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Kristály Torony Bükfürdő Kalandpark    Fotó: Dr. Fritz Péter
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NYÁRI VÍZI BALETT 2013, fotó: Kiss István
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5 éves a Közép-Kelet-Európai Rekreációs Társaság,
5 éves a recreation című tudományos magazin

A Tisza Szeged városi szakaszánál látvá-
nyosan találkozik a tradíció és az állandó 
megújulás két szimbóluma. Tavaly nyár óta 
egymás mellett él az immáron több mint 130 
éves Fogadalmi templom és az árvíz elleni 
védelemre szolgáló partfal rekonstrukciója. A 
Dóm a szegediek hálájának örök kifejezője, 
a védelmet nyújtó partfal pedig a megújuló 
küzdelemé. 
Társadalmi szervezetünk és tudományos 
magazinunk 5 éves tradíciót testesít meg, 
a megújulás fogalmát a gazdag rekreációs 
lehetőségeket bemutató lelkes önkénteseink 
és tisztségviselőink közös erőfeszítései.
Társadalmunk minden területén dolgozók 
számára kiemelten fontos, hogy a munka-
helyi teljesítmények fejlesztése és a harmo-
nikus élet kialakítása érdekében a vezetők, 
HR-szakemberek egyre többet tudjanak meg 
a rekreációs erőfeszítések hasznosságáról, 
a kiegyensúlyozottabb teljesítményfokozás 
módjáról. Ma már a vezetők nagy többsége 
is vallja, hogy szoros kapcsolat áll fenn a re-
kreációs eszközökkel végzett egészségmeg-
őrzés, egészségfejlesztés sikeressége, azaz 
az egészséges psziché és test, valamint a 
magas munkahelyi teljesítmények között.
Mostani számunkban a hagyományos témák 
mellett újdonságként azért szólítjuk meg a 
HR szakembereket egy önálló rovattal, a 
HR Sarok-kal, mert hosszútávú szövetsé-
geseket keresünk az emberre erőforrásként 
tekintő közösségekben és együtt szeretnénk 
sikerre vinni a kiegyensúlyozott életvitel gon-
dolatát.
Öt éves szervezetként, mely megszerezte és 
meg is őrizte a közhasznúsági státuszt, nagy 
reményekkel, határozott, pozitív jövőképpel 
vágunk szervezetünk következő öt éve elé. 
Tartson velünk Ön is kedves Olvasó, hiszen 
nem csupán magazinunk, lelkesedésünk is 
Önnek szól!

Szügyi György
a Közép-Kelet-Európai Rekreációs Társaság elnöke
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iskunhalas a dél-alföldi régió egyik meghatározó te-
lepülése, a Dunától és a Tiszától azonos távolságra, 
a Homokhátság legmagasabb részén fekszik. Tavak, 

mocsarak, lápok övezték egykoron, innen kapta a „halas” 
nevet. A hajdani mocsárvilág maradványát őrzi a Sóstó, a 
Csetényi Park és a „Fejeték” láprétje, telis-tele védett nö-
vényekkel. A honfoglaló magyarság is gyorsan meglelte itt 
otthonát, de a szarmaták, avarok és kelták nyomait is meg-
találták már a környéken. 1366-ban említik először a hely-
ség nevét az oklevelek.  A térség legnagyobb református 
mezővárosává nőtte ki magát szokatlanul gyorsan.  1703. 
október 5-én a Rákóczi szabadságharc egyik legvéresebb 
csatája itt zajlott. Ennek emlékére állították a Búsuló kuruc 
szobrát. 1872-től közel negyedszázadig Vári Szabó István 
lett Kiskunhalas első polgármestere. Számtalan fejlesztés 
és egy modernizált mezővárosi miliő köszönhető a tele-
pülés első emberének. A városi lét ekkor kapta meg mai 
arculatát.
A „Csipke városa” – szokták mondani, pedig lehetne a sző-
lő és bor, a lovassportok, a termál gyógyvíz, a tornasport 
vagy legújabban az úszás városa is. A Sóstó szélvájta mé-
lyedése egyedi madárvilágával, különleges növénytársu-
lásaival rögtön megszólítja a városba északról érkezőket. 
Beérkezve a centrumba a szecessziós városháza épülete, 
a Zenepavilon sziluettje, a Thorma János Múzeum patiná-
ja kéreti magát. „Tipikus alföldi mezőváros” – található a 
hivatalos leírásokban, valójában azonban sokkal de sokkal 
több ennél ez a település. Hogy mitől? Elsősorban az itt 
lakó 30 ezer embertől! Ők azok, akik megtöltik lendülettel, 
vitalitással, jókedvvel, mosolygással az utcákat, tereket és 
a külterületi tanyákat. A közösségek pulzálnak életet az itt 
élők mindennapjaiba. Közel harminc önszerveződő sport-
egyesület működik aktívan Kiskunhalason: a Napsólyom 
Íjász Egyesülettől kezdve a Jól idősödő Clubbon át az Eu-
rópa-bajnokot is nevelő úszóegyletig.

A Sóstó és környéke a legsokoldalúbb mozgásformák 
számára nyújt természetes helyszínt. A nordic walking, a 
túrázás, a kocogás, a kerékpározás, a horgászat, a gim-
nasztika lehetősége mellett folyamatosan rendeznek itt 
helyi, országos, sőt nemzetközi versenyeket is. A „Hala-
si hajtás” triatlon rendre augusztus 20-ához kapcsolódva 
hív több száz tusázót, edzőt, kísérőt, érdeklődőt a Sós-
tó partjára. A télből a tavaszba való átmenet rendhagyó 
vetélkedése a cross-futás, amely a „vendégmarasztaló” 
vizes-sáros terepet ostromolja, sok-sok nevetéssel. A téli 
időszak kedvtelése a befagyott tavon a korcsolyázás és az 
alkalmi csapatok hoki mérkőzései. Természetesen mind-
ehhez szervesen kapcsolódik a „levezetés” forraltborozás-
sal, teázással, sült gesztenyével, kvaterkázással.
Az utóbbi másfél évtized sikere, hogy a kiépült kerékpár-
utak összekötik Kiskunhalast Pirtóval, Selymessel, Solt-
vadkerttel és Kiskőrössel. Ezeket az útvonalakat egyre 
többen használják sportolásra, túrázásra. Megszokott lát-
vány a kerekező iskolás csoportok karavánja a főút mel-
lett. A bicajozás mára a csúcspontjára hágott, bejegyzés 
alatt áll a Kiskunhalasi Kerékpáros Klub, amely a sza-
badidős-tömegsport igényeit kimerítve minden vasárnap 
szervez 30-40 résztvevő számára túrát. A legutóbbi Kis-
kunhalas – Szabadka tekerésen közel 250-en vettek részt, 
nem csak halasiak. 
 

Szerző: TÓTH ISTVÁN
testnevelő, edző (torna, fitness), újságíró, tele-
víziós szerkesztő, műsorvezető, felelős szer-
kesztő, kommentátor (Digisport is). Öt évig volt 
a Halasmédia Kft. ügyvezető-főszerkesztője

Fotók: JÁgER LEVENTE, KÁpoSzTa LaJoS, 
KoHouT zoLTÁN, pÁL LÁSzLÓ, pozSgaI 
ÁKoS éS TÓTH ISTVÁN. VaLamENNyIEN a 
HaLaSmEdIa JELENLEgI Vagy VoLT muNKa-
TÁRSaI

K

Halas hatalmas: Kiskunhalas
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város emblematikus intézménye a Termálfürdő és 
Kemping, amely egész esztendőben, reggel hat 
órától este kilencig, pénteken és szombaton éjsza-

ka is, várja a pihenni, sportolni, gyógyulni vágyó vendé-
geket. Jódos ásványvizét 1983-ban nyilvánították gyógy-
vízzé. A hévíz eredményesen alkalmazható mozgásszervi 
elváltozások, idült, gyulladásos megbetegedések keze-
lésére. Jól alkalmazható egyes nőgyógyászati betegsé-
geknél, valamint törések utókezelésénél. A fürdőben öt-
féle gyógyszolgáltatásra nyílik lehetőség: medencefürdő, 
kádfürdő, súlyfürdő, orvosi gyógymasszázs és víz alatti 
csoportos gyógytorna. A medencék háromféle hőmérsék-
letű termálvizet tartalmaznak: gyógyvizes termálmedence 
36°C, a felnőtt úszómedence 26°C, a gyermek medence 
31°C. A létesítményhez kétcsillagos kemping is kapcsoló-
dik, amelyből szabad az átjárás a medencékhez. Itt készül, 
itt edz, itt gyakorol a nyáron Európa-bajnoki címet szerző 
úszóklasszis, Juhász Adél és versenyzőtársai. Novotny At-
tila edző, korántsem ideális körülmények között, nemzet-
közi hírű utánpótlásbázist hozott létre, szinte a semmiből. 

A Termálfürdő és Kemping közvetlen szomszédságában 
található Kiskunhalas legelegánsabb vendéglátóhelye, 
a Csipke Szálloda 30 szobával, étteremmel, konferen-
cia termekkel, wellness részleggel.  A konferenciaterem 
170m2 alapterületű és négy részre szekcionálható. A köz-
elmúltban átadott wellness részleg a híres gyógyvizet fel-
használva számtalan regeneráló, frissítő, kényeztető szol-
gáltatással áll a szálloda vendégei és az alkalmi látogatók 
szolgálatára. Finn szauna, infrakabin, gőzkabin, trópusi 
zuhany, masszázsmedence, masszázsfotel, Kettler kom-
binált edzőgép áll rendelkezésre.

A halasi lovashegemónia több, mint fél évszázada tö-
retlen. Húsznál is több helyi és környékbeli egyesület, 
club, lovastanya foglalkozik lovaglással, lovagoltatással, 
lovastusával, tereplovaglással, fogathajtással. A korábbi, 
olimpikonokkal, világ-, és Európa-bajnokokkal, helyezet-
tekkel büszkélkedő Határőr Dózsa igazi lovasiskolaként 
több száz szakembert nevelt, akik jó része ma is nagyon 
aktív és eredményes. Érdekesség, hogy a most újra felfe-
dezett lovasrendőrség rendre itt tartja edzőtáborait, verse-
nyeit. A helyi lovaskultúra jelene, sőt jövője is biztosított. 
Weinhardt Virág mögött, aki a spanyolországi utánpótlás 
díjugrató kontinensbajnokságon egyéniben arany, csapat-
ban bronzérmet nyert, rengeteg nagyon tehetséges lovas 
nyergel napról-napra a különböző halasi lovasbázisokon. 
A terápiás lovagoltatásoknak is helyet ad a lovasiskola. 
Az értelmi és más fogyatékkal élők számára rendszere-
sek a foglalkozások. Ezek különleges élményt, maradandó 
regeneráló tartalmat adnak a résztvevők és családtagjaik 
számára.

A tornasport legalább annyira híres Kiskunhalason, mint 
a lovaglás vagy éppen a gyógyvíz. A ’60-as évektől kezd-
ve jó néhány generációt neveltek fel itt Paczolay Gyula 
és edzőtársai. Országos, nemzetközi győzelmek jelzik 
erőfeszítéseiket, 1986-ban Hegyes Csaba pedig Európa-
bajnoki címet szerzett. A halasi torna további eredménye, 
hogy nagyon sokan lettek testnevelők a korábbi élspor-
tolókból. A szertornából alakult ki a városban a  fitness 
sportág is, amelynek az első hazai versenyét Tóth Péter 
rendezte. Ő akkor még nem tudta, de egy lavinát indított el 

VÁROSI REKREÁCIÓ
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ezzel. A szélsebesen fejlődő mozgásforma a torna, az ak-
robatika, a tánc, a ritmikus sportgimnasztika elegye, de a 
nőies esztétikum is meghatározó a sportág fejlődésében. 
Mára a Halas Fitness Egyesület kistérségi központként 65 
utánpótlás korú sportolónak nyújt mindennapi gyakorlási 
és versenyzési lehetőséget. A halasi lányok között konti-
nensbajnokok, Grand Prix győztesek is találhatók, de az 
egyesület a „csak” mozogni, ügyesedni vágyóknak is le-
hetőséget biztosít. Szintén torna az alapja a már említett, 
Paczolay Gyula által vezetett, „Jól Idősödők Klubjának”,  

amelynek keretében nagy-
labdák segítségével végez-
nek különböző gimnasztikai 
gyakorlatok az elsősorban 
nyugdíjas korosztály tagjai. 
Hihetetlen, hogy a hetven, 
nyolcvan évesek milyen vi-
dáman és lelkesen tornáz-
nak, heti több alkalommal 
a Fazekas-iskola tornacsar-
nokában. Tovább éltetve a 
„magnéziás” sportág széles 
palettáját, az aktív korosz-
tályból „kikopott” tornászok 
vidám, humoros „Old boys” 

csoportot alkotnak. A csapat a múlt század eleji hangulatot 
idézi különleges műsorával, amellyel a helyi és környékbe-
li fesztiválok rendszeres fellépői, de már a dániai gimnasz-
tikai karneválon is megnevettették a nézőket. 

A város északi kapujánál található a Centrum Squash és 
Bowling Centrum, amely a fallabda és a bowling sportág 
legjelentősebb térségi központja. A városi bajnokság őszi-
tavaszi rendszere 12 bowling csapatot és 6 fallabda ligát 
tömörít. Ez 120-130 ember heti rendszeres sportolását je-
lenti szervezett keretek között.
A tömeg-, és szabadidősport határait feszegeti a három 
évtizede rendszeresen megrendezett őszi-tavaszi sza-
badtéri kispályás labdarúgó bajnokság, valamint a „Téli 
Kupa”, amelyen minden esztendőben 32 csapat rúgja a 

gólokat novembertől februárig. A félezres létszámú torna 
presztízse a környékbeli települések legjobbjai mellett a 
határon túli focistákat is megmozgatja.
Kiskunhalason rendkívül népszerűek a tét nélküli, a moz-
gás kalandjáért, a részvétel öröméért szervezett tömeg-
sport rendezvények is. A legutóbbi „Szüreti futáson” 
több, mint 800-an húztak nyúlcipőt, de a környék termé-
szeti szépségeit bemutató gyalog-, és kerékpártúrákon is 
rendre „telt ház” verbuválódik. Ezt az egyedi homokbuc-
kás, lankás-dombos miliőt a Magyar Tájfutó Szövetség is 
felfedezte, így legnagyobb, többnapos versenyeit is Halas 
környékén rendezi.

„Halas hatalmas” mondták-mondják itt nálunk a homok-
buckák tetején. Kikapcsolódni, feltöltődni, mozogni, jóleső-
en elfáradni és sokat nevetni – ezt lehet Kiskunhalason, 
minden évszakban. █



WHO kutatásai szerint egyre több kórokozó válik 
rezisztensé ( ellenállóvá) a klasszikus antibiotiku-
mok ellen. A modernkori orvostudomány csodafegy-

verének kikiáltott mikróbaellenes szerei sokat vesztettek 
imázsukból, ugyanakkor nincsenek újabbak, amivel helyet-
tesíthetnék őket. Több nemzetközi kutatócsoport fordult és 
fordul növények gyógyító erejének vizsgálata felé.(forrás: 
http://ecdc.europa.eu/en/escaide/Pages/ESCAIDE.aspx)
Jakab Zsuzsanna, a WHO Európai Regionális Igazgatója 
szerint, kritikus pontra érkeztünk. „A helytelen, túlzott, illetve 
az indokolatlan antibiotikum használat miatt olyan baktériu-
mok jelentek meg, amik ellenállnak a különböző gyógysze-
reknek. Jelenleg ez az egyik legnagyobb közegészségügyi 
kockázat a világon és ezen belül Európában is. A folyamat 
– ha nem sikerül megállítani – oda vezethet, hogy a jövő-
ben a legáltalánosabb fertőző megbetegedésekre sem lesz 
hatékony gyógyszer.” nyilatkozta 2014.novemberében.( 
forrás:NépSzava Online)
A mikrobák meglepően intelligens és céltudatos önvédelmi 
stratégiát fejlesztettek ki. E rendkívüli aggodalomra okot adó 

helyzet megoldásának keresése 
során, a kutatók ismét 

felfedezik a növé-
nyek gyógyító 

erejét. A 
kutatá-

s o k 

ered-
ménye, 

hogy a múlt 
század elejétől 

Természetes antibiotikumok ételeinkben
      „Étketek legyen orvosságotok…” Hippokrates

szekunder növényi anyagok sora került felfedezésre, me-
lyek azon túl, hogy a növények színét, aromáját, illatát bizto-
sítják, antibiotikus hatással is bírnak. A növényi antibiotiku-
mok további előnye, hogy míg a gyógyszertári társaik szinte 
csak baktériumok ellen hatásosak, ezek a legtöbb gomba, 
vírus ellen is hatnak.
Étrendünk összeállításában feltétlenül szerepeljenek a leg-
fontosabb  növényi hatóanyagokat tartalmazó alapanyagok! 
Ezzel segítjük a szervezetünk ellenálló képességét, és jó 
hatásfokkal meg is előzhetjük a fertőzéseket.

Növényi színanyagok- flavonoidok
Jelenleg a leggyakrabban kutatott szekunder növényi anya-
gok. 4000 feletti fajtája ismert. Sokat tartalmaz belőlük: kék 
szőlő, áfonya, vörös berkenye, fekete cseresznye, fahéj, 
szilva, paradicsom, továbbá gazdag flavonoidokban a pet-
rezselyem, articsóka, mogyoró, kakaó, alma és a zeller is.

Növényi zsírnemű anyagok- terpének
Forrásai többek között borsmenta, szurokfű, kömény, kamil-
la, fahéj, rozmaring, kakukkfű, zsálya, narancs, bazsalikom, 
spenót, brokkoli egyes tökfélék, főként sütőtök. 
Vírusellenes, nyákoldó, görcsoldó, és emésztést segítő ha-
tással rendelkeznek. A legtöbb gyógynövényből származó 
olaj a baktérium ellenes hatás mellett a kórokozók által ter-
melt, kibocsátott, sokszor kellemetlen tüneteket okozó toxi-
nokat ( mérgeket) is hatástalanítják. Ezeket a növényeket 
megelőző céllal is érdemes fogyasztani, főként tea formájá-
ban, fűszerként ételeinkkel, ill. használhatjuk illóolaj kivona-
taikat vagy a belőlük készült tinktúrát.

Mustárolajok- glikozidok
Kivonatok formájában hatékonyak, gyógyszerek alapanya-
gaként is használják. Főként légúti és húgyúti fertőzések 
kórokozói ellen ajánlatos használatuk. Fő forrásai: retek, 
torma, mustármag, brokkoli, fehér káposzta, kelbimbó, fod-
ros kel, sarkantyúka.
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Gyógynövények, fűszerek:
A gyógynövények antibiotikus hatását napjaink-
ban az orvostudomány is alkalmazza, elismeri. 
Nem véletlen, hiszen a szintetikus antibiotiku-
mokkal szemben ezen növényi szerek használatát 
nem kísérik mellékhatások, és nem alakul ki rezisz-
tencia sem a használat során. Továbbá van még 
egy fontos tulajdonságuk: az ún. immunmoduláns 
hatás. Ez azt jelenti, hogy segítenek szabályozni, 
normalizálni az immunrendszer működését, fékezik 
a hiperaktív immunreakciókat, míg a gyenge immun-
választ erősítik, serkentik.
Már a Neander-völgyi ősember is tisztában volt a 
gyógynövények pozitív hatásaival. 
Számtalan előnyös hatású egyéb anyag is található 
több zöldségfélében, gyümölcsben és fűszernövény-
ben. Ezek a hatóanyagok antioxidáns, gyulladáscsök-
kentő és immunstimuláns hatásúak. 
A főleg a felsőlégutak, a gyomor- bélrendszer és a 

húgy-utak enyhébb lefolyású fertőzéseinél kiváló alternatívái a gyógy-
szereknek.  
A kakukkfű olajának antibiotikus hatásával már az ókori egyiptomiak 
is tisztában voltak. A piramisokat építő rabszolgákkal gyógynövény 
teákat itattak, hogy megelőzzék a tömeges fertőzéseket.
Gyógyteák esetében is fontos az elkészítés, és fontos az adagolás! 
Használat előtt tájékozódjunk, vagy kérjük a szakember tanácsát!

Hagymafélék, fokhagyma
Fő hatóanyaga az allicin különösen széles spektrumú: alkalmazha-
tó nátha, influenza, orrmelléküreg gyulladás, hörgőhurut kezelésé-
ben. Gombás fertőzések, mint pl. a candida esetén is jó eredmé-
nyeket várhatunk.
A fokhagyma rokonságához tartozó medvehagyma, metélőhagy-
ma vagy más lila- póréhagyma félék is hasonlóan jó tulajdonság-
gal bírnak, de hatásuk valamivel gyengébb a fokhagymáénál.

Méz-propolisz
A kutatók számos értékes hatóanyagot találtak a mézben, ezek 
közül több is, ami antibiotikus hatással rendelkezik. Hatékonyan 
pusztítja el a gyomorban megtelepedett Helicobacter pylorit 
vagy egyes gennykeltő bactériumokat( Staphylococcus au.) A 
méz antibiotikus hatása mellett gyulladáscsökkentő, fájdalom-
csillapító, sebgyógyító hatású orvosság. A méhek által készített 
méhszurok vagy propolisz, amit a kaptár réseinek tömítésére 
és a kaptár bejáratának fertőtlenítésére használnak. Ez az an-
tiszeptikus „lábtörlő” a méheknek, és igenaktív biológiai anyag 
számunkra is!
Étkezzünk tudatosan, használjunk értékes és minőségi 
alapanyagokat, javul életminőségünk, nem leszünk ki-
szolgáltatottak a fertőzéseknek!  █



terepsegway túra

tankboard túra

6999 Ft

16999 Ft

kutyaszán túra

9999 Ft

ajándékozz  kalandokat karácsonyra!

ajándékozz  kalandokat karácsonyra!

Tudj meg többet exkluzív, 4 évszakos ajándékainkról:  

www.hsb.hu
T: 20 449 4444

élményajándék-kártyák díszcsomagolásban, házhoz szállítva!

airboard túra

4999 Ft
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evesen tudják, hogy a Dél-Alföld „leghírösebb” vá-
rosában nem egy, hanem rögtön két felsőoktatási 
intézmény is van. A Szegedi Tudományegyetem ok-

tatásának színvonaláról Európa szerte hallottak, ám a vá-
ros ikonikus terébe már-már beolvadó második intézmény 
mintha egy teljesen különálló világhoz tartozna. A Dóm tér 
6. alatti Gál Ferenc Főiskolán már az 1970’-es évek óta ké-
peznek világiakat papi pályára. Az első generációban volt 
a Biblikus Tanszék vezetője is, Dr. Benyik György biblikus 
és plébános, akit még Soltvadkertről egy régi Ikarus busz 
hozott a Tisza-parti városba az orkán kabátok időszakában.

A főiskola portáján nem sokat kellett várnom, de ezalatt a 
rövid idő alatt sikerült lenyűgöznie a földszinti előtérben lévő 
Krisztus festménynek. Pár perc elteltével lépteket hallottam 
a lépcsők felől, majd megjelent Benyik professzor úr, és fel-
sétáltunk a második emeleti irodájába. Beszélgetésünk alatt 
szó esett a vallási párbeszéd fontosságáról, és a szellemi 
rekreáció egy teljesen új módjával ismerkedhettünk meg.

Az egyetemi oktatás és a papi munka mellett kiemelten 
fontos Önnek a teológiai gondolkodás fejlesztése. Hogyan 
kezdett hozzá?

Miután felszenteltek papnak, eltöltöttem három évet Kalo-
csán. Ezután visszatértem Szegedre a főiskolára tanítani. 

Biblikus rekreáció
Szerző:
VaRga-TÓTH TamÁS
hjalmarth4mm3r@gmail.com
Fotók: dR. FRITz péTER éS 
VaRga-TÓTH TamÁS

A Nemzetközi Biblikus Konferencia ötlete már 1983-ban 
Soltvadkerten megfogalmazódott bennem, de megvalósí-
tásához Szegeden láttam hozzá. A rendszerváltás idején,  
1989-ben sikerült megrendezni az első szegedi konferenci-
át. A meghívottak között elsősorban a Kárpát-medence volt 
szocialista országaiban élő magyar teológusok voltak kon-
fessziótól, azaz vallási felekezettől függetlenül. 

Az évek során a szegedi konferencia szervezésével egy 
nemzetközi szervezettel, az Újszövetség Kutatók Társa-
ságával (Studiorum Novi Testamenti Societas - később 
SNTS) kerültem kapcsolatba 2005-ben. Ők már az 1930’-
as évektől rendeznek világszerte szakmai konferenciákat 
biblikusoknak. A zömében anglikán, német, holland, és 
amerikai kutatók alkotta ezer fős létszámban jelenleg egye-
düli magyarként képviselem a katolikus felekezetet.

A nemzetközi munka eredményének hála sikerült elhoznom 
az SNTS konferenciát Szegedre 2014 nyarán. Az egésznek 
a különlegessége az volt, hogy Magyarország még nem 
adott otthont az eseménynek. Sőt, a rendszerváltás után a 
régióban csak Prágában és Szebenben jártak a biblikusok. 
A dolog további pikantériája, hogy a konferencián résztvevő 

Benyik György:

K
Kiállított Biblia a főiskola előterében

A főiskola könyvtára tele egyháztudományi kötetekkel

Benyik György interjú közben
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267 vendégből mindössze négyen jártak korábban hazánk-
ban, így egy olyan új intellektuel réteg érkezett, akiknek a 
magyar kultúra teljesen idegen volt. Némelyek közülük azt 
hitték, hogy Szeged egy tanyavilág, majd roppant megle-
pődtek, mikor kiderült, hogy már nem a nyereg alatt puhítjuk 
a húst.

A szegedi Nemzetközi Biblikus Konferenciák és az SNTS 
Konferencia legfőbb célja a valláson belüli és vallásközi 
párbeszéd elősegítése. Mit gondol, tényleg ennyire eltérően 
gondolkodnak a teológiában?

Egy valláson belül akkorák a gondolkodásbeli különbségek, 
hogy azokat néha igen nehéz összeegyeztetni. Ezt 
fokozottan megtapasztaltam az SNTS kapcsán. Pél-
daként vegyük egy indiai biblikus esetét, aki a keresz-
ténységet kisebbségi vallásként mutatta be előadásá-
ban a brahmanizmus értelmezése szerint. Hasonlóan 
más nézőpontból tekintenek a kereszténységre az 
afrikai kollégák is. A vallásközi párbeszédet kiegészí-
teném még az azonos nyelvet beszélők közötti párbe-
széddel is. Sokan nem tudják, de a magyar-magyar 
viszonyban is akadnak megértési problémák.

Az elmúlt évek konferenciáinak témái a Bibliát mindig 
más nézőpontból közelítették meg. Az isteni útmutatá-
son felül miként használhatja az átlagember a Szent-
írást a mindennapokban?

A Bibliát irodalomként kezelem a szó legnemesebb 
értelmében. Nem mindegy, hogy az ember mit ol-
vas, mi jár a fejében, milyen zenét hallgat. Ezek kö-
zül az olvasás kiemelkedő szerepű, mert önmagában 
egy egyszemélyes mozi. Utóbbi élményét a Bibliával 

összekötve emberekként is többé válhatunk. Tudniillik a 
Szentírásban rengeteg konfliktus kezelésre és megelőzésre 
alkalmas szöveg van. Vegyük például a bibliai bölcsességi 
irodalmat, ahol külön életviteli szövegek találhatóak. Azon-
ban a szöveg nem elégséges önmagában. Az olvasónak el 
is kell gondolkodnia az olvasottakon. Tökéletes példák erre 
Jézus példabeszédei, amikből reflexió nélkül nem tudunk 
saját életünk helyzetein megoldást találni. Az isteni szö-
vegek mellett a szentírás emberi íróitól is tanulhatunk. Ők 
olyan emberek, akik tapasztalataikat és problémáikat írták 
le. A többséggel ellentétben azonban ők nem csak a hibáik-
ról írtak, hanem azok megoldásairól is. 

A Bibliát irodalmiságában értelmezve feltételezhető, hogy 
nem csak egy, hanem több jelentést olvashatunk ki belőle?

Nyilvánvalóan vannak olyan tanok, amik egy vallási közös-
ségen belül vallanak. Azon belül az emberek különböző mó-
don gondolkodnak. Ennek életkori és műveltségi sajátos-
ságai vannak. De egy mindenkire igaz: a Biblia ad valamit 
mindannyiuk gondolkodásához. Ezt illetően hadd meséljek 
el egy történetet! Volt alkalmam egy hollandiai kis települé-
sen járni, ahol a vendéglátóm egy nyugdíjas, holland evan-
gélikus lelkész volt családjával. Szokásos vasárnapi ebéd-
hez leültünk a családdal, akik sietősen elintézték az ebéd 
előtti imát. Megettük az első két fogást, majd elérkeztünk a 
desszerthez. Itt megálltunk. Meglepődésemre a lelkész úr 
felállt, és elővette a Bibliát. Felolvasta azt részt, ami őt az 
elmúlt héten legjobban megérintette belőle, majd elmondta 
ennek okát. Utána következett a feleség, ő is felolvasott egy 
zsoltárt, majd a gyerekek is. Így megtörtént az úgynevezett 
lélek kiöntés, amit egy szabad imádkozás követett, hogy a 
másik meg tudja oldani a problémáját.

Talán ebben a történetben rejlik a válasz a kérdésére. Bár 
különböző műveltségű és korú emberek voltak, megtanul-
tak beszélni problémáikról, és azokat Isten elé tárni. Ezzel 
egy közösségi lelki modellt hoztak létre. Valamilyen szinten 
ez jellemző az igazi vallásos családokra, sőt a pszeudo-
vallásos családokra is ezt alkalmazzák gyakorlatilag. Szá-

Szegedi dóm téli napsütésben

A templom bejáratánál
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momra ez a valódi közösségi rekreáció. Hogy 
az ember megtanulja, nem csak neki van 
problémája, hanem másnak is. És hogy eze-
ket nem csak egymás felé, hanem Isten felé is 
megtanulják kommunikálni.

A Szent Gellért templomi 40. évi fennállására 
kézi bibliamásolás programot hirdetett Szege-
den. Mitől adhat többet a Biblia másolása az 
olvasásnál?

A Bibliamásolással közvetlen kapcsolatba ke-
rülhetünk a szentírással. Manapság már csak 
a kütyüket nyomkodjuk, emiatt sajnos alig 
használjuk a kézírásunkat. Egyrészről, mikor 
az ember leír valamit, akkor az agyban több-
féle dolgot mozgat meg az írás, másrészt, amit 

lejegyzünk, az sokkal értéke-
sebbé válik számunkra. Ha egy 
gondolatot meg akarunk ragadni, 
akkor azt írással tudjuk legjobban 
rögzíteni. Másrészről sokunkkal 
megesik, hogy ilyenkor jobban 
rácsodálkozunk egyes részekre, 
hiába hallottuk már azt koráb-
ban. Ha kénytelenek vagyunk 
írni, akkor jobban odafigyelünk 
magára a szövegre. A Bibliában 
olvasottakkal nem konzervtudást 
szerzünk, hanem az újraírás so-
rán újraértelmezzük az eredeti 
szöveget, és részeseivé válunk 
a hagyományozási folyamatnak. 
Jelenleg Lukács evangéliumá-
nak felénél járunk. A projektben 
felekezeteken átívelő együttmű-
ködésre is sor kerül, hiszen a 
legtöbb testvéregyház elfogadta 
a másolási felkérést. Külön örül-
tünk a szegedi Baptista közösség 
ígéretének, miszerint vállalják a 
teljes Jelenések könyvének le-
másolását. A Szegedi Fegyház 
és Börtön elítéltjeit Júdás apostol 
levelének másolására fogjuk fel-
kérni. 

Az idei Nemzetközi Biblikus Kon-
ferencia témája a Gyűlölet, és 
kiengesztelődés lesz, amelyre 
minden kedves érdeklődőt vár-
ni fognak a szakmabeliekkel 
együtt. Lapunk szívből reméli, 
hogy Benyik professzornak minél 
hamarabb sikerül 1200 másolót 
toboroznia – ennyi kell ugyanis 
a teljes Újszövetség elkészítésé-
hez. Az elkészült dokumentumot 
ezután digitalizálni fogják, majd 
korlátozott példányszámban rep-
rezentációs célból másolat ké-
szül a kéziratból. █

Két könyv, ugyanaz az írás

Könnyeden a Szentírásról
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Ép testben ép lélek, avagy a művészek
és a sport kapcsolata

„Már az ókori görögök is” arról beszéltek, hogy az ember 
testből és lélekből áll. A rómaiaknak köszönhetően pedig 
jól tudjuk, hogy „ép testben ép lélek” lakozik. Figyelem-
be véve azt a bölcs kijelentést, hogy a sport acélozza a 
testet, a különböző művészetek pedig kenegeti a lelkünk, 
természetesnek tűnik ez az állítás. Mégis úgy gondolom, 
érdemes arról beszélni, hogy a kettő pontosan hogyan is 
hat egymásra.
Vegyük például a muzsikát. Ha valaki igazán szereti a zenét, akkor valószínűleg került már olyan helyzetbe, hogy 
egy ritmikus dallamot hallgatva önkéntelenül is elkezdett járni a lába, vagy ütötte a ritmust a kezével, esetleg fütyö-
részni kezdett. Ilyenkor sokszor csak egy megrovó pillantás, vagy érintés az, ami tudatosítja bennünk, észre sem 
vettük, hogy a testünk reagálni kezdett valamire. Kevesen tudják, de a zenehallgatás ennél sokkal alapvetőbben 
is meghatározza testünk működését. Ha valaki egy zenekart hallgat, akkor a szíve igyekszik automatikusan iga-
zodni a zene tempójához. Ezért is érezzük azt, hogy a gyors zene „felráz” minket, a lassú pedig megnyugtat, elrin-
gat. Az agyunkat – akaratunk ellenére – rengeteg módon befolyásolja a zenehallgatás, annak a legkülönbözőbb 
feladatokért felelős területeit is stimulálja. Így például az érzékelés, az emlékezés, a koordináció, az érzelmi köz-
pontunk és még számos egyéb fontos műveletért felelős területét az agynak. Egyes amerikai kutatások odáig me-
részkednek ez alapján, hogy mivel egy zenész képzettebb a ritmus, a tempó, a hangszínek világában, ezért sokkal 
inkább képes dekódolni a verbális kommunikáción túli jeleket, azaz a testbeszédet. Így könnyebben kiszúrja, ha 

valaki például hazudik vagy von-
zódik hozzá. Mindezek fényében 
nem csoda, hogy számos spor-
toló tekint a zenére eszközként 
az edzéstervei során, hiszen 
mindezeknek köszönhetően az 
jótékony hatással van a fizikai 
teljesítményre is. Vajda Attila, 
olimpiai bajnok kenus árulta el 
nekem, hogy gitáros múltja pél-
dául nagyon sokat segített neki 
a ritmusérzéke fejlesztésében, 
ami elengedhetetlen fontosságú 
a sportágában. Világos tehát, 
hogy a zene sok mindenben tud 
segíteni a sportolók számára. 
Nézzük meg tehát, mennyiben 
tud a sport, a testmozgás segí-
teni a zenészeken.
Sokan nem is tuják elképzelni, 
hogy egy szimfonikus zenekar-
ban játszó zenész, egy  szín-
padon játszó színész, milyen 
komoly fizikai terhelésnek van 

Szerző neve: LuKáCSházi Győző
a Művész Sport Egyesület elnöke
gyozo.lukacshazi@gmail.com
Telefon: 36-30-977-0292
Fotó: internet
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kitéve. A több órás próbák, melyeket bizonyos esetek-
ben végig kell állniuk, a koncentráció okozta feszült-
ség, mely sokszor észrevétlenül is a megfeszített izom-
csoportokban fejeződik ki, a fellépések okozta stressz, 
a rendszertelen élet mind olyan tényezők, melyek kife-
jezetten akadályozzák az egészséges életmód kialaku-
lását, fenntartását. Persze ugyanez vonatkozik a tán-
cosokra, énekesekre is. Éppen ezért borzasztó fontos 
hangsúlyozni, hogy a rendszeres mozgás alapvetően 
meghatározhatja egy művész teljesítményét. Ahogy pl. 
a zene az agyra-, úgy a mozgás hat a test számos te-
rületére. Fokozza a vérkeringést, erősíti a szívizmokat 
és az immunrendszert, ami segít a teljesítőképesség 
növelésében. Hatására nő a tüdőkapacitás, „beolajoz-
za” az ízületeket, így csökken az ízületi bántalmak ki-
alakulásának esélye. Ráadásul megvan az a lélektani 
hatása, hogy oldja a szorongást, javítja a hangulatot, 
elűzi a stresszt. A depresszió ellen is hatásos, ugyanis 
elősegíti a hangulatjavító szerotonin, valamint a fájda-
lomcsillapító és általános jó érzést okozó endorfinok 
felszabadulását az agyban. Világos, hogy mindezek 
egy művész számára (is) alapvető fontosságúak. Egy 
ütőhangszeresnek, vagy nagybőgőn játszó művésznek 
végigállni egy-egy fellépést, próbát, egy színésznek 
mozogni, miközben a szövegére is kell koncentrálnia-, 
egy táncosnak, hogy az előírt koreográfiát pontosan 
reprodukálja, komoly fizikai teljesítőképességet felté-
telez. Egy fúvós számára meghatározó a tüdőkapaci-
tása, egy vonós hangszeren játszónak létfontosságú 
az ízületeinek a karbantartása, a táncosnak a kondí-
ciója és még sorolhatnám. A stressz, a rendszertelen 
élet okozta feszültségek feloldásában pedig komoly 
szerepet játszhat a rendszeres testmozgás okozta 
jobb közérzet. Egy művész teljesítményét alapvetően 

meghatározza, hogy milyen a fizikai állapota. Mindezek 
függvényében elengedhetetlennek látszik, hogy a mű-
vész rendszeres mozgásban vegyen részt!
Szerencsére sokan tudják is ezt, hogy ne hivatkozzak 
egyébre, mint a Budapesti Művész Sport Egyesületre, 
amelyet évtizedeken keresztül a népszerű színész, Tahi 
Tóth László irányított. Ennek a társaságnak a tagjai 
foci, tenisz és torna szakosztályokba tömörülve rend-
szeresen sportolnak, szembe nézve az olyan nehézsé-
gekkel is, mint a pályák-, öltözők-, tornatermek bérlése. 
Személy szerint én nagyon bízom abban, hogy nem 
csak az ilyen jellegű egyesületek taglétszáma gyarap-
szik a jövőben, hanem azon kulturált és kultúrát szere-
tő embereké is, akik anyagiakkal is támogatni tudják az 
amatőr sport ezen ágát. █
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ahol a test és a lélek egyensúlyba kerül
Jalagati módszer

A Jalagati módszerben a  tradicionális jóga alapjait ötvöztük a legmodernebb edzéselméleti 
szempontokkal és mozgásszervi rehabilitációs meglátásokkal.
 

Gyakorlataink negatív izommozgást használva mozgatják át a testet, így fokozva a hajlékonyságot 
és az inak, szalagok rugalmasságát, robbanékonyságát.
A gyakorlatsorok felépítése lehetővé teszi, hogy bárki számára teljes edzést nyújtsanak kezdőtől 
és újrakezdőtől kezdve az élsportolókig.és újrakezdőtől kezdve az élsportolókig.

A Jalagati jóga gyakorlása segít abban, hogy megtanuljuk figyelni és értelmezni a testünk jelzéseit, 
ezen kívül hatékonyan egészít ki bármilyen sportmozgást.

A Jalagati módszer az emberi testben zajló folyamatok dinamikus harmóniáját segíthet elérni a 
speciális gyakorlatok és légzéstechnika által.
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Könyvtár, közösségi tér, minőségi-szellemi rekreáció:
a könyvtár, közművelődés, ismeretterjesztés és rekreáció

szerep-és jelentésváltozásai hermeneutikai megközelítésben
I. rész

Szerző: BaLogH aNdRÁS
Munkahelye: Fővárosi Szabó Ervin Könyv-
tár Központi Könyvtár
Beosztása: tájékoztató könyvtáros
Levelezési cím: Fővárosi Szabó Ervin 
Könyvtár 1088 Budapest, Szabó Ervin tér 1.
Telefon:061/411-5009
e-mail: balogh@fszek.hu
Érdeklődési kör: filozófia, zene, történelem, 
úszás, orgonaépítészet
Fotó: SzügyI TamÁS (aqua), Internet

SZELLEMI REKREÁCIÓ

Bevezető
Tanulmányom könyvtár, közösségi tér, szellemi rekreáció címen, valamint a könyvtár, közművelődés, ismeretterjesztés és re-
kreáció szerep-és jelentésváltozásai hermeneutikai megközelítésben alcímmel jelent meg. Az elmúlt 10-20 év könyvtárhaszná-
latban bekövetkezett trendjei indokolttá tették, hogy a könyvtártudomány, a könyvtári gyakorlati praxis paradigmaváltásokban 
kövesse a könyvtárhasználati változásokat, illetve menjen elébe a használói igényeknek. E változást két fő kritériumban ösz-
szegezhetjük: a digitális kultúra, a web2 alapvetően változtatták meg a kultúráról, olvasásról, könyvtárról, könyvtárhasználatról, 
szellemi rekreációról szóló diskurzust. Mindezek könyvtárhasználati aktusokban is megjelenő új jelenségvilága, egymásra ható 
folyamatai drasztikusan átalakították a könyvtár hagyományos, modern használatával, társadalmi szerepével, a könyvtárosi 
szereppel kapcsolatos használói elvárásokat. Az olvasáshoz kapcsolódó hagyományos, „egydimenziós” könyvtárhasználati 

„A bálnavadászhajó és a fregatt volt az én
Harvardom és Yalem”
Hermann Melville: Moby Dick vagy a Fehér Bálna

abstract: Changed library usage in the past 2 decades pressed cultural policy and library science to respond with adequate 
paradigm shifts. Internet galaxy has superseded Gutenberg galaxy and also complex culture consumption based on web 2.0 
social media  replacing individual library usage i.e reading. These factors brought about significant changes in the social-cultural 

participation of the library. Traditional (book-related) library functions such as knowledge dissemination must be reinvented by taking  a 
community-based approach and freed from prejudice.
We may interpret the contrasting of cultural dissemination and intellectual modern recreation as modern and postmodern library dichotomy 
as well.
The author describes hermeneutic approach - by using dialectical method - as appropriate to make the phenomenon of community culture 
and recreation interoperable for the public library practice while updating with new connotation.
Key words: Library, community place, intellectual recreation: changed rules and terminological changes of the library, community 
culture, knowledge sharing and recreation by using hermeneutic approach

Összefoglaló: A kultúrpolitikának és a könyvtártudo-
mánynak az elmúlt 2 évtized könyvtárhasználati trend-
jeinek változásaira adekvát paradigmaváltásokban 

kellett reagálniuk. A Gutemberg Galaxis helyére emelkedő In-
ternet-galaxis, valamint az egydimenziós, pusztán csak az ol-
vasást jelentő individuális könyvtárhasználatot felváltó Web2-es 
közösségi média platformjain történő komplex kultúrafogyasz-
tás, amelynek eredményképpen a posztmodern könyvtár is a 
virtuális közösségi média része lett, alapvető változást hozott a 
könyvtár társadalmi-kulturális szerepvállalásában. A hagyomá-
nyos könyvtári funkciókat, mint a közművelődést is ebben az új 
közösségi használatban, a könyvtári közösségi tér felől kell újrafogalmazni, megtisztítani a rárakódott ideológiai előítéletektől. 
A közművelődés és a szellemi rekreáció fogalmának szembeállítását egyben a modern és posztmodern közkönyvtári dichotó-
miaként is értelmezhetjük. A szerző a téma hermeneutikai megközelítését adekvát módszernek tartja, hogy a közművelődés, 
ill. a rekreáció fogalmát dialektikus megközelítéssel átjárhatóvá, helyettesíthetővé tegye, és új jelentéstartalommal aktuali-
zálja a közkönyvtári praxis számára. 
Kulcsszavak: könyvtár, közösségi hely, szellemi kikapcsolódás, megváltoztatott szabályok és a könyvtár szaknyelvi 
változásai, közösségi kultúra
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óllehet átalakuló (információs) világunkban a könyvtá-
ros szakmában, a tágabb értelemben vett könyvtártu-
dományi diskurzusokban, könyvtár-építészeti koncep-

ciókban, valamint a még tágabb értelemben használatos 
közgyűjtemények, közművelődés fogalmi konstellációjában 
ma már rendszerint közösségi térként emlegetjük a köz-
szolgáltatói szektor eme (kulturális) szegmensét; tágabb 
elméleti, tudományközi horizonton már kevésbé vagyunk 
képesek kontextusba, perspektívába helyezni e paradigma-
váltásból következő premissza folyományait. Tudományos 
paradigmaváltásra, vagy inkább „paradigmátlanításra” van 
szükség ahhoz, hogy a kulturálódás, közművelődés, sza-
badidő, rekreáció megváltozott tartalmú fogalmi jelenté-
seit a posztmodern könyvtári szolgáltatáskultúra viszony-
latában lehessen újraértelmezni. Külön-külön is komplex, 
nagy átalakuláson keresztülmenő tevékenységekről van 
szó, melyeket önmagukban és egymáshoz viszonyítva is 
át kell tekintenünk, hogy a szintén megváltozott jelentésű 
könyvtár számára definiáljuk újra funkcióit. Így mindenkép-
pen érdemes hermeneutika diskurzust folytatni arról, hogy 
a rekreáció posztmodern korunkra történő újraértelmezett 
funkció- és jelentésváltozásai milyen megfontolások, szük-
ségletek, szolgáltatások, könyvtári és könyvtáros szerep-
változások szerint építhetők be egy új, átalakuló, posztmo-
dern-hermeneutikai könyvtárfogalom és praxis számára. A 
digitális korra a hagyományos, történeti könyvtárfogalom 
olyan mértékben alakult át, mondhatni „amorffá” vált, hogy 
a hagyományos könyvtári és az újabb keletű, elsősorban 
digitális közszolgáltatások, és a könyvtárosi szerepek rend-
szerét új tudományos kontextusban, új gyakorlati megköze-
lítésben kell vizsgálnunk, megvalósítanunk. Ugyanakkor a 
rekreációnak, elsősorban a közművelődés, kulturálódás, is-
meretterjesztés viszonylatában történő értelmezésének, fo-
galmi jelentésváltozásainak újradefiniált jelentéshorizontja 
számos kapcsolódást tartalmaz a posztmodern kor könyv-
tárhasználati jelenségvilága, használóinak igényei felé. A 
tanulmányomhoz választott karikatúra éppen a rekreáció 
általánosabban elterjedt, talán kicsit egyoldalúan megraga-
dott fogalmát karikírozza, egyfajta képi bonmot-ként helyezi 
új jelentések összefüggéseibe, melyek között a könyvtár 
új fogalmi-funkcionális alapra helyezve, még mindig, újra, 
és ismét megkülönböztetett szerepet játszik.  A könyvtár, a 
közművelődés, az ismeretterjesztés és a rekreáció, (sza-
badidő) újraértelmezett viszonyában több komplex, átalaku-
ló fogalomról, tevékenységről van szó, melyekről érdemes 
egy közös hermeneutikai-interpretációs mezőben beszélni, 
már csak azért is, mert a kultúraközvetítés (köz)könyvtári 

intézményes funkcióira, lehetőségeire, feladataira csak úgy 
tekinthetünk továbbra is evidenciaként, ha képesek va-
gyunk tágabb és más fogalmi horizontok felé megújítanunk 
jelentését. Nézzük meg, milyen paradigmaváltások jelzik a 
könyvtári világ változásait a közművelődés, szabadidőtöltés 
vonatkozásaiban! 
A könyvtár ma már messze nem az a hely, amellyé a köz-
nyelv, a közhasználat az elmúlt évtizedekben, az elmúlt fél 
évszázadban átörökítette, sztereotipizálta, hanem új jelen-
tésekkel, új típusú használói–kulturális reprezentációkkal 
teli „tér”, mind a fizikai, mind a virtuális valóságát tekintve. 
„A jelenlegi kulturális-társadalmi folyamatok által létrehozott 
radikális változásokat éppúgy, mint a társadalmak kulturáli-
san rögzített önértelmezésében, szemantikájában bekövet-
kezett elmozdulásokat több társadalomkutató mindinkább a 
térhez fűződő viszony átalakulásán keresztül próbálja meg-
ragadni.”1 A könyvtár, a közgyűjtemények esetében ez a 
változás ma már explicit és evidens szakmai, szemléletbeli 
változásokkal, követelményekkel járó folyamat. A könyvtári 
tér szemantikája immár a könyvtári nyilvánosság közössé-
gi szerkezetváltozásának kifejezője; a könyvtár a tudomá-
nyos-társadalmi diskurzus valóságos és szimbolikus terévé 
lett. A posztmodern könyvtár helyt ad mind a mindennapi-
ság, mind a tudományosság diskurzushorizontjainak. 
A jelenlegi közkönyvtár-használati trendek empirikus vizs-
gálatához elsősorban azok a többnyire nagyvárosi, új, fel-
újított, kibővített könyvtárépületek szolgálnak megfelelő 
merítéssel, amelyek már építészetileg is involválják és/vagy 
egyesítik a modern és posztmodern könyvtárhasználati 
szempontokat. Ezekben a könyvtárépületekben jelennek 
meg a legszélesebb spektrumban a differenciált használói 
igények, a könyvtári szolgáltatások horizontja, a dokumen-
tumkínálat sokfélesége. Az, hogy a könyvtár közösségi térré 
lett, nem utolsó sorban a könyvtár olvasóinak új típusú (tér)
használati reprezentációiban manifesztálódik. „A harmadik 
hely fogalmát Ray Oldenburg szociológus alkotta meg.2 Az 
első hely az otthonunk, a második a munkahelyünk, a har-
madik pedig egy, az előbbi kettőtől független közösségi tér. 
Oldenburg számos tulajdonságát említi a harmadik helynek, 
ezek közül a legfontosabbak a következők:
• közel hozza egymáshoz a környéken élőket,
• az újonnan érkezőknek és a látogatóknak a „közösség ka-
puja”,
• elősegíti különböző csoportok (művészeti stb.) kialakulá-
sát,
• közelebb hozza egymáshoz a fiatalokat és a felnőtteket,
• elősegíti a környék fejlődését,

J

1Szíjjártó Zsolt (2008) A hely hatalma: lokális szcénák-globális folyamatok. Gondolat Kiadó, Budapest
2 Az 1989-ben megjelent Great Good Place című művében

szerepek, elvárások, komplex, széles horizontú, közösségi könyvtárhasználati aktusokká szélesedtek. E történelmi paradig-
maváltás szoros értelemben vett könyvtártudományi artikulációján túl, fontos, hogy interdiszciplináris kontextusban rendeljük 
hozzá a posztmodern könyvtári világ jelenségeihez a szellemi rekreáció fogalmi köréből a könyvtárra vonatkozó feladatokat, új 
lehetőségeket. Ezt a magyarországi történelmi, kulturális viszonyok között kidolgozni különösen izgalmas tudományos feladat. A 
rendszerváltás során avíttá, idejétmúlttá vált könyvtári fogalmak jelentését az időközben a Gutenberg-galaxis helyett felemelke-
dő Internet-galaxis szakmai, tudományos kihívásai töltötték meg új tartalommal. Ilyen különösen fontos, és kissé háttérbe szorult 
könyvtári fogalom a közművelődés, melynek eredeti jelentéséhez állampárti, ideológiai konnotációk és asszociációk tapadtak. 
E fogalom hermeneutikai módszerű megújítása összekapcsolja e fogalom pozitív könyvtári jelentését; a kulturális szabadsá-
got, a megfelelő kulturális kínálatot, a differenciált kulturális szükségleteket, a szellemi rekreációnak a digitális korban történő 
„felfedezésével”, új lehetőségeivel. A szellemi rekreációnak és a közművelődésnek a hermeneutikai horizont-összeolvadását a 
társadalom- és bölcsészettudomány könyvtárhoz kapcsolható interdiszciplináris határterületein keresztül lehet módszertanilag 
komplettálni. Tanulmányom így egy posztmodern könyvtári filozófiába való bevezetésként is értelmezhető.
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• elősegíti a politikai viták kialakulását,
• csökkenti a megélhetési költségeket,
• szórakoztat,
• a barátság ajándékát adja (barátságok születhetnek itt),
• fontos a nyugdíjasoknak.
Ez a hely nemcsak a felnőtteknek való, hanem a fiatalokért 
is van, összehozza a különböző korú és érdeklődésű embe-
reket. Befogadó, közösségteremtő légkört találunk itt, ahol 
megpihenhetünk a munka vagy az iskola után. Elősegíti a 
társadalomba való beilleszkedést, ami nagyon fontos lehet 
azoknak, akik hátrányos helyzetűek, vagy akik messziről ér-
keztek. Ez a hely találkozási pont, amelyet a környéken min-
denki ismer.”3  A térinformatika új, társadalomtudományi meg-
közelítéseinek könyvtártudományi felhasználhatóságából, 
valamint saját szakmai tapasztalataim alapján dolgoztam ki a 
szakmánkban „bibliopláza modell” néven ismertté vált könyv-
tármodell alapjait4. Ennek az elsősorban nagyvárosi könyv-
tármodellnek a lényege, hogy a kultúraközvetítés komplex, 
közösségi színtereként, „élményközpontjaként”, pszeudo 
városi köztérként értelmezi a könyvtári színtereket. E modell 
a „plázázás” szociológiai-magatartástudományi jellegzetes-
ségeit5 a könyvtárhasználati, közművelődési vetületeiben, a 
közkönyvtári filozófia (public library) mentén használja fel, a 
„könyvtári plázázás” fogalmának beiktatásával a könyvtárba 
járás társadalmi attitűdjét az élménytársadalom6 paradigmá-
jában értelmezi újjá, bontja ki. Melyek e modell legfontosabb 
megállapításai (a közművelődés, a rekreáció újabb fogalmi 
horizontjai szempontjából)? Az élmény fogalma és jelentő-
sége Schulze szerint az, hogy „a cselekvés tehát közvetlenül 
arra irányul, hogy a szubjektum megéljen, átéljen valamit, 
amire aztán a reflexióban szép élményként tekinthet”7. Az él-
mény szociológiailag és hermeneutikailag definiált fogalma 
a társadalmi elvárások felől nyitja meg az utat egy hermene-
utikai könyvtárfogalom (de)konstruálása felé, mely a könyv-
tárhasználati jelenségek filozófiai-szociológiai törvényszerű-
ségeit feltárva újjáértelmezi a könyvtári rekreáció fogalmát, 
kielégítésének könyvtári szerepeit. A könyvtárban sokszínű 
kulturális élményekkel, benyomásokkal kell találkozni a mai 
olvasónak ahhoz, hogy kiváltsa a szép élmény reflexióját. A 
jól megközelíthető közlekedési, átszállási csomópontokhoz 
közel eső könyvtárépület külső megjelenésétől, belső, er-
gonómiai strukturáltságától, a szolgáltatási nívóig, kulturális 
választékig terjedő spektrumban sokféle követelmények kell 
teljesülniük a mai könyvtár tervezése, működtetése során. 
Így a mai könyvtárra multifunkcionális, multikulturális intéz-
ményként kell tekintenünk, melyben nemcsak a könyvtári 
praxis nyílik ki más közgyűjteményi területek felé, hanem a 
közművelődés változó jelentései is új tartalommal közelítik 
egymáshoz az intézményrendszernek. A mai könyvtár már 
nem lehet meg a nem szorosan könyvtári funkciókat (könyv-
kiválasztás, olvasótermi referensz szolgálat, raktárak stb.) 
ellátó térrészek nélkül. Sajátos elnevezéssel, könyvtár-kö-
zi tereknek hívhatjuk a könyvtáraknak azokat a helyiségeit, 
ahol mind a közművelődés, mind az elmélyült tanulás-ku-
tatás, mind a más típusú közkönyvtári rekreációs határte-

rületek, -időszaki kiállítások, hangversenyek, konferenciák, 
író-olvasó találkozók, csoportos foglalkozások (biblioterápia, 
kézműveskedés)- mind a társadalmi találkozás nem kulturális 
színtereinek (kávézó) sajátos szövedéke szervesül a könyv-
tár hagyományos tereibe. A posztmodern könyvtári filozófia a 
könyvtári terek dekonstrukciója révén megbontja az állomány 
elrendezésének hagyományos, tömbszerű elhelyezését, és 
sajátos multikulturális világot teremt a műfajok keverhetősé-
gének térbeli kiaknázásával. Az alábbi két sematikus rajzon 
jól érzékeltethető a könyvtárépítészet térbeli forradalma, 
posztmodern dekonstrukciója. Az, ahogy ez a könyvtári filo-
zófia megbontja a hagyományos gyűjteményi kontextusokat.

3Szólás Péter (2010) A könyvtár mint harmadik hely. Könyv, könyvtár, könyvtáros, 19. 11: 3-7.
4Balogh András (2005) Bibliopláza a (köz)művelődésért. Könyv, könyvtár, könyvtáros, 14. 12: 29-34., valamint (2013) Bibliopláza- a XXI. század 
könyvtára? uo. 22. 1: 3-17.
5Lásd részletesebben: Demetrovics Zsolt szerk. (2009) Pláza, ifjúság, életmód: egészségmagatartás vizsgálatok fiatalok körében. L’ Harmattan 
Kiadó, Budapest
6Lásd részletesebben Gerhard Schulze élménytársadalom koncepciójának elemzését: Éber Márk Áron (2007) Élménytársadalom. ELTE, Társa-
dalomtudományi Kar
7Uo.

Klasszikus könyvtár alaprajz

Modern könyvtár alaprajz (szerző: Balogh András)

A térbeli dekonstrukció kifejeződése a modern és
posztmodern könyvtár sémájának összevetésében
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Láthatjuk, hogy a könyvtár mint társadalmi-intézményes 
entitás, már fizikai jelenvalóságban sem a régi, hanem fel-
lazult, dekonstruált fogalmi kereteit mind az intézményes, 
mind a funkcionális „nyitás” politikája alapozza meg. A her-
meneutikai közgyűjtemény- és könyvtárfogalom azzal, hogy 
átértelmezi a hagyományos, történeti (előítéleteken nyugvó) 
közgyűjteményi jelentéseket, a szubjektív élmény- és mű-
befogadási horizontban közelíti az egész közgyűjteményi 
intézményrendszert, és a kulturális szolgáltató szektort egy-
máshoz viszonyítva is. A könyvtári, közgyűjteményi szerep-
változások jobb megértéséhez, és a posztmodern közgyűj-
teményi filozófiák konvergenciájának jegyében értelmezzük 
újra György Péternek a „hagyományos és új múzeum” di-
chotómiáját a modern és posztmodern közgyűjteményi fi-
lozófia szembeállításaként. „A múzeumi pillanat, a befoga-
dással kapcsolatos elvárás és norma radikális változásokon 
esett át az elmúlt évtizedek során. A tradicionális múzeumi 
gyűjtemények az elkülönülés csodái voltak, ellenben az új 
múzeumok a kortárs, a mindennapi, helyi kultúra fenntartá-
sában, újraalkotásában s végül az interpretálásban érdekel-
tek, így számukra sokkal fontosabb lehet a feladatok meg-
fogalmazása, különféle témák felvetése, 
mint például a klasszikus gyűjtési normák 
betartása. Míg a hagyományos múzeu-
mok az autentikus tárgyak szellemének 
ébrentartására, szimbolikus jelentésük 
felismerhetővé tételére voltak hivatottak, 
addig az új múzeumok a megélt gondolat, 
a személyes tapasztalat és tudás egy-
ségének: vagyis az autentikus létnek a 
prezentálásában érdekeltek. A hagyomá-
nyos múzeum az ugyan folyamatosan át-
rendezett, de mindig változtathatatlannak 
feltüntetett kánont közvetítette, az új mú-
zeum plurális értékek közötti párbeszédet 
ajánl”. Később hozzáteszi: „Az új jelző, 
tehát a hagyományos muzeológiától való 
eltérés lényege mind a múzeumok, mind 
a muzeológia történetének mintegy kí-
vülről való szemléletében áll.”8 Ennek az 
empirikus, intuitív problémafelvetésnek 
szüksége lenne a hermeneutikai könyv-
tár- és közgyűjtemény fogalom elméleti 
kidolgozására a könyvtártudomány szá-

mára is9. A közgyűjteményi közszolgáltatói szektor elméleti 
közelítése tehát a hermeneutikai horizonton valósulhat meg, 
míg e közelítés technológiai aspektusát egyértelműen az in-
formatika, a digitalizáció jelenti. Ezt a „horizont-összeolva-
dást” a virtuális valóság felől részben az internetes (kereső)
felületek végzik, melynek során bármely könyvtár anyagá-
ra mutató tartalmakra lelhetünk, másrészt azok a kulturális 
igények teremtik meg, melyek az  (intézmény) specifikus 
és céltudatos használaton, kultúrafogyasztáson túlmutatva, 
plusz élményekhez, kulturális szolgáltatásokhoz köthetők. 
A könyvtár tehát nemcsak fogalmilag „lépett ki” önmagá-
ból, a szolgáltatásspektrumot tekintve, hanem gyakorlatilag 
is. Manapság lépten-nyomon, a legváratlanabb helyeken, 
„könyvek halmazait” sajátos térbeli entitásként megtapasz-
talva, könyvtárakba „botlunk”. Elég csak egy váróteremben, 
egy megállóban a tömegközlekedés várakozással eltöltött 
idejét kihasználnunk, máris találhatunk egy könyvtári sar-
kot, ahol az ott „kikölcsönzött” könyveket a célállomásnál, 
visszautazásnál leadhatjuk. Ugyancsak érdekes, de min-
denképpen jól frekventált könyvtár-közi közegben is talál-
kozhatunk könyvtárakkal, ha éppen egy plázában az egyik 
bolthelyen egy városi könyvtár egyik tagkönyvtárába10 tér-
hetünk be, vagy egy bevásárlóközpont egyik „csendes” 
zugában ergonomikus polcokat és foteleket találunk szaba-
don elvihető és hozható könyvek számára. Nem ritka, hogy 
egyes társadalmi, szabadidős, fesztiválrendezvényen a 
könyvtárak sátrakkal, standokkal vannak jelen11. Mindebből 
nyilvánvalóvá lehet, hogy a könyvtár már messze nem az 
a „rugalmatlan”, helyhez kötött, „szigorú” intézmény, ahogy 
azt a rossz történeti beidegződések alapján megismertük, 
gondolnánk. Ez a térbeli „kiterjesztés” és funkcionális nyitás 
alapozhatja meg a könyvtár közművelődési szerepváltozá-
sainak a rekreáció, a szabadidő irányaiban megfogalmaz-
ható jelentésváltozásait is. Folytatás a köv. számban. █

8György Péter (2003) Az eltörölt hely-a Múzeum. Magvető Kiadó, Budapest
9Ezt a problémakört nemrég kezdtem el feldolgozni: Balogh András (2014) Modern és posztmodern „könyvtár-filozófiák”. Könyv, Könyvtár, Könyv-
táros, 23.3: 7-30. 
10Az egri Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár Agria Parkban létrehozott fiókja az első ilyen jellegű hazai tagkönyvtár
11Számos strandkönyvtárat is lehet említeni, illetve az ország legnagyobb fesztiválján, a Sziget Fesztiválon is lehet találkozni kihelyezett könyvtári 
standokkal. 
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égen természetes volt, hogy a kislányok megta-
nultak kötni-horgolni a nagymamától, vagy az is-
kolában gyakorlati foglalkozáson. Ma már ritkaság 

számba megy (tisztelet a kivételnek), ha egy fiatal lány 
tud kézimunkázni. Pedig a saját készítésű holminak, 
sálnak, sapkának nincs párja. Aki kénytelen könyvből 
megtanulni kötni-horgolni, nincs túl nehéz dolga, hiszen 
számtalan kiadvány és internetes blog áll rendelkezésé-
re.

De miért is jó horgolni? A horgolás nagyszerű relaxáci-
ós tevékenység, alkotás közben szabadon cikázhatnak 
gondolataink, megnyugszik lelkünk, oldódik a feszült-
ség - kivéve persze, ha egy bonyolult mintarajz láncsze-
meit kell számolgatnunk. Kenyó Bea nemrég megjelent 
könyvében mindent megtalál a horgolással szemezgető 
kezdő, és a már gyakorlottabb kézimunkázó is. A hor-
goláshoz nem kell más, mint egy horgolótű és néhány 
gombolyag fonal, na meg egy kis kézügyesség, kitartás.

A kötet elején megismerhetjük az alapvető technikákat, 
megtanuljuk a csúszócsomó, láncszem, rövidpálca fogal-
mát, érthető rajzok mutatják be, hogyan kell sort maga-
sítani, szaporítani-fogyasztani, színt váltani a mintában. 
Majd következnek a modellek leírásai, színes fotókkal 
illusztrálva. A kötet érdeme, hogy a könnyen értelmezhe-
tő leírások és mintarajzok alapján még a teljesen kezdő 
is könnyűszerrel elkészítheti élete első horgolt művét. 
A modellek között szerepel párnahuzat, fülbevalótartó, 
meggymagpárna, edényfogó, táska, fürdőkesztyű stb. 
Ha már jól megy a horgolás, ki-ki ízlésének és pénztárcá-
jának megfelelően tovább is gondolhatja a mintadarabo-
kat, és elkészítheti más színben, méretben. Saját környe-
zetünk díszítésére, de ajándéknak is kitűnő egy-egy saját 
készítésű horgolt holmi. Nagy segítség, hogy a szerző a 
modellek leírásánál pontosan megadja a hozzávaló fonal 
mennyiségét, a horgolótű méretét, az alkalmazott pálcák 
és technikák nevét, valamint a munka nehézségi fokát. 

Aki kedvet kapott horgolni, helyezkedjen el egy kényel-
mes fotelben egy jó megvilágítású helyen, vegye kézbe 
a horgolótűt, tekerje a fonalat bal mutatóujjára és már 
készítheti is az első láncszemet… █

„A fiatal az, akinek fogalma sincs róla, hogy a régi szép idők,
az most van.”
      Tímár György

(Budapest: Cser, 2014)

R
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A rekreáció, mint tudjuk, igencsak tág fogalom, melybe beletartozik 
minden olyan szabadidős, kulturális tevékenység melyet örömszer-
zés és kikapcsolódás céljából teszünk. Így került hát ez a cikk a 
magazinba, hiszen egy nem hétköznapi „időtöltésről” lévén szó. 

Minden nő vágya….

Az emberek tudják milyen érzés sportolni, tudják milyen kulturális 
helyszínekre járni, színi előadásokat megtekinteni, vagy akár ver-
sengeni. Ez azonban más. Mondhatni egy ösztön kiteljesedése. 
Sajnos nem sok lány, nő mondhatja el magáról, hogy kipróbálta 
valaha milyen modellnek lenni, milyen a kifutókon végigsétálni, és 
milyen az, ha valóban Ő van a nézők középpontjában. Azonban 
minden nő erről álmodik – ha nem is vallja be önmagának.
 
A modellkedés
Sokan feltételezik, hogy ezek a versenyek nem szolgálnak haszon-
nal, és csupán negatív példát hoz a legfiatalabb generációknak. 
Szeretném bebizonyítani, hogy ez a nézet téves. Egy kislánynak 
látnia kell, milyen egy nő, természetesen nem a kórosan sovány, 
anorexia nervosa betegségben szenvedők tekintendők pozitív kép-
nek. Már egészen pici kortól a kifutók magabiztosságra és öntudatra 
nevelik a gyermekeket, így felnőttkorukban könnyebben helytállnak 

majd azok a fiatalok, akik részesültek ilyen, vagy ehhez hasonló él-
ményekben. Másrészről, ahogyan ez a verseny is karitatív jelleggel 
bírt, úgy más helyeken is kerül megrendezésre hasonlóképp egy-
egy megmérettetés. A gyermekek, fiatalok már korán megismerked-
hetnek a jótékonysággal, hogyan és miként segíthetnek rászoruló-
kon.

A verseny
Az Eger arcai szépségverseny idén is megrendezésre került, mint 
már sok éve megtörténik az év végén. Fiatal lányok mérettethetik 
meg magukat, szépségüket, és persze a mindezek mögött álló ér-
telmüket, intelligenciájukat. Ezek között a lányok között voltam idén 
én is.
Közel 40 jelentkező jelent meg az első válogatón, melyből 21-en 
kerültünk a középdöntőbe. Az első válogatás alkalmával csupán a 
mozgást és a küllemet vették figyelembe, azonban a középdöntő-
ben már 12 zsűri árgus szemmel figyelte a mozgástechnikánkat, 
megjelenésünket, és az intelligencia teszt során tájékozottságunkat. 
Végül 12 lány került döntőbe.
Ezután kezdődött a kemény munka. Eddig egymástól függetlenül 
végeztünk mindent, ezután azonban a lányokkal össze kellett ko-
vácsolódnunk ahhoz, hogy egy színvonalas műsort adjunk elő a 
nézőknek, miközben mindenki bebizonyíthatja mire képes. Elkez-
dődtek a napi szintű felkészülések, mely természetesen lemondá-
sokkal járt, és sok odafigyeléssel. Azonban úgy gondolom, a lányok 
nevében is kijelenthetem, hogy nagyszerű volt minden együtt eltöl-
tött perc!

Végül a döntőben három produkción keresztül mutattuk 
megmagunkat: koktélruhában, fürdőruhában és menyasszonyi ru-
hában.
Felkészülésünk során közösen látogattunk el több szponzorhoz is 
személyesen, illetve ami a legfontosabb 
volt, a jótékonysági tevékenységnek nem-
csak az adománygyűjtő szerepével azono-
sulhattunk, hanem személyesen ismerhet-
tük meg azokat a rászoruló gyermekeket, 
akiknek szükségük volt ránk, és a mi segít-
ségünkre. Megható, és felemelő érzés volt 
ott lenni velük, és látni hogyan is élnek. Azt 
pedig nem lehet szavakba önteni mennyire 
örültek azoknak az apróságoknak, játékok-
nak, könyveknek, amiket sokan csak poro-
sodni hagytak a polcokon, vagy szükségte-
lennek érezték korábban. 
Úgy gondolom ezalatt az esemény alatt 
több száz érzés futott át rajtunk… Egy 
élménnyel lettünk gazdagabbak! „Egyetlen pillanat létezik csupán, 
amelyben fontos, hogy felébredj. Ez a pillanat most van.” – Buddha.

eger arcai 2014 szervezője:
Koczka Krisztina, a Fotogén Egri Modell- és Táncstúdió vezetője. █

„Az vagyunk, amit gondolunk. 
Mindaz, ami vagyunk, a gondolata-
inkból táplálkozik. Gondolatainkból 
építjük fel a világunkat.” (Buddha)
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abstract: Sport teaches us not only for racing 
and willing to win, but it can be found in many 
branches of life, it influences our activities of daily 

living and our decisions. A real sportsman approaches the 
ambition differently, and builds the route towards success in 
a different way than a rookie does. The aim of our study was 
to describe the leisure activities and recreational habits of 
real sportsmen. On the base of the results we can conclude 
that next to sports, sportsmen have plenty of free time that 
they use in different ways. Majority spends it with their family 
or partner and learning is substantial in their life. Sportsmen 
consider physical, mental and spiritual recreation to be very 
important. Those who were questioned answered that they 
go to cinema, read a fine book or go somewhere to entertain 
or just listen to some music. However, other cultural activities 
such as going to museums or theatres or visiting classical 
music concert were less frequent among sportsmen.
Keywords: real sport, free time, learning, leisure

Összefoglaló: A sport nemcsak a versenyzésre és 
a győzni akarásra tanít minket, de az élet számos 
más területén is jelen van: befolyásolja mindennapi 

tevékenységeinket, döntéseinket. Egy élsportoló másképp 
közelíti meg a kitűzött célt, építi fel az oda vezető utat, mint 
egy hétköznapi ember. Kutatásunk célja az élsportolók sza-
badidős és rekreációs szokásainak, tevékenységeinek a fel-
mérése volt. Az eredmények alapján az élsport mellett bőven 
marad szabadidejük, amelyet változó módon használnak fel. 
Szabadidejüket legtöbben a családjukkal vagy partnerükkel 
töltik el, de a tanulás is fontos az életükben. Az élsportolók 
egyaránt lényegesnek tartják a szellemi, a testi és a lelki 
felfrissülést. A megkérdezettek közül sokan járnak moziba, 
olvasnak el egy jó könyvet, mennek el szórakozni, mulatni, 
vagy csak zenét hallgatnak. Kevésbé jellemző viszont a kul-
turális programok, mint múzeumok, színházak, komolyzenei 
koncertek látogatása az élsportolók körében. 
Kulcsszavak: élsport, szabadidő, tanulás, kikapcsolódás 

BEVEzETéS

Az élsport igen összetett életet követel nemcsak a sportot űző 
személytől, hanem annak családjától, barátaitól, hozzátarto-
zóitól is. Emellett sok egyéb tényező is segítheti a versenyző 
világklasszissá válását, amelyek közül az egyik legfontosabb 
az élsport és a szabadidő kapcsolata. Meghatározó, hogy a 
sok edzés és elvégzett munka mellett, hogyan és mivel tudja 
lekötni, ellazítani, kikapcsolni magát a mindennapos terhe-
lések közepette. A szabadidő oly módon kell, hogy hasson 
a sportolóra, mint a restauráció egy régi épületre. Fontos, 
hogy felfrissüljön tőle, kikapcsolódjon általa, és felkészítse 
szervezetét egy újabb fontos eseményre mind lelkileg mind 
testileg. Az élsport arra kényszeríti az egyént, hogy teljesen 
más ritmusban és életvitellel álljon a mindennapok kihívásai 
elé. Ez teljes mértékben eltér egy átlag emberétől, többek 
között ezért szép a sport világa. Szusza Ferenc, volt magyar 
válogatott labdarúgó arra a kérdésre, hogy megéri-e a sport-
ra áldozni az életed és hűségesen kitartani mellette, „igennel” 
felelt, mert a sportban és a való életben is vannak mély pon-
tok, leküzdendő akadályok, amiket ha megoldunk és túllé-
pünk rajtuk, ismét a magasba jutunk.
Vizsgálatunk célja annak felmérése volt, hogy a különböző 
sportágakban tevékenykedők hogyan gazdálkodnak a sza-
badidejükkel, mennyi időt fordítanak a munkára – edzésre 
– és a pihenésre, rekreációra. Vizsgáltuk, hogy egyedül vagy 
barátaikkal kapcsolódnak ki, az aktív vagy a passzív pihenést 
részesítik előnyben, valamint azt is, hogy egy élsportolónak 
mennyire tölti a szabadidejét is a sport.
A legtényszerűbbnek vélt megközelítés szerint a mindenna-
pos emberi életben leggyakrabban előforduló tevékenység a 
munka. A munka szó azon időtöltést foglalja magába mely-
nek eredménye, jellege, tartalma és környezete valamilyen 
kihatással lesz a szabadidőre és az abban végzett tevékeny-
ségekre. Adott esetben a munka a sportot jelenti. A sport mint 
munka nem kifejezetten csak az edzésen vagy meccsen je-
lentkező terhelést jelenti, hanem az arra való felkészülést is. 

Élsportolók szabadidős tevékenységei
Leisure time activities and habits

of professional athletes
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Azt az időt, amit a sportoló eszmeileg és testileg is a sport-
tal tölt, nyugodtan tekinthetjük munkaidőnek. Kérdés, hogy 
akkor mikor és hogyan jelenik meg a szabadidő a sportolók 
életében.
Dumazedier, francia szociológus szerint a szabadidő olyan 
együttese az elfoglaltságoknak, amelyben az egyén teljesen 
átadhatja magát kedve szerint a sajátos pihenésnek, szóra-
kozásnak, az általa kívánt társadalomban való megjelenés-
nek, valamint félreteszi minden hivatásbeli, társadalombeli 
és családi kötelezettséget (Kovács, 2007).
Ebben a fogalomban, mint egyén jelenik meg a szabadidőt 
eltöltő személy, de Dumazedier bevezette az úgynevezett 
„félszabadidő” fogalmát is. Ez alatt olyan családi, erkölcsi, 
gazdasági időtöltést ért, ami ugyan szabadidőben, tehát 
munkán kívül valósul meg, de mégis a mindennapos élet 
részévé, kötelezettségévé válik. Ilyen például a vásárlással, 
gyerekneveléssel, családi programokkal, háztartási munkák-
kal eltöltött idő (Kovács, 2007).
Ha már tisztában van az ember a szabadidejével, akkor le-
gyen tisztában az általa munkának, azaz élsportnak nevezett 
időtöltéssel is. Az élsportot megkülönböztetjük a rekreációs 
céllal végzett sporttevékenységektől. „Minden sport bír re-
kreációs értékkel, de nem minden rekreációs tevékenység 
tartozik a sportkategóriába, azaz a sport a rekreáció rész-
halmaza, mely rekreációs céllal végzett sporttevékenységek 
összességét adja közvetlenül a rekreációnak.” (Fritz, 2011, 
30. o.). „A rekreáció a szabadidőben, a tevékeny pihenés ér-
dekében végzett minden olyan kulturális, társas, játékos és 
mozgásos tevékenység, melyet a napi fő elfoglaltság által 
okozott fáradtság, feszültség feloldása, a testi-lelki teljesítő-
készség és –képesség helyreállítása, fokozása érdekében 
tesz az ember.” (Fritz, 2011, 28. o.). Tehát megállapítható, 
hogy a rekreációs sport és a versenysport megkülönböztet-
hető egymástól annak célja szerint. A versenysportban az 
öröklött adottságok maximális teljesítőképességre történő 
fokozása a cél, míg a rekreációs sportban a felfrissülés, a 
kikapcsolódás és a jó közérzet elérése. Az élsportolónak a 
munkája a sport, és mellette van szabadideje, míg a rekreá-
ciós sportot végző embernél a munka más jellegű, és a sport 
jelenti a szabadidős tevékenységet.
A hazai sporttörvény a következő módon különíti el az élspor-
tot a versenysporttól: „Sportoló az a természetes személy, 
aki sporttevékenységet végez. Sporttevékenységnek minő-
sül a meghatározott szabályok szerint,  a szabadidő el-
töltéseként kötetlenül vagy szervezett formában, illetve ver-
senyszerűen végzett testedzés vagy szellemi sportágban 
kifejtett tevékenység, amely a fizikai erőnlét és a szellemi 
teljesítőképesség megtartását, fejlesztését szolgálja. Ver-
senyszerűen sportoló (a továbbiakban: versenyző) az a ter-
mészetes személy, aki a sportszövetség által kiírt, szervezett 
vagy engedélyezett versenyeken, vagy versenyrendszerben 
vesz részt. A versenyző vagy amatőr, vagy hivatásos sporto-
ló. Hivatásos sportoló az a versenyző, aki jövedelemszerzési 
céllal foglalkozásszerűen folytat sporttevékenységet. Minden 
más versenyző amatőr sportolónak minősül.” (2004. évi I. tör-
vény a sportról). 
Egyes felmérések szerint „a fiatal felnőttek közül (18-29 éve-
sek) a sportolók a korosztályukban 28 százalékot tesznek ki.  
A felnőtt népesség 84 százaléka saját állítása szerint nem 
sportol, azonban közülük 38 százalék szeretne sportolni. 
Ennek megfelelően ösztönzéssel, illetve az igényeik szerinti 

sportolási lehetőség megteremtésével potenciálisan mintegy 
2,5 millió felnőttet lehetne viszonylag könnyen bevonni a 
sportolók körébe” (Varga, 2008 51 o.).
Ezek a felmérések nem a profi sportra vonatkoznak, de ez 
is mutatja a sport és az ember kapcsolatát, miszerint az 
emberek fontosnak tartják a testmozgást. A sport az ember 
mindennapi életében nem nélkülözhető, sőt inkább előtérbe 
helyezendő. Az élsport esetében nemcsak átmeneti előtérbe 
helyezésről van szó, hanem egy életre szóló alárendeltségről 
is. Ha egy gyermeket fiatal korában – 5-6 évesen – sportos 
életmódra nevelnek, megszerettetik vele a rendszeres test-
mozgást, és a gyermek is jól érzi magát ebben a közegben, 
ki fog alakulni benne a sport iránti szeretet. Ez már elég kiin-
dulópont ahhoz, hogy elinduljon a profi sport felé. 

Módszerek

A kérdőíves felmérés diplomamunkához kapcsolódóan tör-
tént hét szegedi, illetve csongrád megyei első- és másod-
osztályú csapatnál 2013-ban (1. táblázat). Ezekben az osz-
tályokban minden nap van edzés, egyes csapatoknál napi 
kettő is. A kérdőívet 105 sportoló töltötte ki, a részvétel ön-
kéntes volt. Az adatok anonim módon történő felhasználásá-
hoz minden játékos hozzájárult.
A kérdőív 29 kérdésből állt, amelyek 3 csoportba sorolhatók 
a kérdések jellege szerint:
● demográfiai adatok, gazdasági aktivitás (dolgozik vagy ta-
nul),
● szabadidő mennyisége,
● szabadidő eltöltése, szokások, internethasználat stb.
A válaszokat Excel programban rögzítettük, az eredménye-
ket százalékos megoszlások alapján értékeltük. 

1. táblázat A vizsgálatba bevontak jellemzői (osztály, létszám)

Eredmények

A kutatás során 105 élsportolót kérdeztünk meg szabadidős 
tevékenységéről. A legfiatalabb 18 éves, a legidősebb 34 
éves volt, sportágukat tekintve labdarúgók, kézilabdások, ko-
sárlabdázók és vízilabdázók. A sportágakból adódóan lénye-
gesen több férfi került a mintába, mint nő (82 férfi, 23 nő). A 
megkérdezettek első- és másodosztályú versenyzők voltak. 
A státuszukat illetően 33% amatőr, 56% fél-profi és 11% profi 
volt. 
A sportolók iskolai végzettségét az 1. ábra mutatja; többsé-
gük legalább középfokú végzettséggel rendelkezett. 

1. táblázat A vizsgálatba bevontak jellemzői (osztály, létszám) 
 
Csapatok Osztály Létszám 

KTE – Phoenix Mecano NB I 18 fő 

Orosháza FC NB II 16 fő 

KTE-Altoterra 
férfi kézilabdacsapata 

NB I 16 fő 

Szeged 2011 NB II 18 fő 

SZTE EHÖK női röplabda NB II  13 fő 

Diapoló SZEGED VE OB I 14 fő 

Szegedi Vízmű Taylor & Nash OB I  10 fő 
 
 
Eredmények 
 
A kutatás során 105 élsportolót kérdeztünk meg szabadidős tevékenységéről. A legfiatalabb 
18 éves, a legidősebb 34 éves volt, sportágukat tekintve labdarúgók, kézilabdások, 
kosárlabdázók és vízilabdázók. A sportágakból adódóan lényegesen több férfi került a 
mintába, mint nő (82 férfi, 23 nő). A megkérdezettek első- és másodosztályú versenyzők 
voltak. A státuszukat illetően 33% amatőr, 56% fél-profi és 11% profi volt.  
A sportolók iskolai végzettségét az 1. ábra mutatja; többségük legalább középfokú 
végzettséggel rendelkezett.  
 
 

1. ábra A sportolók legmagasabb iskolai végzettség szerinti megoszlása 
 
 
A megkérdezettek 43%-a jelenleg is tanul az élsport mellett, ami elsősorban az életkorukból 
adódik; a középfokú végzettséggel rendelkezők többsége ugyanis 24 év alatti.  
 
 

2. ábra A szülők (anya, apa) iskolai végzettség szerinti megoszlása 
 
 
A szülők iskolai végzettsége kedvezőbb képet mutatott, mint a magyar átlagnépességé (2. 
ábra). Az édesanyák 72%-a főiskolát vagy egyetemet végzett, míg az édesapáknál ez az arány 
50% volt. Valószínűsíthető, hogy a megkérdezettek körében a szülői háttér és a továbbtanulási 
arány összefüggésben van.  
 
 

3. ábra A sport mellett végzett tanulás és munka előfordulása (%) 
 
 
A megkérdezettek 67%-a a sport mellett tanulmányokat is folytat (3. ábra). A fiatal tehetséges 
játékos, az élsport miatt nem mindenképpen hagy fel a tanulmányaival, hanem a tehetséget 
előtérbe helyezve, magántanulóként, vagy esetleg idősebb korban szerzi meg a diplomát. 
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1. ábra A sportolók legmagasabb iskolai végzettség szerinti 
megoszlása

A megkérdezettek 43%-a jelenleg is tanul az élsport mellett, 
ami elsősorban az életkorukból adódik; a középfokú végzett-
séggel rendelkezők többsége ugyanis 24 év alatti. 

2. ábra A szülők (anya, apa) iskolai végzettség szerinti megoszlása

A szülők iskolai végzettsége kedvezőbb képet mutatott, mint 
a magyar átlagnépességé (2. ábra). Az édesanyák 72%-a fő-
iskolát vagy egyetemet végzett, míg az édesapáknál ez az 
arány 50% volt. Valószínűsíthető, hogy a megkérdezettek 

körében a szülői háttér és a továbbtanulási arány összefüg-
gésben van. 

3. ábra A sport mellett végzett tanulás és munka előfordulása (%)

A megkérdezettek 67%-a a sport mellett tanulmányokat is 
folytat (3. ábra). A fiatal tehetséges játékos, az élsport miatt 
nem mindenképpen hagy fel a tanulmányaival, hanem a te-
hetséget előtérbe helyezve, magántanulóként, vagy esetleg 
idősebb korban szerzi meg a diplomát. Jellemzően ott ahol 
a szülők magasabb végzettségűek, ott a gyermek számára 
megvan a tökéletes minta, amit nagy százalékban követnek 
is az élsport mellett.
A szabadidő eltöltésével kapcsolatosan csak a válaszadók 
12%-a írta azt, hogy rendszeresen olvas, 44%-uk ritkán, al-
kalomszerűen, további 44% pedig sohasem olvas könyvet.

4. ábra „Miért nem szokott könyvet olvasni?”

Arra a kérdésre, hogy miért nem szokott könyvet olvasni a 
megkérdezettek közül a legtöbben az időhiányt jelölték meg 
(4. ábra).  De szerepelt a válaszok között a fáradtság és a 
pénzhiány is.
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5. ábra Az olvasott könyvek típusa (n=59 fő)

Az alkalomszerűen vagy rendszeresen olvasó sportolók kö-
zül legtöbben a szórakoztató irodalom, lektűr, krimi, ezoteri-
kus, fantasy témájú könyveket választják (5. ábra). Ezután a 
tankönyvek, az idegen nyelvű könyvek, a nyelvkönyvek és a 
szótárak következnek. A népszerűségi lista végén a szépiro-
dalom, valamint az útleírás, történelmi és tudományos isme-
retterjesztő könyvek és végül az életviteli gazdasági könyvek 
álltak.

6. ábra A gyakrabban olvasott újságok típusa

Az olvasási szokáshoz tartozik az újságolvasás is. Az élspor-
tolók elsősorban a sportújságokat forgatják szívesen, de a 
közéleti és a férfiaknak szóló lapokat, valamint a még a rejt-
vényújságokat is megemlítik (6. ábra). E kérdésnél is bebi-
zonyosodott, hogy az érdeklődésük középpontjában még a 
szabadidőben is a sport áll. A válaszlehetőségek között, a 
fentiek mellett meg volt ugyan adva több, férfiak által kedvelt 
autós magazin vagy számítástechnikai lap is, ennek ellené-
re 51%-uk a sportújságokat jelölte meg. Ugyancsak válasz-
ként szerepeltek konyhai és lakáskultúrával, berendezéssel 
foglalkozó lapok is, de ezek még a nők körében sem voltak 
népszerűek.
Vizsgálatunk során arra is kíváncsiak voltunk, hogy mennyi a 
szabadideje egy sportolónak. A válaszok alapján hétköznap 
átlag 13,2 óra szabadidejük van, azaz a nap 55%-a teljesen 
szabad, hiszen edzéssel átlag 2,8 órát töltenek el. Hétvégén, 
vagyis mérkőzésnapon kicsivel kevesebb, átlag 10,4 óra sza-
bad, azaz a nap 43%-a, hiszen a „munkaideje” 8,7 órára nő 

az utazások, taktikai értekezlet és egyéb felkészülési okok 
miatt. Nem meglepő módon, egy hétvégi szabadnapon ma-
rad a legtöbb szabadideje, ami 17,1 óra, a nap 71%-a. Ebben 
a vizsgálatban nem határoztuk meg pontosan a szabadidő 
fogalmát, hanem a versenyzőkre bíztuk, hogy ők mit élnek 
meg szabadidőnek. Természetesen sokan ebben az időben 
dolgoznak, tanulnak, étkeznek, látják el a mindennapi teen-
dőjüket, kötelezettségeiket és rekreálódnak, kikapcsolódnak, 
feltöltődnek is egyben.

A tévénézési szokásokat vizsgálva megállapíthatjuk, hogy a 
sport itt is dominánsan jelen van a megkérdezettek körében. 
A 11 válaszlehetőségből a leginkább jellemző ötöt emeltük ki. 
Gyakrabban nézett műsorok a filmek, sorozatok, ismeretter-
jesztő műsorok, hír- és a sportműsorok, a legtöbben az utób-
bit jelölték meg (7. ábra). Ez ismét csak igazolja a feltevést 
miszerint jelen van a sport szabadidőben is.

7. ábra A leggyakrabban nézett tévéműsorok

Jellemző, hogy hétköznap kevesebb ideje marad tévét nézni 
egy élsportolónak, mint hétvégén. Hétköznap átlagosan 2,14 
órát töltenek a tévé előtt, míg hétvégén ez csaknem másfél 
órával több, 3,55 óra. Ez valószínűleg annak is köszönhető, 
hogy a szabadidő mennyisége hétvégén több, mint hétköz-
nap. Arra a kérdésre, hogy miért néznek tévét, több választ 
is meg lehetett jelölni. A megkérdezettek többsége (78%) 
azt mondta, hogy azért néz tévét, mert az szórakoztatja és 
szereti. 44%-uk kikapcsolónak, pihentetőnek találja, 34%-uk 
innen értesül a fontosabb hírekről, 29% pedig azért néz tévét, 
mert az unaloműző és kéznél van.

A sportrendezvények látogatási gyakoriságára vonatkozó 
kérdés esetében olyan válaszadó nem volt, aki soha sem 
látogatja azokat, azaz valamilyen módon minden élsportoló 
részt vesz nézőként is a sporteseményeken. A megkérdezet-
tek 52%-ára nagyon jellemző, illetve jellemző a sportrendez-
vények látogatása.
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8. ábra „Többnyire kivel tölti a szabadidejét?”

Fontos, hogy egy élsportoló mellett legyen egy támogató 
család vagy egy megbízható partner. A válaszadók 44%-a 
leginkább a családjával, partnerével tölti a szabadidejét (8. 
ábra). Jelentős azoknak az aránya is, akik csapattársaikon 
kívüli barátaikkal, illetve csapattársaikkal töltik szabadidejü-
ket. Meglepő módon, de akadt olyan válaszadó is, aki egye-
dül tölti el szabadidejét.
Felfrissülést jelenthet a szabadidős tevékenységek közül az 
étterembe járás, zenehallgatás, színház, komolyzenei kon-
cert, mozi, kiállítás, múzeumlátogatás vagy éppen egy köny-
nyűzenei koncert is. Az eredmények alapján a legtöbben a 
mozit látogatják, 10% hetente, 61% havonta. A másik nép-
szerű kikapcsolódási forma a zenehallgatás, amely a meg-
kérdezettek közül 24%-ra nagyon jellemző, 43%-ra jellemző 
tevékenység. A harmadik helyen az étterembe járás áll. A 
másik véglet, amit kevésbé vagy egyáltalán nem részesíte-
nek előnyben a sportolók, az a komolyzenei koncert, színház 
és kiállítások. A válaszadók 61%-a soha sem jár komolyzenei 
koncertre, 34%-a nem jár színházba és 33%-a nem látogatja 
a kiállításokat, múzeumokat.
A mai modern világban már szinte mindenki használja az in-
ternetet, esetünkben is csak egyetlen válaszadó mondta azt, 
hogy nem. A többiek közül 54% naponta többször is interne-
tezik, 39% naponta egyszer, 6% pedig hetente többször. Ez 
az arány nem meglepő, hiszen sokkal könnyebb elérni ma 
már mindent az interneten keresztül, mint más módon.
Az internethasználat célját illetően, a megadott lehetőségek 
közül a legtöbben (26%) böngésznek, információt keresnek, 
online-újságot olvasnak, amibe beletartoznak a sporthírek, 
sportújságok (pl. Nemzeti Sport Online), fogadó oldalak és a 
többi sporttal kapcsolatos oldal (9. ábra).

9. ábra Az internethasználat célja (n=104)

Nagyon népszerű a közösségi oldalak látogatása, majd a 
filmnézés és zenehallgatás, a chat és végül az internetes te-
lefonálás. A vásárlást és a banki ügyeket a megkérdezettek 
12%-a intézi a neten keresztül. Mindössze 9%-uk használja 
munkára, tanulásra, képzésre az internetet. 
Arra a kérdésre, hogy elhanyagolja-e teendőit a számítógép 
miatt a sportolók közel fele (44%) válaszolta, hogy igen. Ez 
azért is fontos kérdés, mert a legújabb kutatások azt bizo-
nyítják, hogy az internet, az okos-telefonok és a számítógép 
a modern „drog”, amely hasonló függőséget tud okozni, mint 
olyan más káros tényezők, mint az alkohol, a kábítószer stb.

Következtetések

Az eredményeket összegezve, megállapíthatjuk, hogy az él-
sportolók életmódja teljesen más, mint a hétköznapi embere-
ké. A világon nagyon sok élsportoló van, és mi is lenne nélkü-
lük? Nem nézhetnénk meg a TV-ben egy jó focimeccset, nem 
izgulhatnánk az olimpián a vízilabda válogatottért, vagy nem 
énekelhetnénk könnyes szemmel a magyar himnuszt egy je-
les eseménykor, amelyen magyar győzelem született. Azon-
ban az élsportolók és eredményeik nemcsak előkerülnek a 
semmiből, hanem abba igen kemény munkát kell befektetni, 
hogy azután élvezhessük a siker ízét. Természetesen ebben 
nagyon fontos szerepet játszik, hogy a fárasztó és kimerítő 
edzések, mérkőzések és versenyek között hogyan tud rege-
nerálódni, kikapcsolódni, rekreálódni a sportoló.
A vizsgálatunk során egyértelművé vált, hogy az időhiány 
nem olyan mértékű, hogy az valamiféle gátat jelentsen a 
rekreációt illetően az élsportoló életében. Ugyan sokkal ke-
vesebb ideje marad hét közben, mint hétvégén, de ez is jó-
val több, mint egy átlagos állampolgár szabadideje. A férfiak 
szabadideje egy átlagos napon 4:44 és 5:58 óra, perc között 
mozgott, míg a nőké 3:45 és 5:40 óra, perc között (Monostori, 
2009). Eredményeink azt mutatják, hogy hétvégén minden 
olyan teendőre, szabadidős tevékenységre marad idő, amire 
hétköznap nem. Természetesen a szabadidőt nagyon céltu-
datosan és szabályszerűen kell beosztania, hisz ez nagyban 
hozzájárul a sikeres sporttevékenységéhez.
A megkérdezett élsportolók nem szeretnének lemaradni a ta-
nulmányok terén sem, ezért hangsúlyt fektetnek a továbbta-
nulásra, és a megfelelő végzettség/diploma megszerzésére, 
gondolva a majdani hétköznapi életre is. A szülők iskolai vég-
zettsége egyértelműen ösztönzőleg hat a sportoló továbbta-
nulására, hisz az eredmények azt mutatják, hogy ahol mind-
két szülőkek diplomája van, ott nagyobb elvárás a diploma 
megszerzése a sportoló számára. Azt is meg kell azonban 
jegyeznünk, hogy az élsportban támasztott fizikális követel-
mények emelkedésével a továbbtanulás aránya csökkent az 
utóbbi időben az élsportolók körében. A nagy fizikai igénybe-
vétel mellett, már nem mindig marad energiájuk a diploma 
megszerzésére.
A megkérdezettek leginkább családjukkal vagy partnerükkel 
töltik el szabadidejüket. A versenyzők számára nagyon fon-
tos a biztonságos testi és lelki békét adó otthon, a nyugodt 
családi környezet. Kijelenthetjük, hogy a megkérdezettek 
nem szeretik a magányt, társas és társasági életet szeretnek 
élni. Természetesen ebbe beletartoznak a barátok is, akár a 
csapatból, akár a mindennapi életből kerülnek ki.
A válaszadók egyaránt fontosnak tartják a szellemi, a testi 
és a lelki felfrissülést. Legtöbben a mozit kedvelik, esetleg 
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elolvasnak egy jó könyvet, szórakozni, mulatni mennek, vagy 
csak zenét hallgatnak szabad perceikben. A megkérdezettek 
szeretnek étterembe járni, viszont az olvasási szokások el-
maradnak az optimálisnak mondhatótól. A tévénézés, ezen 
belül a sportműsorok és a filmek megtekintése az egyik 
legnépszerűbb elfoglaltság. Ez érdekli és kapcsolja ki őket 
legjobban a napi gondokból. A sportrendezvények látogatá-
sa szintén jellemző a sportolók körében. Egyetlen hiányér-
zetünk a szabadidős tevékenységek terén, hogy a kulturális 
programok, mint például múzeumok, színházak, komolyze-
nei koncertek látogatása nem mondható túl gyakorinak az 
élsportolók körében. 
Napjainkban már szinte mindenkinek van internet hozzáfé-
rése, és szívesen használják a számítógépet, okos-telefont, 
táblagépet stb. Az élsportolók körében is igen népszerűek a 
közösségi portálok, amit hírek és információk gyűjtésére, tá-
jékozódásra, fogadásokra és természetesen számítógépes 
játékokra, esetleg levelezésre is használnak. Sajnos emiatt 
többen elhanyagolják a mindennapi teendőiket és sokszor 
még a kötelességeiket is. A legújabb kutatások már azt bizo-
nyítják, hogy ez a modern társadalom és legfőképp a mai fia-
talok függőségét jelenti. Napjainkra ez olyan mértéket öltött, 
hogy egyesek a drogokkal és az alkohollal említik egy lapon, 
mint a „21 század függőségét, drogját”!
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HAGYOMÁNYOS KÍNAI EGÉSZSÉGVÉDELEM

TIENS Cink
A cinket nem véletlenül hívják az egészség és a szépség 
elemének. Ez a mikroelem ugyanis a szervezetben le-
zajló számtalan folyamat elengedhetetlen kelléke. Segít 
például megőrizni a bőr, a haj és a körmök egészségét. 
Támogatja az agy és a nemi hormonok funkcióját. Nem 
meglepő, hogy hiányában a szervezet „sztrájkba kezd”. 
A TIENS Cink készítmény legfőbb célja, hogy optimális 
szinten tartsa testünkben ezen ásványi anyag mennyi-
ségét.

LEíRÁS
A cink azon mikroelemek egyike, amely elengedhetetlen 
a szervezet megfelelő működéséhez. Több mint 200 en-
zim funkciójában vesz részt, köztük olyanokban is, ame-
lyek a fehérje-, a DNS- és az RNS-szintézisért felelősek. 
A cink szabályozzatovábbá a sejtek megfelelő osztódá-
sát is, éppen ezért különösen fontos szerepet játszik a 
magzat fejlődésében (segíthet megakadályozni például 
a velőcső rendellenességeit). Ez a mikroelem ráadásul 
segít fenntartani a megfelelő A-vitamin-szintet a vérplaz-
mában, így a látást is pozitívan befolyásolhatja.
Ez a nyomelem a bőr és a nyálkahártya ideális működé-
sét is segíti, így kulcsfontosságú az egészség fenntar-
tásához. A cinkhiány tüneteit könnyű felfedezni, hiszen 
ilyenkor bőrhibák jelentkeznek, romlik a köröm állapota, 
a haj pedig veszít fényéből és töredezetté válik. A cink 
nélkülözhetetlen a hormonok, például a növekedési 
hormon vagy a gonadotropin számára is, mely hormon 
egyébként az (elsősorban férfi) ivarszervek egészséges 
fejlődéséért felel.
A cink rendkívül fontos továbbá a hasnyálmirigy és a 
pajzsmirigy működésében. Szerepe van az inzulinraktá-
rozásban, és segít a tiroxint (T4) trijód-tironinné (T3) ala-
kítani. A tiroxin – a pajzsmirigyhormon – határozza meg 
az anyagcsereértéket.
A cink elsősorban a táplálékkal jut a szervezetbe. Legna-
gyobb mértékben a marhahúsban, sertéshúsban, csirke-
májban, a tenger gyümölcseiben (pl. osztriga, rák), hüve-
lyesekben, teljes kiőrlésű lisztből készült termékekben, 
tökmagban, mogyoróban, tojásban, gomolyában, húsok-
ban (főleg vörös húsban) és olajos magvakban fordul elő. 
A cinkhiány elsősorban az alacsony kalóriájú étrenden 
lévőket, a vegetáriánusokat, a sok édességet fogyasz-
tókat, a terhes nőket, az időseket és a gyermekeket ve-
szélyezteti.
Amennyiben cinkhiány lép fel, kiegyensúlyozott étrend 
mellett az étrend-kiegészítőkkel történőpótlás lehet a 
megoldás. A TIENS Cink kapszula segít fenntartani a 
szervezet megfelelő cinkháztartását.

ÖSSzETéTEL
A készítmény cink laktát formájában tartalmaz cinket, 
melyet szervezetünk könnyen fel tud dolgozni. Az étrend-
kiegészítő tartalmaz továbbá glükózt és tojásfehérje port, 
ami a legmagasabb biológiai értékkel bír – más protei-

nekkel összehasonlítva ezt tartják mind közül a legérté-
kesebbnek, mert nagy mennyiségben tartalmaz esszen-
ciális aminosavakat, melyekre a szervezetnek fokozottan 
szüksége van.

HaTÁS
A készítményben lévő összetevők:
- javíthatják a haj és a körmök állapotát, és fokozva azok 
növekedését,
- jótékony hatással bírnak a bőrre (segítséget nyújtanak a 
pattanások elleni küzdelemben, a túlzott faggyútermelés 
megakadályozásában, gyorsíthatják a sebek gyógyulá-
sát, és segítenek megóvni a sejteket az oxidatív hatástól, 
amely gyorsítja az öregedést),
- támogatják a szervezet természetes védekező-mecha-
nizmusait,
- pozitív hatással vannak a látásra,
- támogatják a lép kiegyensúlyozott működését,
- javítják az ízérzetet és étvágyfokozó hatásúak,
- javíthatják a memóriát és a felfogóképességet,
- a hagyományos kínai orvoslás szerint élénkítik a libidót. 
Férfiaknál serkentő hatásúak a prosztata működésére és 
a tesztoszteron termelődésére. Ezenkívül fontos szere-
pet játszanak a sperma termelődésében, és fokozzák a 
spermák életképességét.

mEgJEgyzéS
A cink túl magas és a túl alacsony szintje is káros hatás-
sal lehet szervezetünkre. Ezt a mikroelemet különösen 
akkor könnyű túladagolni, ha azt mindennapi étrendünk 
is gazdagon tartalmazza. Az étrend-kiegészítő szedése 
előtt ellenőriztesse a cinkszintjét, és konzultáljon kezelő-
orvosával. A túlzott mennyiségű, indokolatlan cinkbevitel 
émelygést, gyomorfájást, étvágytalanságot, fejfájást és 
számos egyéb betegséget okozhat. █

TIENS
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Working With Musculoskeletal Disorders:
Getting Back To Exercise Without Pain

abstract: Most people today live a sedentary lifestyle, 
sitting for 10 to 12 hours a day. Consequently they 
become less and less conditioned and equipped to 

take part in recreational and sports activities in or outdoors. 
Technological advances mean we are required to move less and 
less, leading to postural deviations. 
Some muscles have the tendency to become underactive and 
others to become overactive (Kendall et al, 2005, Page, 2010). 
Physical inactivity is increasing the risk of musculoskeletal 
disorders (MSDs) (Holth, 2008, Page, 2010, Davies, 2014).
This means that working with today’s typical client and athlete 
is becoming increasingly challenging for personal trainers and 
sports coaches.
The NASM Corrective Exercise Continuum (CEx) is a systematic, 
corrective programme that is based on deactivation and activation 
techniques of the neuromyofactial tissue. It is widely used in the 
USA and the UK. Its use has also been present in Hungary. Using 
this system with my clients has enabled them to eliminate minor 
MSDs and keep major MSDs under control. I use the CEx system 
in conjunction with body and postural awareness techniques that 
I will share over the course of the next four articles, in today’s 
article I would like to introduce the system and the reasons 
behind its use. My overall aim in this series is to draw attention 
to some movement and range of motion (ROM) dysfunctions that 
are warning signs of potential MSDs. In line with the CEx system, 
I will suggest some easy to implement techniques and exercises 
to improve muscle quality and activity, thereby reducing the risk 
of injuries outdoors or in the gym that can be used safely by the 
clients as well. 
Keywords: Sedentary lifestyle, musculoskeletal disorders, 
warm-up, injury prevention, the NASM Corrective Exercise 
Continuum

introduction

Over the last nine years I have spent just under 10,000 hours 
helping people in their training, from those new to the gym to 
accomplished athletes, many of whom have come to me suffering 
with musculoskeletal pain or an existing injury. MSDs are pain in 
the body’s joints, ligaments, muscles, bursas and tendons due to 
abnormal stress on the joints or surrounding structures (Page et al, 
2010). MSDs can cause mild discomfort to debilitating pain. They 
commonly affect the lower back (Hildebrandt et al, 2000, Grimmer 
2000), the neck, knee, feet or shoulder areas (Murphy, 2004, Holth 
et al, 2008). 
Although some of these pains can be caused by age related 
degeneration (Machado de Rezende et al 2014), as certain activities 
can cause wear and tear over time, the underlying problem is often 
the accumulative overload of muscles through repetitive movements, 
inappropriate footwear and adopting a poor sitting posture every day 
(Grimmer, 2000, Murphy et al, 2004). Lack of stretching and regular 
muscle activation can worsen the effects. While some clients may 
cycle to work, go for a jog, swim or go to the gym after work they 
are often doing these activities with bad posture and joint alignment, 
and without stretching or warming-up, adding to the underlying 
problems that sometimes will not manifest until there is already a 
pain symptom (Figure 1).

Figure 1. Problems that can arise from a poor sitting posture
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Questions

The questions arise whether the NASM CEx is a safe corrective 
strategy that can be incorporated in to a warm-up routine that 
help prevent or improve existing muscular imbalances to give 
greater freedom of movement and also decrease injury risk while 
exercising and whether this strategy is clinically proven.

Methodology

Collection of data was carried out at the 1st consultation with the 
clients from 2011 January to 2015 January. The majority, 96% 
of clients were working or studying full time, the remaining 4% 
consist of full time mums. 52% male and 48% of female clients, 
who were working in accounting, international business, marke-
ting and finance, undertook the training. 50% of the participants 
were 29-39 years old, 21.4 % 39-49 years old, 10.7% 49-59 
years old and 59+ respectively, while only 7.2% was 19-29 years 
old. Only 7% of them didn’t have any pain syndromes, 93% of 
them experienced some kind of reoccurring pain in the past 12 
months from the date being questioned by me. Body regions, 
which were most commonly reported for experiencing pain were 
the lower back (41.8%), neck and shoulder region (27.9%), knee 
(20.9%) and the foot and ankle (9.3%). 23.2% had both neck or 
shoulder and lower back pain. 
Movement Assessments Prior Choosing the Corrective 
Exercises
What can a trainer do then when a client with potential 
musculoskeletal problems approaches them for the first time? 
I offer a free consultation to build trust, gather information and 
perform functional movement tests on the clients. As a first 
step, I will ask a series of questions about the client’s work, 
their typical day, as well as their medical, pain and exercise 
history. Based on that information, I look for warning signs and 
‘red flags’ that suggest that the client should not perform certain 
exercises or should be referred out to other professionals prior to 
commencing an exercise routine. 

As a second step, I assess movement. I screen for abnormalities, 
particularly with the overhead squat (Hirth, 2007) and the single 
leg squat (Diamattia et al, 2005, Crossley et al, 2011)(Figure 
2). Functional assessment should be incorporated into pre-
participation screening in order to determine whether a client 
has the essential movement, mobility and strength to perform 
certain activities (Gray et al, 2010). Observation of movement 
can highlight common movement dysfunctions and can also 
be used to develop strategies for the prevention of injuries and 
enhancement of athletic performance (Ford et al, 2003, Clark et 
al., 2011, Yu et al, 2005, Gray et al, 2010). 

Step three, if after the movement screen, I suspect weakness I 
test a muscle for strength (Kendall, 2006). Then based on what 
I have heard and seen I write an initial programme (step four) 
that incorporates corrective work for the observed movement 
dysfunction. I assess other dynamic movements such as 
pushing, pulling, rotation, mobility and stability within our first 
few sessions using the NASM (Clark, 2011) and Functional 
Movement Screen (FMS) tests and further refine the programme 
based on the results (Gray et al, 2010) to achieve maximum 
benefit. I also reassess clients’ movement by repeating steps 
one to three from time to time. 

Figure 2. Movement assessment - the overhead squat

The two movement assessment programmes, NASM and FMS, 
are the first to provide functional evaluation standards and 
corrective solutions since 1987 and 1998, respectively. They 
are bridging the gap between fitness professionals and clinical 
practitioners such as physiotherapists. Both systems require a 
thorough understanding of the musculoskeletal system and so 
are designed for use by personal trainers and coaches only. 
When it comes to a corrective exercise prescription I find the 
NASM system easy to follow and learn, although I use exercises 
from both. After reeducation in movement a client can learn to 
understand what to feel while moving, over time the exercises 
can be learned and adapted into a client’s everyday routine. 
Both systems are based on knowledge from renowned experts 
such as Vladimir Janda, Shirley Sharmann, Florence Peterson 
Kendall and Elizbeth Kendall McCreary. These specialists all 
agreed that due to occupational and postural strains, certain 
muscles get chronically lengthened and others chronically 
stretched therefore they develop weakness or overactivity. I 
won’t go into further detail on the two movement assessment 
systems here but the relevant web addresses can be found 
in the reference section of this article if you would like further 
information.

Need for the deactivation-activation steps: Typical weak and 
overactive muscles

Some muscles have a tendency to get tight or overactive - 
these muscles generally have one third greater strength than 
those which tend to get weakened (Page, 2010). Through a 
mechanism called reciprocal inhibition, Sherrington’s Law, tight 
or overactive muscles will inhibit the antagonist muscles, on the 
opposite side of the joint, which in turn can appear to be weak 
when tested. 
Typical weakness and underactivity that can be found in the lower 
extremity are – for example the bottom’s muscles (the gluteus 
maximus, the gluteus medius), the abdominals (TVA) and core 
muscles - while the hip flexors (iliopsoas, rectus femoris) and 
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the lower back’s erector spinae show tightness. In the upper 
extremity, the posterior deltoid (rear shoulder), and the middle 
and lower trapezius, rhomboids and serratus anterior prone 
to becoming lengthened and weak, while the upper trapezius 
and levator scapulae along the chest muscles become tight. 
These muscle imbalance patterns has been classified as Upper-
crossed and lower-crossed syndrome (Janda, 1987)(Figure 3).

3.a       3.b
Figure 3. Impairment syndromes of the lower (a) and the upper 

(b) body 
Once a muscle imbalance exists, shortened or overactive muscles 
will force the joint out of alignment, causing joint dysfunction, 
poor movement patterns and compensation elsewhere. This 
cascade of events will start an underlying pathology well before 
the pain presents itself (Janda 1987, 1993). When compensation 
occurs, certain muscles will take over as the prime movers, 
which under normal circumstances should only assist the prime 
movers. For example, consider the hip flexor muscles, the 
psoas. When someone spends long hours sitting, this muscle 
remains in a shortened position for too long and eventually it 
remains that way if it is not stretched properly. This tight muscle 
will reciprocally inhibit the gluteus maximus muscle (Figure 3.a) 
The gluteus maximus will have altered force production - it will be 
delayed acting as a prime mover for hip extension (straightening 
the hip) which will lead to a substitution of its role by the upper 
thigh and the lower back muscles. If this imbalance and altered 
recruitment continues over a prolonged period of time, hamstring 
pain and lower back pain will develop.  

Corrective Strategy: NASM CEx

Most people who train recreationally assume that a general 
warm-up only includes stretching and raising the heart rate. 
This will confer the following benefits: reduced muscle stiffness, 
greater oxygen flow to the working muscles, increased body 
temperature, decreased muscle viscosity, increased muscle 
contraction times and increased lubrication of the joints. However, 
an effective warm-up also needs to negate the effects of lifestyle, 
by deactivating muscles that are overactive and activating those 
that are inhibited/underactive. 

The NASM CEx system (Figure 4) recognises this and puts 
forward a warm-up model that includes the following four steps 
for muscle function: 1) Inhibit 2) Stretch 3) Activate 4) Integrate. 
The first three steps should precede any other warm-up 
component as they aim to correct muscle dysfunctions before 
other activity takes place. As research shows that ROM can be 

improved by application of both heat and ice, warming up tissues 
prior to stretching may not be necessary (Brodowitcz et al, 1996, 
Peres et al, 2002). The fourth step can be incorporated into the 
workout itself. 

1) Inhibitory Techniques (Figure 5.a) – These techniques release 
tension or decrease overactivity, not just in the muscle but in the 
neuromyofascial (nerve-muscle-fascia) tissues of the body. They 
include Self-Myofascial Release (SMR) which is a self-massage 
therapy, releasing the trigger points of overworked, tender 
muscles and fascia (Page, 2010). SMR can be performed using 
foam rollers, sacrosse balls or tennis balls. 

2) Lengthening Techniques (5.b) – Static stretching (SS) and 
proprioceptive neuromuscular facilitation (PNF) are used to 
increase the length of the neuromyofascial tissues. 

3) Activation Techniques (5.c) – Once the release and lengthening 
of tight muscles has been achieved, activation can be done 
through isolation exercises. These involve only one joint and a 
limited number of muscle groups, so that more attention can be 
paid to ensuring the muscle’s sufficient contraction – thereby 
avoiding using the overactive, ‘cheating’ muscles. Isolation 
exercises are slow and controlled motions.
4) Integration Techniques (5.d) – These are how a client can 
relearn movement with the correct order of muscles firing. 
Integration techniques retrain the activated muscles through 
functional movements such as weighted total-body exercises, 
mainly as part of the work out. 

Figure 4. The Corrective Exercise Continuum (Clark, 2011).

       5.a      5.b
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      5.c       5.d
5.a Inhibit 5.b Lengthen 5.c Activate 5.d Integrate
Figure 5. The NASM CEx system warm-up model

Stretching pre-exercise: Good or bad 

Stretching is a controversial topic among performance coaches. 
There is little, if any, evidence that SS and PNF pre-participation 
prevents injury, as was previously thought (Paradisis 2014, 
Gergley 2013). Also, growing evidence suggests that SS has 
no or a detrimental effect on subsequent performance as it has 
been shown to lead to a decrease in force production, power 
performance, running speed, reaction and strength endurance 
in athletes (Marek, 2005, Haag, 2010, Gergley, 2013, Haddad, 
2014, Paradisis, 2014). However, the average recreational 
athlete needs to increase ROM around several joints to avoid 
accumulative injuries. Research shows that decreased flexibility, 
below normal ranges, can lead to 2.5x increased injury risk 
(Pope 1998). Also it is important to note that long-term studies 
on static stretching protocols show that SS leads to decreased 
chronic injury rates (Pope, 1998, Amako, 2003,Wilson, 2010). 

Dynamic stretching (DS), on the other hand, has been shown 
to improve subsequent running performance in both acute and 
chronic cases (Ramachandran, 2014, Judge, 2009) and can help 
decrease the effects of performance decline caused by SS. DS 
is not part of the CEx as it can cause injury if it is used incorrectly 
and needs to be supervised by a professional. However, further 
examination of the literature suggests that low volume (1-2 sets), 
short duration (10-25s), moderate intensity SS methods (SS, 
PNF), with an adequately long time gap between SS and the 
main activity itself (10-15 minutes) may not be detrimental on 
performance (Haag, 2010, Guidetti, 2009, Torres, 2008). 

Furthermore, if SS is conducted prior to subsequent higher 
intensity dynamic warm-up elements, it is likely that its 
detrimental effects will be diminished. In a CEx programme, SS 
should only be applied to muscles that have been determined to 
be overactive or tight. 

The reason why trigger points need to be eliminated

Symptoms such as weakness, decreased ROM and early fatigue 
in the muscles can also be caused by trigger points (TrPs) 
(Page, 2010, Mense and Simons, 2001), which develop as the 
bands of muscle fibres get overstimulated. One way to overload 
a muscle is by placing it in a shortened or lengthened position 
again and again over a period of time. This can happen after 
an injury as a person tries to avoid pain, or it can happen due 
to degenerative postural overload when a person is constantly 

hunching over their desk causing the head to fall forward, the 
shoulders to round and the back to hunch. 

TrPs can be palpated as 
hypersensitive nodules of muscle 
fibres. Pressure on the TrP will cause 
pain in the affected area or the pain 
can radiate to other areas. In my 
experience, clients typically have 
significant pain on palpation in the 
muscles that maintain body posture, 
such as in the neck, shoulders 
and pelvic girdle, due to repetitive 
overload at work, in the car or at 
home. TrPs may also manifest as a 
tension headache, or as neck, calf 
and lower back pain (Alvarez, 2002). 
(Figure 6). I will revisit common TrPs 
due to postural deviation later on in 
this series of articles, focusing on 
particular body parts and where they 
refer pain. 

Conclusions

Aims were to investigate and explore whether the NASM 
CEx is a safe corrective strategy to use before exercising. In 
accordance with the literature, there is a need to deactivate 
muscles, before the antagonist muscles that they reciprocally 
inhibit, can get activated. An inhibited, weak muscle can’t fulfill 
its function eventually will cause permanent muscle imbalances 
and structural changes to occur such as the lower-crossed 
and upper-crossed syndromes. It was established that static 
stretching is needed with the general population, the perfor-
mance decreasing effects will dissipate with time or dynamic 
stretching can be used to eliminate any negative effects. Trigger 
points further weaken the muscle and fascia therefore the use 
of self-myofascial release is recommended. The activation 
and integration of muscles is a pre-requisite to any exercise 
routine. From my own experience with clients, I know that these 
techniques can be learnt and used by any client regardless of 
age. 

Summary
The tools and solutions put forward by the NASM CEx address 
muscular imbalances, tightness and weakness. They provide 
an innovative, research-based and systematic approach that 
builds effectively on previous techniques and appears to tackle 
problematic areas. In my experience, NASM CEx works best 
and has greater carry-over effect to everyday life when clients 
are educated about posture and correct movement during daily 
activities such as sitting, walking and sleeping. Look out for my 
next article in the next issue, in which I will discuss common 
movement dysfunctions of the knee, how to spot them and how 
to apply the four steps of CEx to improve knee function.
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extremity kinematics of youth soccer players in a stop-jump 
task. Am J Sports Med. 33(9):1356- 1364.
FMS: http://www.functionalmovement.com/site/systemdefined
NASM CEx: http://www.sport981.com/pdfs/NASM%20
Corrective%20Exericse%20Specialist%20Sample%20
Chapter.pdf █
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HR SAROK

A felelős a HR és a rekreáció
Szerző neve: SzügyI gyÖRgy
a Közép-Kelet-Európai Rekreációs 
Társaság elnöke
Fotó: SzügyI TamÁS - Internet

Rovatunk egy Magyarországon még aktívan és szervezet-
ten nem létező együttműködést kíván megalapozni. Ilyen 
értelemben bátran felvet gondolatokat, kérdéseket és nem 
tervezi a gyors és teljeskörű választ megadni. Szerintünk 
ugyanis a vállalatok, vállalkozások HR tevékenységének 
mai gyakorlata és a rekreáció adta lehetőségek tudatos il-
lesztése még igen sok felfedezésre váró területet és együtt-
működési formát rejteget.
Vegyük először a rekreációs módszerek ismertségét és 
azok használatának sajátosságait! Koncentráljunk csupán 
egy területre, a mára általánossá vált ülőmunkára.
A XXI. század teljesítmény-elvárásának szorításában ké-
pesek vagyunk órákig a számítógép képernyőjére meredve 
dolgozni, vagy akár több száz kilométert is úgy levezetni, 
hogy ki sem szállunk a kocsiból. Mindkét előbb említett 
jelenségnek komoly egészségkárosodást megalapozó kö-
vetkezményei lehetnek, lesznek. Emiatt mondják a szak-
emberek, hogy az ülőmunka a „csendes gyilkos”-ként 
vonul be a köztudatba. Kiemelik a nyirokkeringés jelen-
tőségét, amely a sok ülés következtében lelassul, pangó 
vénákat eredményez a lábakban, aminek következménye, 
hogy a salakanyagok elszállítása lelassul, így megdagadt 
vénák – visszerek - keletkeznek. Az ülőmunka gerinc és 
hátizomterhelési hatásait már csupán azért említjük, hogy 
legyen nyilvánvaló, miért tervezünk ezzel részletesebben is 
foglalkozni a későbbiekben.
Noha a munkavállaló egészségéért kockázatmentes mun-
kakörnyezetben ő maga felelős, ugyanakkor a munkáltató 
nyilvánvalóan köteles felkészíteni őt a speciális terhelések 
felismerésére (ilyen lehet például a betanított munkát vég-
zők rendszeresen ismétlődő mozdulatsora okozta egyol-
dalú terhelés) és együttműködni vele az ebből eredő káros 
hatások minimalizálása érdekében. 
A teljesítménykényszer, a felgyorsult változás okozta pszi-
chés terhelésünk koncentrált kihívás. Az így kialakuló 
stresszhelyzetek és a klasszikus gyomor-rendellenességek 
jól kimutathatóan összefüggésben vannak. De hogyan ál-
lunk a többi negatív érzés és az emberi test rendellenes-
ségeinek kapcsolatával? Mely szervre, testrészre hatnak a 
konfliktusok, a rivalizálás, a tehetetlen düh, az alattomos el-
lenségeskedés okozta negatív érzések? Ezt egyrészt ilyen 
részletességgel a szakemberek még csak most kezdik ku-
tatni, másrészt a munkahelyen kialakítandó és tudatosan 
óvott pozitív érzések adják a legeredményesebb választ. 
Vajon hogyan lehetséges egy vállalat munkakultúrájában 
megvalósítani a pozitív érzelmek gyakorlatát?

A rekreáció híveinek,
      lelkes terjesztőinek
Előbbi kérdések szorosan kötődnek a munkahelyi egészség-
fejlesztés lehetőségeinek feltárásához. Az egészségmeg-
őrzés mindössze minimális programnak nevezhető, és ha 
az egészséget az emberi szellem és test harmonikus (azaz 
rendellenesség nélküli) állapotának tekintjük, van feladat en-
nek nem csupán megőrzésére, de a mindenkori egészségál-
lapot fejlesztésére is.
Fiatalabb korban a szervezet regenerációs képessége sok-
kal nagyobb, így az egyoldalú terhelések hosszabb ideig tör-
ténő fennállása okozhat rendellenességet, azaz betegséget. 
Egyúttal ez azt is jelenti, hogy fiatalabb személyek kevésbé 
érzik fontosnak a rekreációs módszerek alkalmazását, mert 
(még) nem érzékelik a rekreáció elmaradásának káros kö-
vetkezményeit, ami felvilágosító, megelőző kötelezettséget is 
jelent a felelős HR-munkát végzőkre nézve.
Szakemberek régóta állítják, hogy a napi regeneráció egyik 
kiemelten fontos és mindenki által megvalósítható eszköze 
lehet egy olyan 20-30 perces séta, melynek során a napi 
problémáktól való távolmaradást is megvalósítjuk, ily mó-
don a pszichés kikapcsolódást is megtestesíti. Miért olyan 
kicsi az e területen elért haladás, legalább ezen a viszonylag 
egyszerű eszközökkel megvalósítható területen? Személyes 
tapasztalatunk, hogy az így bevezetett menetrend már a 
harmadik napon határozott és konkrét hátizom-lazulást vált 
ki. Ez a mozgásforma ugyanis nemcsak a teljes test izom-
zatának, hanem a psziché ellazulásának is kedvez, mivel a 
karok és lábak járás közbeni ütemes és szimmetrikus, egy-
mást keresztező mozdulatai nyugtató és önbizalom-növelő 
hatásúak.
A sokszínű megközelítést szorgalmazó gondolatsorunk vé-
gén fontos elemként felvetjük még a táplálkozás megkerülhe-
tetlen jelentőségét. Vélhetően sokak előtt nem ismert, hogy 
a magyar sportolók olimpiai sikereihez jelentősen hozzájárult 
táplálkozásuk. Büszkék vagyunk, hogy Társaságunk alelnö-
ke tagja több sportág táplálkozási szakértő team-jének.
Felvetéseink és a korábbiakban megfogalmazott kérdé-
sek arra a javaslatra vezetnek, hogy a HR és a rekreáció 
szakemberei egyre szorosabban együttműködve feleljenek 
a munkavállalói egészségmegőrzés, egészségfejlesztés 
kihívásaira. A most szárnyra bocsátott rovattal aktívan sze-
retnénk hozzájárulni az együttműködés területeinek és mód-
szereinek feltárásához, és ezáltal a teljesebb, boldogabb élet 
lehetséges megvalósításához.
Tudományos magazinunk további, feldolgozásra tervezett 
témái (az egészségmagatartás, a negatív érzelmek kezelé-
se, a munkahelyi elégedettség és elkötelezettség, stb.) azt 
szolgálják, hogy a humánerőforrás holisztikus megközelíté-
se stabil és kiváló hasznosságot biztosítson. Ehhez hívjuk 
partnerül minden Olvasónkat örömmel támogatva előremu-
tató erőfeszítéseiket. █
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KERT hírek

2014. december 2. Életviteli Klub Szeged 

A színház, lelkünk 1000 arca betekintést adott a színházi 
formanyelvek és az összművészeti variációk világába. A 
DeszkaSzínház vezetője, Seres István Pipu beavatta a 
résztvevőket, hogy miként kell a színháznak idomulnia a 
XXI. század kihívásaihoz, valamint, hogy a teátrum nem 
pusztán a szórakozás fellegvára - az elgondolkodás, a 
mentális újraértékelés terepe. Milyen alternatívákat kínál 
egy népszínház a befogadó közösségi kapcsolataira, il-
letve miként hat a virtuális tér a néző szemszögéből az 
alkotókra? A választ személyes tapasztalat során kapták 
meg a jelenlévők.Klubunk végén ajándéksorsolást tartot-
tunk támogatóink jóvoltából: „A Vasút a gyermekekért” 
Alapítvány Diákotthona, Aquapolis Napfényfürdő Sze-
ged, IH Rendezvényközpont, IH-D2 Ifjúsági Fejlesztő- és 
Médiaközpont, SZTE EHÖK, SZTE Alma Mater, SZTE 
kari Hök-ök, SzegedMa, Szegedi Közéleti Kávéház, Sze-
rencsejáték Zrt., Virág Állomás, Szent Márton Borszak-
üzlet, Csiga Pékség, Zöldség-Gyümölcs Terasz, Szilágyi 
Frank fotós, PartyPonty.hu, Szügyi Péter fotós, Dolce 
Dance Tánciskola, Jalagati Yoga Club, Vízililiom Fitnesz, 
T-Tapp - Szabóné Szanyi-Nagy Anna.

2014. december 10. Tapasztalati tanulásról a szom-
bathelyi KERTben

Ebben a félévben utoljára találkoztak a szombathelyi 
„Kertészek”. Az előadás/gyakorlat témája a tapasztalati 
tanulás volt. Az előadó szakavatott tréner a Holdfény-
liget Kalandparkban. A hallgatók a tapasztalati tanulás 
módszertanával ismerkedhettek meg elméletben és 
gyakorlatban is, hiszen a foglalkozás során végrehaj-
tott feladatok közben sor került - természetesen ez idő 
alatt a komfort zónából is mindenki kilépett - új tapasz-
talatok megélésére, a pánik zóna megtapasztalására is! 
Köszönjüka tartalmas, érdekes tréninget! A tavaszi félév-
ben folytatódik a KERT előadássorozata!

2014. december 16. Életviteli Klub Eger
2014.12.16.-án került megrendezésre az év utolsó Élet-
viteli Klubja. Az előadó Dr. Fritz Péter, az Egri Vízilabda 
Klub táplálkozási tanácsadója volt. Sikerült valóban klub 
jellegűvé varázsolni a hangulatot, a résztvevőknek nem 
egy szokványos előadásban volt részük.A beszélgetést 
egy moderátor vezette, de mindenki szabadon kérdez-
hetett a beszélgetés alatt. A közösségi oldalakon előre 
megfogalmazhatták kérdéseiket a résztvevők, és ezek-
re is választ kaphattak Dr. Fritz Pétertől. Az év legjobb 
Életviteli Klubja volt, köszönjük a tartalmas és izgalmas 
beszélgetést!

Szerző:
ERDőS TÍMEA
koordinációs központvezető
info@recreationcentral.eu
Fotó: dR. SzaTmÁRI zoLTÁN,
ERDőS TÍMEA, DR. fRiTz pÉTER
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2014. december 19-20. KERT Évzáró rendezvény
A Noszvaji Oxigen Wellness Hotelben tartotta a KERT 
évzáró rendezvényét. A találkozón sor került a kreatív 
csoportok éves beszámolójára, a magazinnal és a tár-
sasággal kapcsolatos hivatalos ügyek megbeszélésére. 
A résztvevők előkészítették a jövő évi rendezvényeket, 
mindezek mellett pedig részt vehettek szauna szeánszo-
kon és japán teakóstolón is. Köszönjük a meghívást, és 
a tartalmas programot! Ígérjük: jövőre sem „KERTelünk”, 
így gazdag programokra számítsatok! :)

februárban indul a szegedi Életviteli Klub V. évada!
Télen ösztönösen vágyunk a melegbe, így a szauná-
zás nagyobb népszerűségnek örvend a hideg időszak-
ban. Ezt is, mint bármi mást, lehet jól és rosszul csi-
nálni. dr. Fritz Péter az egészségtudományok doktora, 
szaunamester oktató vezet be minket a szaunázás és a 
szaunaszeánszok világába megismertetve az egészsé-
günkre jótékony hatásait, illetve károsító formáit is.
Most is, mint mindig, készülünk érdekességekkel és kü-
lönlegességekkel, hogy a résztvevők ne csak informá-
ciókban, hanem élményekben is gazdagon távozhassa-
nak.
Előadó: Dr. fritz péter, a Közép-Kelet-Európai Rekre-
ációs Társaság alelnöke
Előadásának címe: A szaunázás jótékony hatásai és 
veszélyei
időpont: 2015. február 11. szerda 18 óra
helyszín: A „Vasút a gyermekekért” Alapítvány Diák-
otthona
6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 44.

Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!
A rendezvényen megtekinthető a recreation tudomá-
nyos magazin legfrissebb száma is!
Ha bármilyen kérdése van a klubbal kapcsolatban, ké-
rem, írjon a szeged@recreationcentral.eu e-mail címre!

2014. december 2. hSzOSz konferencia
Szakmai együttműködés a hSzOSz-el
A KERT elnöke és alelnöke részt vett a Humán Szak-
emberek Országos Szövetsége (HSZOSZ) és három 
társszervező szervezet nemzetközi tudományos konfe-
renciáján Budapesten a Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
dísztermében 2014. december 2-án. Az előadók és a 
150 fős közönség (interaktív lehetőségekkel) azokat a 
HR megoldásokat kereste, melyek a közszférában és a 

magánszférában egyaránt jól hasznosíthatók a szerve-
zetek eredményes munkája érdekében. 
Elnökünk, Szügyi György szekcióelnökként a III. Panel-
ben a szakmai képzés és a munkatapasztalat szerzés 
magyarországi gyakorlatának átfogó képét igyekezett 
az előadókkal megvitatni. Alelnökünk, Dr. Fritz Péter a 
rekreációs szakmai területen jelenlévő gyakorlatokat 
mutatta be. A rendezvény alkalmával is megerősödött el-
nökségünkben az a hit, hogy a KERT és a HSZOSZ ter-
mészetes szövetségesi területe a humán-erőforrás hosz-
szú távú teljesítőképességének tudatos fejlesztése. █

Dialóg Campus Kiadó – Nordex Kft.
Dr. Fritz Péter: Szellemi rekreáció. Rekreáció mindenkinek II. rész
Méret: B5
Terjedelem: 400 oldal
Kötés: kartonált
ISBN 978-615-5376-51-1
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Szakmai partnerek
Professional partners

Együttműködő partnerek, támogatók
Cooperative partners, sponsors

Médiatámogatók
Media supporters

Ezüst fokozatú támogató
Silver grade supporter

TÁMOGATÓK, PARTNEREK
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Rekord Média
m i n d i g  k é p b e n

Eger Megyei jogú Város 
Önkormányzata

Arany fokozatú támogató
Gold grade supporter
Szerencsejáték Zrt.
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ÉLETMÓDVÁLTÓ PROGRAM
NŐKNEK ÉS FÉRFIAKNAK
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SZÁLKÁSÍTÁS
ALAKFORMÁLÁS

P R O G R A M

AZ ÚJ ÉLETED
NÁLUNK KEZDŐDIK!
A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES!*A RÉSZVÉTELHEZ REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES!*

A leglátványosabb
eredményt

wellness hétvégével
díjazzuk!

*A programra hétköz-
napokon délelőtt 8-11-ig, 
délután 14-16:30-ig
a   06-30-477-7531-es 
telefonszámon, 
vagy a megadott email 
címen lehet regisztrálni.

TAVASZI
BÉRLETAKCIÓ
a Napfényfürdőben

KÉNYEZTETÉS.  KALAND.  KIKAPCSOLÓDÁS.

Tavaszi bérletek már 9000 Ft-tól, 
éves bérleteink csökkentett áron
vásárolhatók meg.
BIOMETRIKUS BÉRLETTEL RENDELKEZŐ VENDÉGEINK KEDVEZMÉNYES ÁRON VÁLTHATNAK KIEGÉSZÍTŐ FITNESZBÉRLETET!

megafitness@napfenyfurdoaquapolis.com
www.napfenyfurdoaquapolis.com/megafitness

6726 Szeged, Torontál tér 1.
Tel.: (06-62) 566-488

Bérleteink SZÉP 
kártyával is 

megvásárol-
hatóak!

AquaPolis/Megalife AD (210x297mm)
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