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A szenior örömtáncról röviden  

A szenior örömtánc egy egészségvédő, Magyarországon még új mozgásforma, 

amely kifejezetten az idősödő korosztály számára lett kitalálva. Nem 

társastánc, nem két idősödő ember párban táncolását jelenti, hanem annál 

sokkal többet. A szenior-örömtánc egy csoportos, közösségi tánc, melyet lehet 

körben állva, dupla körben, vagy sorban állva táncolni. 

A szenior tánc kialakulásának története  

Az 1970-es évek közepén élt Németországban egy Ilse Tutt nevű 

táncpedagógus, aki gyerekeket tanított táncolni. 80 éves anyósa kérésére 

fejlesztett ki egy speciális mozgásformát melyben nincsenek hirtelen pörgések, 

forgások, gyors mozdulatok, nehéz tánclépések. A tánc, melyet szenior 

örömtáncnak neveztek el, csupán egyszerű koreográfiák sorozatából áll össze. 

1976-ban Ilse két kollégájával együtt kiképezte az első szeniortánc-oktatókat. 

A nemzetközi szeniortánc-szövetségnek ez idáig 14 ország a tagja. A tánc 

először elterjedt egész Németországban, aztán átvette sok európai ország: 

Németország, Ausztria, Belgium, Dánia, Finnország, Franciaország, 

Hollandia, Luxemburg, Litvánia, Norvégia, Olaszország, Svájc, Svédország.  

Ezekben az országokban már képzett oktatók tanítják a táncot, és táncolják 

örömmel a szeniorok. 2017-ben Magyarország is csatlakozott a szervezethez.  

 

 

 



A szeniortánc és a társastánc közötti különbség 

 

A szenior örömtánchoz nem kell táncpartner, mert a tagok csoportosan 

táncolnak. Előzetes tánctudás sem szükséges, mindenki saját képességei és 

készségei szerint járja a táncot. Ezeket az egyszerű, de nagyszerű figurákat, 

rövid koreográfiákat bárki meg tudja tanulni. 

A szeniortáncban szabad hibázni. Semmi gond nincs, ha valaki elhibázza a 

lépést.  

Folyamatosan lehet csatlakozni a csoportokhoz, mert minden alkalommal 

ismétlik a régi táncokat és újakat tanulnak.  

A táncos alkalmakkor nem utolsósorban azonban új barátokat szerez az ember, 

új ismeretségeket köt.  

 

A szeniortánc pozitív hatásai 

Az idősödő ember ízületei megkoptak, izomszövete lecsökkent, nem tud már 

olyan sportokat, tevékenységeket végezni, mint korábban.  De a tánc pontosan 

annyi mozgást igényel, amennyi az idős ember számára is kivitelezhető. Ez a 

tánc tulajdonképpen egy kíméletes sporttevékenység. Karbantartja  a fizikai és 

szellemi egészséget egyaránt. Nemcsak fizikai mozgás, hanem komoly 

agymunka is egyben. Ebből kifolyólag késlelteti a demencia (melynek 

leggyakoribb fajtája az Alzheimer-kór) kialakulásának esélyét – ezért az 

orvosok is jó szívvel ajánlják. Olyan agyterületeket aktivizál, amelyeket más 

tevékenységekben nem használ az ember. Összehangolja a jobb- és bal 

agyféltekét. Egy kíméletes mozgásforma, melyet életünk végéig űzhetünk. 

Ízületkímélő mozgás, amely sétalépések kombinációiból áll, de mégis sokszor 

megizzaszt. Mindezt úgy, hogy szórakozva tanulunk, vidáman mozgunk. A 

szenior örömtánc táncolása valóban örömet szerez, élmény ezeket a táncokat 

megtanulni, eltáncolni. Javítja a koncentrációt, az egyensúlyt, a memóriát, a 

koordinációt,  az orientációt, a ritmusérzéket. A hétköznapokban lehet 

észrevenni jótékony hatásait: a könnyebb mozgást, fittséget, a lépcsőzés 

könnyedségét, és az agyunk jobb működését. A szenior örömtánc hatására az 

egész életminőség javul. 

Szeniortánc-plusz 

 

A szeniortánc-plusz ülve táncolást jelent, amit eredetileg 

mozgáskorlátozottaknak, kerekes-székeseknek, mozgássérülteknek találtak ki, 

de mi egészségesek is táncoljuk a szenior örömtánc órán, akár 

bemelegítésként, akár óra közepén megpihenés céljából. Sok táncot el lehet 

táncolni ülve is, nagyon kellemes zenékre, szép és érdekes koreográfiákkal. 

Sokszor eszközt – például szép, színes kendőket - is használva hozzá. Vannak 

vicces ülőtáncok is, amelyeken táncolásakor sokat lehet nevetni. 



 

          Tehát összefoglalva, mit értünk Szenior örömtánc alatt: 

          MOZGÁS + ÖRÖM + AGYTORNA = SZENIOR ÖRÖMTÁNC 

Ebből legfontosabb az agytorna. Azért az előadás alcíme, hogy „Tánccal az 

Alzheimer –kór ellen”, mert az egy kiemelten fontos dolog, hogy meg kell 

jegyezni a lépéseket, figyelni kell, és ez az agyunk idegszöveteit 

tulajdonképpen „újrakábelezi”. Ez a Szenior-örömtáncnak óriási előnye. A 

folyamatos tanulás miatt, valamint a szellemi és testi aktivitás kombinációja 

miatt hatásos az Alzheimer kór ellen. Ez bizonyított tény. 

Mi az Alzheimer-kór? 

 

Az Alzheimer-kór a demencia - elbutulás, a szellemi képességek leépülése, 

maradandó hanyatlása - leggyakoribb fajtája. A leépülés nem szükségszerű 

velejárója az öregedésnek, de sajnos, akit elér, azt gyógyítani nem lehet. Ezért 

fontos a megelőzés. Alzheimer-kóros bárki lehet: nincsenek földrajzi, etnikai, 

gazdasági, vagy társadalmi határai. Az Alzheimer kór eléri a tudósokat, 

professzorokat, írókat, mérnököket, tanárokat is. Ráadásul örökölhető. Jobb a 

megelőzésre fektetni a hangsúlyt, mert ez a kór már egy évtizeddel a tünetek 

megjelenése előtt megtámadja az agyat. 

2010-ben már 36 millió ember élt demenciával.  Ez a szám 2030-ra 

megkétszereződik, 2050-re megháromszorozódik. Ez azt jelenti, hogy a 

világon minden 85. ember áldozatává válik. 

Amellett hogy évről-évre nő a demens betegek száma, az ellátásuk, 

gondozásuk is nagyon nagy problémát jelent, a családnak, a társadalomnak 

egyaránt. Gondozásuk, ellátásuk, felügyeletük rengeteg pénzbe kerül.  Az 

idősotthonok tele vannak, sokan éveket várnak, hogy egyáltalán 

bekerülhessenek.  

 

Az Alzheimer-kór elkerülésének lehetőségei  

 

Legfontosabb, hogy használjuk az agyunkat. Az ember, amikor nyugdíjba 

vonul, kiesik a munkából, kicsit beszűkül az élete, nem érdeklik már a dolgok 

annyira. Az agyra is érvényes: amit nem használunk, az óhatatlanul elsorvad. 

Ez ellen tudatosan tennünk kell. A tánc a legegészségesebb sport a világon, 

mert csökkenti a stresszt, és fokozza a jóllétet. A rendszeres tánc okosabbá 

tesz minket. 



A tudományos kutatások, bizonyították, hogy míg a kerékpározás, úszás, 

gyaloglás 0 %-kal csökkentette a demencia kockázatát, addig az olvasás, 

keresztrejtvényfejtés 35-47 %-kal, míg a rendszeres táncolás, ahol mindig újat 

kell tanulni, 76% -kal. Ez olyan ütős érv a táncolás mellett, hogy ehhez nem is 

kell már semmit hozzátenni.  

 

 

 
   


