozgásban nem érezzük kényszernek a sportolást. Legyünk 
„rugalmasak”, ha bármilyen számításunk nem úgy alakul, ahogy azt szerettük 

volna egy sportfoglalkozást illetően, ne adjuk fel, ne szegje kedvünket és ne 
meneküljünk az édességekhez, hanem keressük a megoldást, esetleg válasszunk 

más mozgási lehetőséget. „Ne legyünk önmagához túl szigorúak”. 
Koncentráljunk a kitűzött célra, a pozitív eredményeket tartsuk szem előtt, ne az 
esetleges hibákat. Ami a legfontosabb, adjunk időt magunknak, figyeljünk a 

helyes táplálkozásra, hiszen ahhoz, hogy célt érjünk 30 százalékban a mozgás, 
és 70 százalékban a helyes étkezés felel. 

 
A fent leírtak megvalósításában segít az Asztalitenisz Sport Klub Szeged 10 
hónapos „Szemléletformálás testi- lelki egészségmegőrző programmal 

Tarján városrészben” projektje. 
Az ingyenes program 10 hónapig tart és kiváló lehetőséget biztosít minden 

korosztálynak, hogy rendszeresen sportoljon és egészségmegőrző 
programjainkkal életmódján változtathasson. 
 

További információkat a www.atsk.hu honlapon találhatnak, illetve várunk 
minden kedves érdeklődőt programjainkon, aki szereti a sportos kihívásokat, és 

egy egészségtudatosabb életvitelre vágynak. 
A projekt az Új Széchényi Terv keretében az Európai Unió támogatásával, az 
Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. 

http://www.atsk.hu/

