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SIKER, ÖRÖM, MOTIVÁCIÓ
AZ ISKOLÁBAN! 

POLAR EDUCATION ACTIVE  

A világon egyedülálló rendszer 
már Magyarországon is ösztönzi a 
tanulókat az iskolai és az iskolán 

kívüli testmozgásra.POLAR AKTIVITÁSMÉRÉS
Az aktivitásmérés a testmozgáson alapul - vidám és könnyen 
érthető formában tudatja a gyermekekkel, hogy mennyire 
aktívak napközben, legyen az futás, ugrás, dobás, úszás vagy 
bármely mozgásos játék. 

•  24/7 rögzíti az aktivitási adatokat
•  Mutatja a cél-, és a teljesített időt a kijelzőn
•  Aktivitási napló a lépések számával, elégetett kalóriával és az 5 

aktivitási zónában eltöltött idővel

EVERY DAY

60
MINUTES
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  További részletekről érdeklődjön a b2b@polarhungary.hu címen!

Előremutató kutatási és szakdolgozati téma 
hallgatóknak a Polar támogatásával!



Editorial

There are not many towns, which would be 
endowed by the nature with such a beautiful 
scenery and convenient location, like Nitra. 
It is situated on 7 hills, similarly as Rome and 
is connected with the origins of the Slovak 
history and acceptation of the first Slovak 
script. Nitra is a lively place, which attracts 
visitors with its rich selection of events also 
connected with physical activity, sport and 
leisure.  
Every year around 25 thousand university 
students from two universities bring fresh 
wind to the town. 
The rivalry of students is manifested by 
regular soccer and ice-hockey matches of 
university teams, which regularly attract 
attention of more than 4000 cheering 
spectators painted with the colours of their 
university. During Students days organized 
in the week around November 17 (the Na-
tional Holiday of the Peace revolution in 
1989) lots of cultural and sport activities are 
held in the town, which imprints a special 
atmosphere to student´s life. 
Nitra inhabitants have a large choice of 
physical activities including tourism, jog-
ging, swimming, cycling, tennis, martial arts, 
ice-hockey, soccer, or other small games. 
Those, who like water sports, can sail 
down the Nitra river or swim in the nearby 
lakes. Twice a year the Nitra popular run is 
organized for pupils from schools as well as 
inhabitants of all age categories. Prizes are 
always awarded by the Nitra mayor.
Dear reader, there exists a lot of reasons 
for visiting the Nitra region in every season 
of the year. In order to get a better view of 
our country, our journal shall publish two 
interesting articles.

prof. dr. Jaromír Šimonek
member of editorial board
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Szabadság! Szentes! Szeretem!
Szentes városa a magyar köztudatban mindig is a vízilabdáról, társastáncról és az 
ökölvívásról volt híres. Ámbár a sportolói hagyományok ápolásán túl a Csongrád 
megyei település sokkal többet tartogat. a kiváló természeti adottságainak kö-
szönhetően az innovatív kisváros felfedezése egy nem hétköznapi élmény. legyen 
az idős, vagy fiatal, Szentesen minden korosztály megtalálhatja számítását, tudhat-
tuk meg Szirbik imre polgár-
mestertől.

Szentes mindig is egy ezerarcú, befogadó város volt. Ez 
a világra nyitott, szabad szellemű gondolkodás tette a 20. 
század közepéig Csongrád vármegye székhelyévé. Ekkor 
alakult ki Szentes tradicionális építészeti arculata és az a 
miliő is, amelyhez a különféle kultúrájú és múltú, korábban 
betelepített népesség jelentős mértékben hozzájárult. A 
Tisza partján elhelyezkedő dél-alföldi település közel 30 
ezer fős lakosságával ma is Csongrád megye harmadik 
legnépesebb városa. Emellett, kitűnő természeti adottsá-
gokkal is bír: vidéke Ma-
gyarország legnagyobb, 
Európa legsűrűbb geoter-
mikus mezője. Egyedül-
álló adottsága a gazdag 
hévízkészlet. A város te-
rületén összesen 32 ter-
málkút található, amelyek 
hőfoka 85-90 fok közötti. 
Az izlandi főváros Reyk-
javík után itt működik Eu-
rópa második legnagyobb 
geotermikus energiára 
épülő fűtési rendszere. A 
termálvíz lakásokat, köz-
intézményeket, üveghá-
zakat fűt; gyógyfürdőt és 
termál strandot táplál. A 
kiemelt termálvizek rend-
kívül alkalmasak különfé-
le mozgásszervi, reumati-

kus és krónikus nőgyógyászati betegségek kezelésére.
Azonban a természeti adottságok mellett a városra jellem-
ző nyugodtság is hozzájárul a szentesi „feeling” kialakítá-

Kossuth tér

Szentes a világhírű magyar vízilabda hazai fellegvára

Szerző:
VARGA-TÓTH TAMÁS
hjalmarth4mm3r@gmail.com
Fotók: VidoVicS FeRenc

Szirbik Imre Polgármester mint riportalany
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sáért: „Ha Szentesre gondolok, akkor az első két szó, ami 
eszembe jut, az a béke, és az emberközpontúság. Az, hogy 
itt nyugodtan lehet sétálni az utcán, beszélgetni, véleményt 
cserélni, egymás szemébe nézni. Az egész hangulat. Ez 
aktív béke, ha lehet ilyet mondani” - mondta Szirbik Imre. 
Az aktív szó kulcsfontosságú a városvezetés gondolkodá-
sában: „A város az aktív turizmus egyik célpontja, hiszen a 
turisztikai koncepciónk a mozgásra, a dinamizmusra, fia-
talságra, és a sportra épül. Az ehhez kialakított környezeti 
feltétel rendszer messzemenően ezt szolgálja: a nagyszerű 
zöldfelületek, nyugalmat és kikapcsolódást árasztó parkok, 
sportlétesítmények, gyógyvizek mind a dinamikus rekreá-
ció célját szolgálja.” - fejtette ki a polgármester. A rekreáci-
ós és turisztikai fejlesztések végigkísérik a város minden-
napjait. Jelenleg is zajlik a belváros felújítása, mely  várható 
befejezését követően áprilistól már egy humanizált terület 
fogadja a város lakóit és a turistákat, gyalogos, pihenő, 

és kiülő felületekkel. Ezen túl a városi fedett sportuszoda 
építése is folyamatban van, ami elsősorban a vizes spor-
tok űzőinek fog egy jobb feltétel-
rendszert megteremteni. A Kurca 
menti üdülőközpont egy kaland-
parkkal is gyarapodni fog Újévtől.

A fejlesztések elsődleges célja, 
hogy a városlakók életét tegyék 
kényelmesebbé: “Úgy gondolom, 
hogy egy város akkor vonzó, ha a 
lakói is otthon érzik magukat, hi-
szen akkor tudják kinyitni a város 
képzeletbeli kapuit is. Számunk-
ra az elsődleges, hogy az itt élő 
városlakók érezzék otthon ma-
gukat, hiszen ez fog kisugározni 
mások felé is. Ha a helyiek nem 
érzik jól magukat, akkor az ide-
gen sem érzi jól magát.”- magya-
rázta Szirbik.

A folyamatban lévő projektek 
mellett sincs azonban mi miatt 

szégyenkeznie a városnak. A város határában található 
Európa második legnagyobb termáltava. E terület a ma-
dármegfigyelők kedvelt kirándulási célpontja is egyben. A 

tó élővilága rendkívül gazdag, ezen a területen 
fészkel többek között a védett barna rétihéja, nagy 
kócsag, gulipán, gólyatöcs. Ezen kívül a rendsze-
res ornitológiai megfigyelések alapján 176 ma-
dárfaj megjelenését jegyezték le a területről. A 
tó a Cserebökényi puszta területéhez tartozik, a 
Natura 2000 hálózaton belül különleges madárvé-
delmi terület. A biológiai sokfélesége megőrzését 
célzó munkájáért Szentes városát az uniós tagál-
lamok környezetvédelmi és területfejlesztési szer-
vezetei 2011-ben a Biodiverzitás Fővárosa díjjal 
tüntették ki, itthon pedig 2013-ban Szentes a Ma-
gyar Tájdíj pályázaton az előkelő 2. helyezést fog-
lalhatta el. Nem meglepő hát az a tény sem, hogy 
a szentesi kistérség igazi horgászparadicsom. A 
Tisza, Körös, Kórógy, Veker és Kurca rendkívü-
li halállománya várja a horgászat szerelmeseit. 
Emellett számos halastó is működik a környéken. 
A leggyakoribb halfajták a ponty, süllő, harcsa és 

csuka. A horgászat mellett népszerű kikapcsolódás a vadá-
szat is, amelyhez Szentes és környéke páratlan természe-

VÁROSI REKREÁCIÓ

Kossuth tér

                                            Impozáns belváros

Kurca-part

Szabadidőparadicsom a Kurca partján: Szentesi Üdülőközpont



ti adottságokkal rendelkezik. Főként őzre, nyúlra, rókára, 
vaddisznóra, fácánra és vadkacsára szoktak vadászni.

A helyiek sport szeretetét méltatja, hogy 30 ezres város lé-
tére 19 sportegyesületben 53 sportágat űznek a helyiek. 
A legnagyobb hírnévvel rendelkező vízilabda és társastánc  
mellett azonban a város számos más sportágban - főleg a 
küzdősportokban, atlétikában – is magyar, Európa- és vi-
lágbajnokokat nevelt, s ma ezen sporttevékenységekben 
az utánpótlás meghatározó központja.

A sportról a mindennapok felé tekintve a várost nyüzsgő 
élet, és az emberek lendülete, a rendezvények sokasága 
jellemzi. Az állandó nagyrendezvények mellett megtalálha-
tóak a hagyományos és rendhagyó események, valamint 
a sportfesztiválok egyaránt. Ezek közé sorolhatjuk például 
a Télbúcsúztató Karnevált, aminek állandó díszvendégei 
a szlovén koránt jelmezesek és busók, a Kézműves Ízek 
Fesztivál, a Népzenei sokadalom, lampionos séta és utca-

VÁROSI REKREÁCIÓ

Csúszdapark a Szentesi Üdülőközpontban

Eszperantó-híd

bál, a Lecsó Fesztivál, vagy a Szárnyas Napok rendezvé-
nyeket. Szentes gasztronómiája is sok egyedi elemet hor-
doz. Számos olyan étel készül itt, amely más városokban 
nem is ismert. Ilyen étel például a búzacsírából sütött külön-
legesség a csíramálé. Számos zöldség és gyümölcsfajta 
fűződik a városhoz, melyekből nyolc elnyerte a Hungarikum 
megtisztelő címet.

Beszéljünk éppen élsportról, rekreációról, kulturális életről, 
a dél-alföldi település élen járónak nevezhető. Ha pedig a 
saját szemünkkel is meg akarunk erről győződni, akkor a 
hagyományos Télbúcsúztató Karnevált már a 2014-es ter-
veink közé vehetjük, vagy megvárhatjuk az áprilist, amikor 
teljes pompájában lesz átadva a megújult belváros. Bárme-
lyiket is válasszák, higgyék el, nem fognak csalódni!

2013. december 2-án a kínai Xiamen-ben az ENSZ Szak-
bizottsága által szervezett LiveCom - Élhető Városok Világ-
versenyén a 20.000-75.000 lakosú települések kategóriá-
ban Szentes Magyarország eddigi legjobb eredményeként 
II. helyezést ért el.

Egy lépésre a világ tetejétől..... █
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Télbúcsúztató Karnevál Szentesen



Nem törvényszerű, hogy a téli időszakban kimerül a szervezetünk, fáradéko-
nyabbak vagyunk és fogékonyabbak a fertőzésekre, betegségekre. Nézzük meg, 
mit tehetünk annak érdekében, hogy az ősz és tél ne a betegségekről szóljon!

Mivel immunrendszerünk 70%-a a beleinkben „lakik”, java-
részt attól függ állapota, hogy mit eszünk. Amit megeszünk, 
ami bekerül a szervezetünkbe, csak abból tudunk építkezni!
Az határozza meg egészségi állapotunkat. Nem szabad 
elfelejteni azt az egyszerű természeti törvényt: ha mindent 
megadunk szervezetünknek, amire szüksége van, akkor az 
tökéletesen teszi a dolgát!
Jelenleg a minőségi éhezés korát éljük. Hiába veszünk bő-
ségesen ételeket magunkhoz, csillapítják ugyan éhségérze-
tünket, de ha ételeink valódi tápanyagot nem tartalmaznak, 
sejtszinten éhezünk.
A rendszertelen táplálkozás, feldolgozott ipari élelmisze-
rek fogyasztása és a stresszes életmód miatt a bevitt sza-
badgyökök mennyisége túlzott mértékben megnő. A nagy 
számban jelen levő szabad gyökök pedig, lekötik a véde-
kező sejtek egy részét, csökkentik a védekező rendszer 
kapacitását. Elengedhetetlenek a táplálékkal elfogyasztott 
olyan anyagok, melyek antioxidánsként vagy gyökfogóként 
viselkednek. Ilyen anyagok a káposztafélékben, céklában, 
sütőtökben, piros és fekete színű gyümölcsökben, gombá-
ban, marhahúsban, hüvelyesekben találhatók.
A kinti hideg erősödésével egyre jobban kívánjuk a me-
leg leveseket, gabonakásákat, párolt zöldségeket,meleg 
salátákat,pástétomokat, azaz melegítő hatású ételeket. 
Használjunk gyömbért, fahéjat, szegfűszeget, ezek kiváló, 
melegítőhatású fűszerek és hatóanyag tartalmuknál fogva a 
bélrendszeren keresztül immunrendszerünket is stimulálják. 
A hagymafélék gyógyító hatása már a népi gyógyászatban 
is ismert volt, de az utóbbi években újra felfedeztük ősi fű-

immunerősítők a konyhából
„táplálékod legyen orvosságod” – Hippokratész gondolatának napjainkban egyre 
nagyobb a jelentősége.

szereink áldásos hatásait, hogy a fűszerek közül a kakukk-
fű, a rozmaring és a gyömbér is baktériumok szaporodást 
gátló hatással bír.( Az ókori egyiptomiak már 5 ezer évvel 
ezelőtt használták ezeket a fűszereket és ismerték védő és 
gyógyító hatásukat is!Az Ebers féle papirusztekercsek en-
nek írásos bizonyítékai!)
Érdekesség, hogy a kukoricában, gombában, szójában, bú-
zában található glutamin tartalmú fehérje olyan anyag, mely 
antioxidáns szerepet is betölt, így hozzájárul az immunrend-
szer jó működéséhez.
Fogyasszunk minél több friss fűszernövényt, csírákat (ez té-
len is megoldható, hiszen akár a konyhaablakban termeszt-
hetők) 

VitaMiNoK
Bizonyára mindenki által ismert, hogy a vitaminok fontosak 
az immunrendszer toppon tartásához. A legtöbb nyers gyü-
mölcs, zöldség C-vitamin tartalma ismert, de azt már keve-
sen tudják, hogy ez a vegyület fémmel érintkezve, hőre és a 
levegő oxigénjére is gyorsan bomlik. 
Egy közismert vitaminforrás a csipkebogyó. Hogy minél 
többet megőrizzünk a csipkebogyó hasznos anyagaiból, az 
alábbi módon készítsünk belőle teát: 
1. A csipkebogyóhúst szobahőmérsékletű vízben áztassuk 
6-8 órán át( pl. éjszakán át), majd szűrjük le.
2. Forraljunk vizet, és forrázzuk le az áztatékot.
3. Tegyük tűzhelyre és 3-4 percig forraljuk.
4. A főzött teát hagyjuk kissé hűlni, majd öntsük össze az 
áztatás után leszűrt hideg teával. 
Így a csipkebogyó C-vitamintartalmát és a hő hatására kiol-
dódó hasznos anyagait is (A és E vitamin, növényi olajok, 
bioflavonoidok, stb,) is kinyerjük, és nagyon finom italt ka-
punk!

Az A-vitamin és előanyaga, a béta-karotin (sárgarépa, sü-
tőtök, aszalt sárgabarack tartalmazza) a bőr és a nyálka-
hártya épségéhez, regenerálásához szükséges. Ennek 
egészsége pedig fontos, hiszen a sérült nyálkahártyán a 
kórokozók könnyebben bejutnak szervezetünkbe.
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Szerző: SZAKÁcS iBoLYA
életmód tanácsadó
www.ibolyaeletmod.hu
Fotók: KoncSoL cSiLLA

TÁPLÁLKOZÁS, GASZTRONÓMIA
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A D-vitaminról újabban kiderült, hogy a csontképzésen túl 
más szerepe is van, például hiánya összefüggésbe hozható 
legyengült immunállapotok, gyulladások, influenza, más légúti 
fertőzések, és a rákos elfajulások kialakulásával is. A magyar 
lakosság 70 százalékban D-vitamin hiányos. A nyár folyamán 
szervezetünkben raktározott D-vitamin novemberre elfogy, és 
napsütés hiányában nem tudjuk újratölteni a raktárakat. Fon-
tos eljussanak, ezzel is védekezve a téli hideg ellen. (tojás, 
tejtermékek, vaj, tengeri halak, máj, olajos magvak)
A magas vitamin-és ásványi anyag tartalmú savanyú ká-
poszta, cékla, gyökérzöldségek, alma, körte, sütőtök az ősz 
legkedveltebb ételei közé tartoznak.
 Sokan hiszik, hogy a déli gyümölcsök a kivi, citrom, gra-
pefruit és narancs fogyasztására, kiemelkedően magas 
C-vitamin tartalmuk miatt hasznos, azonban ezeknek a déli 
gyümölcsöknek hűtő hatásuk van. Ahol teremnek, ott a forró 
éghajlat hatását hűtő hatásuk ellensúlyozza, azonban ősz-
szel nálunk nincs szükség hűtő élelmiszerekre, sokkal in-
kább melegítő ételekre. 
Az immunrendszer működéséhez hasznosak az Omega-3 
zsírsavak is, melyek többek között gyulladás csökkentő ha-
tásúak, ezek leginkább a mélytengeri halakban (lazac, mak-
réla, hering, szardínia) és például a lenmagban találhatók. A 
lenmagot mindig őrölve vagy pelyhesítve fogyasszuk!

CSodaGYÖKÉr: a GYÖMBÉr
Hasznos a növény ősszel és télen, mert nyirkos, nedves, 
hideg időben a szervezet saját hőtermelését ösztönözve, 
javítja a közérzetet, gyorsítja a vérkeringést. A javuló kerin-
gés következtében fokozza az anyagcseretermékek és más 
méreganyagok eltávolítását a szervezetből, vagyis méreg-
telenítő hatású. Megfázás, influenza esetén hasznos azok-
nak, akik szeretnék „kiizzadni” a betegségüket.
A népi gyógyászatban már régóta használják. Friss gyöm-
bér rágcsálását, gyömbértea, vagy egykanálnyi mézbe 
csöpögtetve a gyömbérgyökér-törzsből frissen kipréselt lé 
fogyasztását ajánlják.
Segít szembeszállni a fertőzésekkel és leküzdeni azokat! 
Az influenzavírusok elpusztításában is szerepet játszik, va-
lamint erősíti az immunrendszert. A megfázást kísérő hörg-
hurut és az influenzával járó izom- és mellkas-fájdalom eny-
hítésében is segít.
Kísérletek azt is kimutatták, hogy a koleszterinszint és a ma-
gas vérnyomás csökkentésében és a szívinfarktust kiváltó 
belső vérrögképződés megelőzésében is segít, és hatásos 
növényi véralvadásgátló.

Reggeli tipp „vírusveszélyes” időszak-
ban: 1 kávéskanálnyi reszelt gyömbér 1-2 
csepp citromlével kiválóan beindítja szer-
vezetet. (Saját tapasztalat!)
 A gyömbér az egyik legkiválóbb természetes 
görcsoldó és fájdalomcsillapító. A kellemesen 
csípős, kissé erősebbre főzött gyömbértea 
csökkenti a bélgázok kialakulását, mivel er-
jedésgátló hatással rendelkezik. Hasmenés 
ellen is jó. Nagyon jó memóriajavító, kiélesíti 
az érzékeket, étvágyjavító és megszünteti az 
émelygést és a hányingert.
Valóban csodákra képes!

aMit GYaKraN EGYüNK
Sütőtök -Rendkívül magas ásványi anyag- (pl. kalcium, 
cink, réz, mangán, stb.) és vitamin- (pl. B- és C-vitamin, ka-
rotin, folsav, stb.) tartalommal rendelkezik. Ezek alkalmassá 
teszik akut, megfázásos és krónikus betegségek megelőzé-
sére és étrendi kezelésére is. Védi bőrünket a téli hidegben 
és enyhe hashajtó hatása támogatja a székletürítési nehéz-
ségeket. 
céKLA 
Ez igazi hazai vitamin- és ásványianyag-bomba. Dúskál a 
B- és C-vitaminban, karotinban, kalciumban, foszforban, 
folsavban és vasban. Vörös festékanyagának antioxidáns 
hatása a szív- és érrendszeri, valamint a daganatos beteg-
ségek kialakulásának kockázatát csökkenti.
cSicSÓKA
Ez a gumós zöldség a burgonyához hasonlít, csak kissé 
édesebb ízű. Magas vitamin-, ásványi anyag- és esszenciá-
lis aminosav- tartalma mellett a legjobb inulinforrásként van 
számon tartva. Az inulin egy vízben oldódó növényi rost-
anyag, mely prebiotikus (bélbaktériumokat tápláló) hatása 
révén kedvezően befolyásolja a bélbaktériumok szaporodá-
sát. Képes késleltetni vagy meggátolni egyes tápanyagok 
vagy élelmiszer összetevők felszívódását, ezért kedvező 
hatással van a húgysav-, a triglicerid és vércukorszintre is.
SAVAnYú KÁpoSZTA
Ennek a téli finomságnak három fontos tulajdonságát emel-
hetjük ki. Egyik a benne lévő tejsavbaktériumok áldásos 
hatása a bélrendszerünkre, mely az ünnepek után sokszor 
egyensúlyát veszti. Magas rosttartalma segíti a lelassult 
perisztaltika miatti székrekedéses és aranyeres panaszok 
enyhítését vagy megelőzését. Végül a kimagasló C-vitamin- 
(és egyéb összetevői: pl. B1-vitamin, niacin, karotin, foszfor, 
kalcium, kálium, magnézium, nátrium, flavonoidok) tartal-
mának köszönhetően fokozza az ellenálló képességünket 
és csökkenti a gyulladásos folyamatokat!
LencSe, BAB, cSicSeRiBoRSÓ
Kiváló tulajdonságai közül említésre méltó a magas fehérje-
tartalma, melyben nagyon hasonlít az állati eredetű komp-
lett fehérjék összetételéhez. A triptofán nevű aminosav 
összetevője növeli az agy szerotonin (boldogsághormon) 
szintjét, mely ellensúlyozhatja a téli lehangoltságot. Lassú 
felszívódásuk miatt mérséklik a vércukorszint hirtelen meg-
emelkedését és ingadozását, ezáltal enyhítik a cukorbete-
gek panaszait is. Az emésztés serkentésével megszüntetik 
a székrekedés okozta kellemetlenségeket. Fitoösztrogén- 
(nemi hormon szerű vegyület) tartalma csökkentheti a kli-
max egyes tüneteit. 



TÁPLÁLKOZÁS, GASZTRONÓMIA

ZAB
Esszenciális aminosav-tartalma kimagasló a gabonák között, 
ezért egy rendkívül értékes fehérjeforrásnak számít. Bősé-
ges ásványi anyag (mangán, magnézium, szelén, vas, kalci-
um, cink, réz) és vitamin (szinte az összes B-vitamin, folsav, 
E-vitamin) tartalma számos élettani funkcióval ruházza fel. 
Hatásos koleszterincsökkentő, gyomornyugtató, méherősítő, 
de alkalmazható téli depresszió megelőzésére és izomgör-
csök megszüntetésére is. A makrobiotikus szemlélet szerint 
a zab egy melegítő hatású gabona, mely nem maradhat ki a 
hideg hónapok mindennapjaiból.
TéLi ViTAMinSALÁTA
15 dkg sült cékla kockára vágva
15 dkg apróra vágott savanyú káposzta
15 dkg főtt lencse
 5 dkg fekete olívabogyó
1 nagy fej lila hagyma vagy fehér saláta hagyma
só, bors , őrölt kömény, őrölt koriander, és őrölt római kö-
mény, ízlés szerint csili. A fűszereket 4 ek olívaolajjal és 2 ek 
balzsamecettel összekeverjük, és a salátához adjuk. kb 2 óra 
pihentessük, hogy az ízek összeérjenek! JÓ étvágyat!
Télen is többet kell inni
Az immunerősítő étrend fontos részét képezi, hogy figyel-
met fordítunk a szervezet folyadékellátására is. Ezzel védjük 
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ugyanis például a szemet, az orrot vagy a szájnyálkahártyát a 
kiszáradástól, és ily módon megnehezítjük a kórokozók szer-
vezetbe jutását. 
Ebben az időszakban is fontos a megfelelő mennyiségű fo-
lyadék bevitele. ( 2-3 liter!)Fogyasszunk ásványvizet, forrás-
vizet, zöld teát, gyógyteákat. Az egyre hűvösebb időszakban 
jól esik a csipkebogyóból, bodzából, homoktövis bogyóból és 
levélből, citromfűből, borsmentából készített tea. Ha nem tud-
juk ízesítés nélkül meginni, lehetőleg mézet használjunk az 
édesítéshez. A méz rendkívül gazdag ásványi anyagokban, 
aminosavakban, vitaminokban, nyomelemekben, ennél fog-
va jó szolgálatot tesz immunrendszerünk védelmében.

és végezetül 
Fontos tanács az egészségünk megőrzéséhez!Ne gyengít-
sük magunkat szenvedő gondolatokkal, na haragudjunk az 
időjárásra, ha fúj a szél és borongós nyirkos az idő. ne le-
gyünk ellenségesek az őszi-téli időszakkal! Ha folyamatosan 
mondogatjuk, hogy milyen rossz az idő, és hogy mennyire 
nem szeretjük ezt az időszakot, folyamatosan gyengítjük ma-
gunkat!
Töltsünk minél többet ilyenkor is a friss levegőn, és öltözzünk 
megfelelően. Sétáljunk egy kiadósat, utána igyunk egy finom 
forró teát! █

Az Asztalitenisz Sport Klub Szeged sportegyesület 10 hóna-
pos programot indított, amely kiváló lehetőség szinte minden 
korosztály számára, hogy életmódján változtasson. A „Szem-
léletformálás testi- lelki egészségmegőrző asztalitenisz 
programmal Tarján városrészben” az európai Unió támo-
gatásával valósul meg. A programok ingyenesek, fő célunk, 
hogy heti rendszeres sportfoglalkozásainkkal tudatosítsuk a 
sport mindennapi fontosságát, egészségügyi állapotfelmérése-
inkkel képet adjunk fizikai, és egészségügyi állapotukról, vala-
mint klubfoglalkozásaink által életmód tanácsadással segítsük 
az embereket egy egészségesebb életmód kialakításában. 
Az Egészségügyi Világszervezet szerint: „Az egészség nem a 
betegség hiánya: az egészség a teljes testi, szellemi, szociális 
jólét állapota”. 
A mentálhigiéné röviden fogalmazhatunk úgy is, hogy nem 
más, mint testi - lelki – szociális harmónia megteremtésére 
való folyamatos törekvés. A psziché működése hat ki testünkre, 
azaz ha a lelkem rendben van, akkor a testem is rendben van, 
vagy nagyobb eséllyel javul, gyógyul meg. Tehát a mentálhigié-
né a lelki egészséget és annak védelmét jelenti. 
A mentálhigiéné alapja az egészség, a lényege pedig ab-
ban rejlik, hogy az általunk vélt egészséges állapotot minél 
tovább fenn tudjuk tartani. Ehhez szükségünk van az egyéni 
egészséges szokásainkon túl, arra, hogy alkalmazkodni tud-
junk a közösségünkhöz, hogy megfelelő kapcsolataink legye-
nek, s hogy összhangban mozogjon a test a lélek és körülöt-
tünk zajló világ. Az egyensúly megbomlásával jelentkeznek a 
mentális betegségek, melyek nem időszerű kezelése súlyos 
problémák kialakulását eredményezik. 

Sajnos elmondható, hogy egyre gyakoribbak a mentális beteg-
ségek megjelenése a mai modern társadalmakban. Ezért na-
gyon fontos szem előtt tartani, hogy a lelki egészség kialakulá-
sa és fennmaradása nem önmagától működő folyamat, hanem 
nagyon sokrétű, összetett feladatsor, melyet tanulni, gyakorolni 
kell. 
Mindenkinek tisztában kell lennie, hol, mely pontokon tud tu-
datosan és hatékonyan tenni azért, hogy testi-lelki egészsége 
fejlődjön, pozitív irányba változzon. Sokszor előszeretettel hi-
báztatjuk kudarcainkért a minket körülvevő külvilágot, minden 
minket ért negatív, rossz esemény bekövetkeztéért másokat 
teszünk hibássá. Szinte vég nélkül soroljuk, hogy ki és mi min-
denki hibás azért, hogy odajutott az egyén, ahová jutott éppen. 
Viszont ha felismerem, hogy igenis nagyon sok ponton fe-
lelős vagyok a sorsom alakulásáért, és igenis ezért tenni is 
fogok, reálisan, felnőttként viselkedve fogok részt vállalni 
a saját életem alakításban, ilyenkor teljesítem az optimális 
mentálhigiénés állapot elnyerésnek legfőbb lépéseit.
További információkat a www.atsk.hu honlapon találhatnak, 
illetve várunk minden kedves érdeklődőt programjainkon, aki 
szeretik a sportos kihívásokat, és egy egészségtudatosabb 
életvitelre vágynak.     
A projekt az Új Széchenyi Terv keretében az Európai Unió tá-
mogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával 
valósul meg.   
Szabó Brigitta sportszervező █

Egészségmegőrzés -
Mentálhigiénés állapot 



toUriSM aNd oUtdoor PHYSiCal 
aCtiVitiES iN tHE liFEStYlE oF tHE 

YoUNG GENEratioN iN SloVaKia
i. Part

iNtrodUCtioN 
Slovakia is a rugged country, with flatlands in the south 

and high mountains in the north, situated on a rather 
small territory. This is a prerequisite for providing various 
opportunities of performing activities in the nature. Ideal 
natural conditions are suitable for tourism, but also the 
mountain climate offers good skiing and snowboarding 
conditions. Cycling is also very popular here, both road and 
mountain. The presence of a thick road network, numerous 
roads leading along rivers, field and mountain paths, tertiary 
roads, along with lots of interesting monuments, give 
prerequisites for fine cycling tour. In Slovakia are more than 

4900 known caves, some of which being declared national 
natural monuments recorded in the List of cultural heritage 
of UNESCO. Thanks to the thick river network and colourful 
relief it offers those interested in rafting various conditions. 
Slovakia is also rich in curing waters and thermal baths and 
spas (1300 mineral springs). The country is extremely rich 
in water basins, dams and lakes, which represents an ideal 
combination of an active movement by the water connected 
with the visit to the surrounding nature, or cultural and historic 
attractions. On the territory of Slovakia we can count over 
100 castles and manor houses, and at least twice as many 
palaces. Folk architecture is characterized by expressive 
diversity with numerous regional signs, folk crafts and rural 
culture curiosities. This is only a brief list of what our country 
offers to tourists. 

SOCIAL IMPORTANCE OF TOURISM AND OUTDOOR 
PHYSICAL ACTIVITIES

Moser (1981) points to the fact that the term „tourism“ is 
frequently incorrectly identified with the term „tourist traffic 
or „tourist trade“, or with the activities of travel agencies. 
That is why the term „qualified tourism“ is used, saying that 
to go in for qualified tourism means perform it in the way of 
active travelling. Qualified tourism he defines as: „the form 
of travelling for the purpose of satisfying curing, cultural and 
emotional needs, performed for pleasure and satisfaction 
from the performance by active employment of one´s own 
powers. 

Tourism and physical activities in the nature form an 
inseparable part of the worldwide active tourism and 
represent a widespread social, political, economic and 
cultural importance. There are many definitions of tourism. 
The majority of them supports the one of the World Tourism 
Organization (WTO): ,,Tourism includes general activities 
of people, who do travel with the aim to have a passive or 
active rest and relaxation for a period not exceeding one 
calendar year without an interruption.“ Gaworecki (2003, p. 
20). 

Regarding the position and natural richness, tourism is 
for Slovakia very important. 

The Slovak Government adopted by the resolution as 
of November 23, 2005 the „Conception of development of 
active tourism of the Slovak Republic“ (www.sacr.sk). Its 
main objective is focused on the development of active 
tourism with the focus on the support of active tourism, 
stressing ecotourism, spa and health tourism, agrotourism 
and rural tourism, with the strong connection with the lo-
cal administration. The global aim of the permanently 
sustainable development of tourism in Slovakia is to stabilize 
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Abstract: Organized activities performed outdoor, in 
the natural conditions, belonged among the popular 
ones and regularly practiced leisure activities in the 
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– Drdácka, 1992). Their main asset is the significant social, 
health, cognitive and professional and technical character. 
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increased, but on the other hand in the leisure time activities 
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attention of the youth in order to increase their performance.
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its position in the structure of fields of national economy and 
create prerequisites for its effective and long-term growth as 
the factor of economic, social, cultural and environmental 
development of society. 

Natural conditions for the performance of tourism 
activities and sports in the nature in Slovakia are excellent, 
however, what lags behind is technical infrastructure and 
services. 

Slovakia belongs among the so-called origin/destination 
countries that are both generators and destinations of 
international tourism. They can be divided into two main 
groups: countries that are mainly a source and destination 
of leisure tourism (France, Italy, Ireland) and countries that 
are mainly a source and destination for specific market 
segments (Tab.1).

Tab. 1 Division of EU countries

International tourism generated about 46% of total 
tourism nights. Tourists who are residents of EU-25 
countries, in particular those from neighbouring countries, 
spent about 84% of these nights. This indicates the strong 
influence of intra-area tourism on the national market. 
However, unlike other eastern European countries, the 
bulk of international tourism nights was spent by tourists 
from eastern Europe and particularly from neighbouring 
countries. Among the six main markets of origin, the Czech 
Republic, Poland and Hungary accounted for about half of 
total international tourism nights in 2006 (53.3% in 2003). 
Other important markets were Germany (17.6%), Austria 
(3.4%) and the United Kingdom (2.8%) (Tab. 2). 

Tab. 2 Main tourism markets in Slovakia
 
The contribution of international tourism receipts to the 

country’s GDP is low (2.8% in 2006 versus 2.3% in 2000) 
in comparison to other countries in the same area. This is 
probably due to the prevalence of proximity tourism (Tab. 3). 

Tab. 3 Main tourism indicators in Slovakia
 
Comparing expenditure and receipts in Slovakia, tourism 

presented a positive balance of 368 
million euro in 2006.

Following two years of decline in 2008 and 2009, the 
European tourist-accommodation sector continued in 2011 
a recovery that started in 2010. The total number of nights 
spent at hotels and similar establishments during 2011 was 
well above the level of 2007, the year before the crisis began 
to affect the tourism sector (Tab. 4).

Tab. 4 Percentage change in number of nights spent by 
non-residents in hotels and similar establishments, 2011 

compared with 2010
 
Although lower in absolute terms, Bulgaria and the Baltic 

States recorded the highest average annual growth rates 
between 2000 and 2006 (Latvia +17.9%, Estonia +15.8%, 
Lithuania +15.6%, Bulgaria +15.0%). Other countries 
where the average annual increase in nights spent by non-
residents was higher than the EU-27 average were Poland 
(+7.4%), Romania (+7.1%), Iceland (+6.7%), Slovakia 
(+5.3%), Slovenia (+4.8%), the Czech Republic (+4.3%).
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Tab. 5 Holiday trips of EU residents in 2010 by 
destination and duration

 

The positive increase in the number of establishments 
between 2000 and 2006.

Tab. 6 Number of establishments and bed places in 
various EU countries

 
The increase in the number of hotels in Slovakia between 

2000 and 2006.

Tab. 7 Number of hotels and bed places in various EU 
countries

 
Slovakia offers rich opportunities for tourism: started 

from national mountain tourism up to simple strolls along beautiful 
forests. Marking of tourist foot trail in Slovakia has a long-lasting 
tradition – it has belonged among foremost systems of tourist 
marking in the world for already 130 years.  Uniformly marked trails 
form a compact network with the total length of over 14,000 km. 
You can choose any direction on a compass and  take a walk in the 
beauties of the High and Low Tatras, the Carpathians, the Fatras, 
Slovak Paradise or Slovak carst region.

In Slovakia there are 40 caves, of which 12 are open for tourists. 
Take a walk among natural jambstones, listen to the music of an 
underground concert hall, or raft in suddenly springing small rivers 
– all these are experiences of our caves. You will be fascinated by 
icy formations in Dobšinská ice cave, or bizzare forms in Ochtinská 
aragonite cave. Demänovská cave in the Low Tatras offers a 
dome, which is the largest space under the ground in Slovakia.

Yachting - rafting – flatboats and boats
Lowers of water sports will not certainly get bored.

6-hole golf courses can be found in Prievidza and Čierna Voda 
near Bratislava, 9-hole courses are situated in Piešťany, Tatranska 
Lomnica, Banska Bystrica, Košice and Rajec. You can play golf 
also in golf areas with 18 holes in Bernolakovo near Bratislava, Bač 
and at Tale. The only 18+9-hole golf course in Slovakia expects 
you in Velka Lomnica. 

Hang-gliding and para-gliding are also interesting opportunitites 
to start your adrenalin, however, you should be over 15 years of 
age. Balooning becomes more and more popular with Slovak 
people, too.

You can visit by your bike castles, towns colourful villages or 
stroll along demanding mountain cycling trails. There are 26 main 
cycling arteries covering almost 6,500 km, leading mainly along 
river flows and connecting various regions. Among the most 
suitable regions for cycling belong: the Danube River Valley, the 
Vah River Valley, Zahorie, Prievidza and its surroundings, Spia and 
Slovah Carst. Mountain bikes can be used in the hills of the Fatras, 
Tatras, Polana and Vihorlat. 

On December 1st, 2011, the Slovak National Council adopted 
the amendment to the act on support of tourism. The amendment 
establishes provision of subsidies for local travel organisations in 
the amount equal to the total amount of membership contributions 
collected by the local organisation in the year preceding the last 
fiscal year, while the maximum amount of subsidy is limited to 90% 
of the total value of collected tax on accommodation in all member 
locations of the organisation in the year preceding the last fiscal 
year.  

According to the Act, municipalities can be associated in lo-
cal and regional organisations without any cadastral restrictions. 
This allows e.g. linking the municipalities having accommodation 
capacities with tourist attractions. The minimum number of founding 
locations is five, while the number of overnight stays at their territory 
during the last year must exceed 50 000. Travel organisations can 
be founded also by less than five locations; however, the number 
of overnight stays there must be no less than 150 000. 

The amendment effectively combats “black overnight stays”. 
The more the local government earns on lodging and contributes 
to the organisation, the higher is the state subsidy to the tourist 
organisation. Provision of subsidies for regional and local 
organisations is set in the way not excessively burden the state 
budget.

On August 3, 2011 the Ecologist, prominent British 
environmental magazine, ranked Vysoke Tatry among the top 10 
European national parks. This way, Slovak Tatry Mountains felt into 
the society of national parks of Switzerland, France, Great Britain, 
Greece or Sweden. The above national parks combine wonderful 
natural scenes with remarkable flora and fauna.

According to The Ecologist, Vysoké Tatry is one of the last 
places, where you can encounter izzard – critically endangered 
antelope species. Moreover, the national park is the home of 
marmots, brown bears and ample bird species. The national 
park description mentions the highest peak of Tatry Mountains 
Gerlachovský štít, mountain lake Štrbské pleso as a leaving point 
of hikes, or the symbol of Slovakia – Kriváň.  

Slovak tourism grew by 7%. Another development will be 
facilitated by the amendment of the Tourism development 
Law and the STB Marketing Strategy for 2011 – 2013

Bratislava, 23 June 2011. In the first quarter of 2011, the 
number of foreign tourists in Slovakia increased by 7% compared 

TANULMÁNY
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with the same period in 2009.  From our source markets, the 
largest increase was recorded in the number of tourists from the 
Ukraine (21.2%), followed by tourists from Russia, the number 
of whom increased by 18.8% compared with the same period of 
the previous year. These figures are taken from statistical data 
published by the Statistical Office of the SR. 

Between January and March, Slovakia was also visited by 
a greater number of tourists from the Czech Republic (10.2% 
increase), as well as tourists from Austria (14% increase). In 
contrast, two important markets decreased. There was a 6.7 % 
decrease in German tourists, as well as a 2.4% decrease in Polish 
tourists. On the other hand, Slovak ski resorts, water parks and 
other winter attractions were visited by 2% more Slovak nationals. 

The significant increase in the number of traditional winter 
tourists, Russians, Ukrainians, Czechs, Hungarians and domestic 
visitors, is certainly gratifying and proves that the targeted winter 
campaigns for these tourism markets, in which the STB cooperated 
with public and private entities, was worth it.  Tourists were attracted 
by the extensive investments in winter resorts that have taken 
place in recent years, but mostly by competitive service packages, 
common ski passes and discount cards. In addition, Russian and 
Ukrainian tourists were also attracted by faster processing of visas.   

The objective of permanently increasing the number of visitors 
to Slovakia is also enshrined in the STB Marketing Strategy for 
2011 – 2013, which in May this year was approved by the Slovak 
government. The upcoming amendment of Act No. 91/2010 Coll. 
on the promotion of tourism will also form an important legislative 
document in the development of tourism in Slovakia. 

cultural and natural richness of Slovakia
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„Mentés másként”
– mi kerüljön a jövő digitális iskolatáskájába?

A kulturális korszakváltásokat nehezen kezelik a benne 
élők. A napjainkban lezajló eseményekhez az elmúlt kétezer 
évben talán csak a kereszténység kialakulása és a könyv-
nyomtatás elterjedése fogható. A kereszténység a maga 
monoteizmusával komoly problémát jelentett a politeista 
hagyományokon és a princeps istenítésén nyugvó római 
kultúrában. Az új eszme azonban – a mindenféle tiltó rende-
letek és keresztényüldözések ellenére is – megállíthatatla-
nul terjedt, mégis 313 évet kellett várni arra, hogy a vezetők 
felismerjék, a paradigmaváltás már megtörtént, épp csak 
nem volt hitelesítve. Kányádi Sándor gondolatára alapozva 
– „Az internet jelentősége a kereszténység felvételéhez 
mérhető.”1  – mertem előhozakodni ezzel az érzékeny pár-
huzammal, bízva abban, hogy nekünk, oktatásban résztve-
vőknek, nem kell 313 évet várnunk arra, hogy a vezetők 
felismerjék: a kulturális paradigmaváltás nem most zajlik, 
már megtörtént. 
Éppen ezért nem szabad Pató Pál módjára kezelni a hely-
zetet, hiszen ez csak növelné az egyébként sem csekély 
lemaradásunkat. Igaz, hogy az Információs kor folyamato-
san, szinte napról-napra változik, újabbnál-újabb technikai 
eszközök kerülnek piacra, és ember (tanár) legyen a talpán, 

aki követni tudja ezt a pergő változást, de az alap már állan-
dósult, és ezt nem lehet megkerülni. Ez a digitalizáció. 
A köztévé egyik műsorában a fogyasztói társadalomról és 
az internet által átformált, digitális világról folyt az eszme-
csere. A beszélgetőpartnerek végül az oktatást jelölték meg 
az új világra való felkészítés alfájának. Ez persze nem új-
donság, több évszázad bölcselői, tudósai és politikusai vé-

lekedtek és vélekednek ma is úgy az oktatásról és a neve-
lésről, mint az élet – a társadalmi normáknak megfelelő élet 
– kulcsáról. Napjainkban mégis az a legnagyobb, ám úgy 
tűnik, mégsem eléggé „hangos” kifogás a magyar oktatási 
rendszer ellen, hogy nem az életre készíti fel a diákokat. A 
kulcs beletörött a zárba? Meglehet. Vagy csak rossz kulcs-
csal akarjuk kinyitni az Életbe vezető ajtót. Amivel a magyar 
oktatás – tisztelet a kivételnek – próbálkozik, leginkább a 
középkori várbörtönök óriási vaskulcsaira hasonlít. Ez a 
múltba vezető ajtókat nyitja csak. A jelenhez és a jövőhöz 
már nem is kulcs, belépési kód kell.
A félreértések elkerülése végett fontosnak tartom megje-
gyezni, hogy az oktatás innovációja, XXI. századivá tétele 
nem azt jelenti, hogy le kell számolni mindennel, ami eddig 
volt. A tanár személye például továbbra is az egyik legfon-
tosabb része az oktatás folyamatának. A szakmailag felké-
szült, hiteles, lelkes és innovatív 
oktatókat nem pótolhatják még 
a legmodernebb technikai esz-
közök sem. Igaz, nem is ez a 
céljuk. A technika csak egy le-
hetőség az órák érdekesebbé 
tételére, a motiváció növelésére 
és a nagyobb hatásfokú meg-
őrzés, memorizálás elősegítésére. Nem technofilnak kell 
lenni, de nem is technofóbnak. Egy pedagógus esetében 
a technorealista álláspont a legmegfelelőbb, vagyis merjen 
hozzányúlni az újdonságokhoz, de közben ne felejtse el 
megőrizni és továbbadni a régi értékeket. Mert igenis „át 
kell vinni a túloldalra” azokat az általános értékeket és 
tapasztalatokat, amelyre az Információs korban is szüksége 
lehet a felnövekvő nemzedékeknek. Sőt, talán soha nem is 
volt akkora szükség az erkölcsi normák átadására, mint ma. 
Vagyis ebben a digitalizált társadalomban nagy szükség van 
az analógra is, az emberre, a tanárra. A kultúra válsága már 
régóta érezhető, ennek köszönhetően jelentős értékszem-
léletbeli problémák vannak nemcsak Magyarországon, ha-
nem a világban is. Az identitás válságát pedig az internet 
és a PhotoShop jellegű programok hozták el. A mai fiatalok 
jelmondata már nem az „ismerd meg önmagad!”, hanem 
sokkal inkább az „Alkosd meg önmagad!”. Az iskoláknak 
és a tanároknak továbbra is kötelességük az iránymutatás. 
Most különösen az.2  A megfelelő kalauzoláshoz azonban 
elengedhetetlen, hogy a kalauz ismerje azt a környezetet, 
amelyben utat akar mutatni. 
Mire van hát szükség? Először is, ami talán a legnehezebb: 
elfogadásra. A pedagógusoknak el kell fogadniuk, hogy 
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1  Aki az ihletre vár, nem jut sehova (Mézes Gergely interjúja Kányádi 
Sándorral) In: Vasárnapi Kisalföld, 2009. március 29. 15. p.
2 Don Tapscott és Susan Greenfield szerint a XXI. század tanárai-
nak a feladata nem az adatok megtanítása lesz – hiszen arra ott a 
Google – hanem az információ-tengerben való eligazítás, a megértés 
segítése, az iránymutatás és a tartalmasítás. (Tapscott, Don: Digitális 
gyermekkor. Az internetgeneráció felemelkedése. Budapest, Kossuth 
Kiadó, 2001. 188. p.; Greenfield, Susan: Identitás a XXI. században. 
Budapest, HVG könyvek, 2009. 164. p.)
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ez a világ más, mint 
amiben felnőttek, 
más, mint amiben 
esetlegesen sok-sok 
évet tanítottak. Ez a 
világ más eszközöket 
és más módszereket 
követel. Ha továbbra 

is a magyar oktatásra jellemző poroszos, kinyilatkoztatáson 
alapuló, múlt századi eszközöket használó oktatást prefe-
ráljuk, azzal nem érünk el mást, csak azt, hogy a diákok a 
világ legunalmasabb helyének fogják tartani az iskolát. 
Modern eszközök kellenek. Nem ülhetünk csodálkozva és 
értetlenül, mint kódexmásoló szerzetes a nyomdagép előtt. 
Használni kell a technika vívmányait. Dessewffy Tibor sze-
rint a technika humanizálható, és egyik feladatunk, hogy ezt 
megtegyük.3  Balázs Géza is hangoztatja, hogy nem kell fél-
ni az új eszközöktől,4  az internettől, hiszen alapvetően ezek 
igenis jó dolgok, más kérdés, hogy az emberek hamar meg-
találják a módját, hogy a jó dolgokat rosszra használják. 
Be kell vinni az oktatásba az internetet, a Facebookot, a 
Youtube-ot, a Google-t, a Twittert és az E-bookokat. Ezzel 
elérhetjük, hogy a tanulók otthonosabban érezzék magukat 
az iskolában, hiszen gondoljunk csak bele, milyen érzés le-
het egy mai közép- vagy akár általános iskolásnak krétá-
val írni a táblára az érintőképernyős mobilok, iPhone-ok és 
Tabletek korában!? Mintha az iskolaajtó egy olyan időgépbe 
vezetné őket, amely egyetlen időpontra van beprogramoz-
va: vissza, 50 évvel ezelőttre. 

3  Dessewffy Tibor: Bevezetés a jelenbe. Budapest, Nemzeti Tan-
könyvkiadó, 2004. 117. p.
4 Balázs Géza: Az új média retorikája. = Vigilia 2003/1. 16. p
5 Nyíri Kristóf: Virtuális pedagógia. A 21. század környezete. = 
Kőrösné Mikis Márta (szerk.): Iskola – Informatika – Innováció. Buda-
pest, Országos Közoktatási Intézet, 2003. 12. p.
6 http://tatkalmamater.csx.hu/hu/110038/Egyre_nepszerubb_az_e_
book_a_gyerekek_koreben.page (2012.05.31.)

A tanulókkal való kommunikáció szempontjából is fontos, 
hogy a tanárok ismerjék és alkalmazzák azokat az eszkö-
zöket, programokat, amelyeket diákjaik nap, mint nap hasz-
nálnak, mivel ez egy non-verbális jelzés is a diákok számá-
ra: egy nyelvet beszélünk!5  
A tanár nem lehet kívülálló. Nem lehet idegen, hiszen ez 
jelentősen ronthatja munkájának az eredményességét is. 
A gyerekek figyelme és teljesítménye is fokozódik, ha a 
számukra ismerős eszközöket használhatják a feladatok 
megoldásában, vagy ha a tanár ilyen eszközökkel egészíti 
ki a tananyag bemutatását. A Facebook például kiváló lehet 
otthoni, csoportos feladatok megvitatásához és megoldásá-
hoz, a Youtube pedig szinte bármelyik órán alkalmazható 
audiovizuális szemléltető-forrástár. Egy amerikai kutatás 
szerint az E-book egyre népszerűbb a gyerekek körében6 – 
pusztán azért, mert digitális, mert az ő világukból való –, így 
talán az olvasáshoz is vissza lehet csábítani néhány fiatalt 
a technika segítségével. 
Az Információs kor tehát már javában zajlik. Éppen itt az 
ideje, hogy ezt az oktatás is figyelembe vegye. Nincs mese, 
be kell jelentkeznünk. A jelszót az Élet üvölti. Kérdés, hogy 
végre be merjük-e ütni. █
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BiZZARRi, cARLoTTA: ToRnA AZ íRÓASZTALnÁL
(SZiGeT KönYVKiAdÓ, 2013)

 „A betegség a szervezetünk és a
környezetünk közötti

diszharmónia kifejeződése.” 
Szent-Györgyi Albert

Napjainkban számítógép és telefon nélkül szinte elképzel-
hetetlen az irodai élet. Napi 8-10 órát töltünk az íróasztal 
mellett, sokszor szinte mozdulatlan testtartásban belefe-
ledkezünk a munkába, meredten a monitorra szegeződik 
tekintetünk, kezünk az egeret markolja. Az irodai munkát 
végzőknél rendszeresen lép fel fej-, hát és gerincfájdalom. 
A tartós, egyoldalú munkavégzés kóros megterhelést jelent 
csont- és ízületi rendszerünknek. Ám ha rendszeresen át-
mozgatnánk tagjainkat munka közben, csökkenne a feszült-
ség túlterhelt izmainkban, javulna pszichofizikai állapotunk. 
Ehhez a törekvésünkhöz nyújt segítséget az olasz szerzőnő 
nemrég megjelent könyve. 

Az íróasztaltorna (desk gym) először az angolszász or-
szágokban terjedt el, azzal a céllal, hogy az alkalmazottak 
megelőzzék vagy enyhítsék az ülőmunka miatt kialakult 
problémáikat. Az íróasztal mellett végezhető torna egysze-
rű gyakorlatokból áll, bárhol, könnyen elvégezhető. Előnye, 
hogy olyan mozdulatsorral frissíthetjük fel magunkat, amely 
nem szúr szemet a munkatársaknak. A torna időtartama 
naponta mindössze 15 perc, ez a munkaközi pihenőidőben 
könnyen kivitelezhető. A gyakorlatokra nem kell rákészülni, 
nem kell hozzá sporteszköz, akár fel sem kell kelni az író-
asztaltól.

A kötet elején található rövid élettani bevezetőből megtud-
hatjuk, mely izmaink dolgoznak ülő helyzetben a számí-
tógép előtt és megtanulhatjuk, hogyan kell helyesen ülni. 
Gondolták volna, hogy a helyes testtartást már akkor kell 
kialakítani, amikor még állunk és csupán készülünk rá, hogy 
leüljünk a székre?
Az anatómiai fejezetben megismerhetjük testünk azon ré-
szeit, amelyek részt vesznek a mozgásban, vagyis a láb, 
kar, has és far izmait és csontrendszerét. Ez azért fontos, 
hogy tudatosítsuk magunkban, mely gyakorlattal melyik iz-
mot erősítjük.

Az elméleti áttekintés után következhet a torna! A kötet má-
sodik felében különböző gyakorlatokat találunk a nyaki rész, 
felső végtag, hát, ágyéki rész, alsó végtag átmozgatására, 
de a nyújtás, izomerősítés és szemmozgatás sem marad el. 
A kötet külön érdeme a gazdag illusztráció, minden egyes 
gyakorlatot színes fotó mutat be.

Testünk egy pillanatra sem mozdulatlan, miközben szellemi 
munkát végzünk. Apró jelzésekkel hívja fel a figyelmet, ha 
rossz a testtartásunk. Ha éreztünk már hasonlót, ideje fel-
vennünk a küzdelmet az ülőmunka ártalmai ellen. A pihen-
tető perceknek - amit az íróasztal torna nyújt - hamarosan 
meg lesz az eredménye: megőrizzük testünk rugalmassá-
gát és javul közérzetünk. █

Rovatvezető: MoSonYi HeLGA
Somogyi Károly Városi és Megyei 
Könyvtár
6720 Szeged, Dóm tér 1-4.
+36-62/425-525
www.sk-szeged.hu



www.recreationassociation.eu  2013. december  rekreacio.eu 17

REKREÁCIÓS TRENDEK

a tudatos jóga
„A jóga legyen mindenkié!”

Szerző: HAcKeR péTeR
Titulusa: Jalagati Jóga Egyesület elnöke
Mail: hacker.peter@jalagati.hu
Kapcsolat: jalagati@jalagati.hu
                  www.jalagati.hu
Fotók: JALAGATi JÓGA eGYeSüLeT

A jóga történetébe nem szeretnék belemenni, hiszen számos 
helyen olvashatunk arról, hogyan is alakult ki ez az ősi mozgás-
forma, illetve a 2013. májusi számot fellapozók már bővebben 
olvashattak erről (Tornóczky Gusztáv József cikke).
A jógának van egyfajta szabadsága, mely szerint az ismert 
ászanák nem végeredmények, csupán több száz év alatt ösz-
szefűzött tapasztalatok megosztása. Ebből következik, hogy 
régebben feltehetőleg több gyakorlatfüzér is létezett, amik na-
gyon sokféle variációban fordultak elő; akár egy tánc, ami egy 
adott területre jellemző és térségenként változik.
Egy biztos azonban, hogy ez a mozgásforma rengeteg gya-
korlás és próbálkozás útján született meg, amit valakik réges-
régen lejegyeztek. A Patandzsali jóga szútrák előtti időszakból 
vajmi keveset tudunk, de az fontos, hogy a jógát egy olyan val-
lásfilozófiai irányzatnak tekintjük, ami az ősi Védákat elfogad-
ja. Eszerint a jóga olyan gondolatokat tartalmaz, mely szerint 
mindenki képes megtalálni az Istent magában, és egyesülhet a 
testen keresztül vele; ezért mondhatjuk azt, hogy minden olyan 
testgyakorlat, melynek célja az Istennel való egyesülés, tekint-
hetjük jógának.
Azóta számos változás ment végbe a történelem során: meg-
változtak az életkörülmények, a táplálkozási, és étkezési szo-
kásaink, a klíma, stb... S mint tudjuk, Magyarország földrajzi 
fekvése nem esik egybe a jóga „őshazájával”. 

Jalagati Jóga és rekreáció
 „A rekreáció szabadidőben, a tevékeny pihenés érdekében 
végzett minden olyan kulturális, társas, játékos és mozgásos 
tevékenység, melyet a napi fő elfoglaltság által okozott fá-

radtság, feszültség feloldása, a testi-lelki teljesítőkészség és 
képesség helyreállítása, fokozása érdekében tesz az ember.” 
(Fritz, 2006.)

Testünkről
Közérzetük és egészségi állapotunk meghatározásá-
nak egyik fontos tényezője a testünk fizikai szintű jelei: 
mozgásszervrendszerünk állapota, izmok feszessége, ízületek 
mozgásterjedelme, testi fájdalmaink léte és annak mértéke.

Kétféle izmunk van: az egyik a tónusos (testtartási), a másik a 
fázisos (mozgásos).
A mindennapjaink során rendkívül sok izmunkat nem használ-
juk és ezek közül a tónusos típusúak hajlamosak megrövidülni. 
Ezek az izmaink állandóan feszített állapotban vannak, mert a 
kevés mozgás és a stressz hatás összeadódva úgy hat rájuk, 
hogy már nem képesek nyugalmi helyzetben sem ellazulni. 

Az izmok feszített és elernyedt állapotát az agyunk szabályoz-
za olyan módszerrel, hogy folyamatos visszacsatolást kap az 
izmokból a feszítettség mértékéről. Amennyiben állandó feszü-
lésben van az izom, az agyunk újrakalibrálja a rendszert: az 
állandó feszítettségi fokot fogja alapnak venni, ez lesz a laza 
állapot. Mi lesz ennek a következménye? Ha lefekszünk este 
aludni, vagy csak megpihenünk, az agy annyira fogja csak el-
ernyeszteni az izmot, amennyire a visszacsatolás alapján a 0 
szintet érzi: annyira, amennyire egész héten feszítettük magun-
kat például az irodában ülve.
(Mindannyian tapasztalhattuk már ezt az eredményt egy átdol-
gozott hét után a csuklyás izmaink, vagy a deréktáji izomzatunk 
esetében.)

A jógában nyújtjuk és erősítjük is az izmokat egyszerre. A ha-
tékony élettani alap, amit a jóga ehhez használ, az az inverz 
nyújtási reflex. Ez azon az elven alapul, hogy minél erősebben 
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nyújtunk egy izmot, annál erősebb a reflexes összehúzódás 
egy bizonyos pontig – utána az izom elernyed. 
Az ízületeket az izmok olyan rendszerben mozgatják, hogy az 
egymással szemben álló izomcsoportok ellentétes irányú moz-
gásokat indítanak. Ha egy izomcsoport megfeszül, az ellenté-
tes irányba működő izomcsoport (antagonista) olyan fokban 
fog elernyedni, hogy az optimálisan végezhesse a munkáját. 
/Nézzük csak példaként a térdízületet: amikor a combfeszítő 
izmok összehúzódnak és a térdízület teljesen nyújtott, akkor a 
hátsó combizmok lazák lesznek – és ez fordítva is igaz./

A jógagyakorlatok negatív izommozgásával ezeket a megválto-
zott feszítési viszonyokat lehet visszaállítani az eredeti szintre: 
maximális nyújtásba víve az izmot az megfeszül, meg is tartjuk 
egy darabig, sok esetben ismételjük is a gyakorlatot. Néhány 
jóga után az agy hozzászokik ahhoz, hogy a maximálisan nyúj-
tott helyzetet fogja feszesnek érezni, és még ehhez képest er-
nyeszti el az izmokat. 
A Jalagati kidolgozásakor figyelembe vettük ezeket az alapvető 
hatásokat is a valódi, maradandó eredmények elérése érde-
kében. 

Jalagati jóga testi hatásai:
- a teljes test széleskörű átmozgatását biztosítja,
- a lehető legtöbb tónusos izmot megnyújtja, a fázisos izmokat 
pedig erősíti,
- az ízületeket nem terheli meg,
- kortól, nemtől és edzettségi foktól függetlenül bárki végezheti,
- fizikai szinten a test karbantartását biztosítja.

A „lélekről”
Ezt a fejezetet azért tartom fontosnak, mert ki szeretném emel-
ni mindazt, ami a jógában benne van.  A jóga alatt, illetve a vé-
gén van egy érzés, amit nem lehet bekategorizálni - talán mert 
nem is kell -, és ez adja az egésznek a valódi szépségét. Min-
den pillanatban áthatja az a tudás, ami a régi hagyományból 
eredeztethető, valamint az, amit a rengeteg ember tett hozzá, 
hogy kiteljesedhessen és szabadon terjedjen a világban.
Az a személyes élményem, hogy sok olyan dolgot lehet érezni 
és érzékelni a jóga alatt - bár néha több évet kell rá várni -, 
amit sokan megfoghatatlan tapasztalásnak hívnak. Talán eze-
ket nem is kell megmagyarázni, hiszen pont ettől a misztikus 
szegmenstől lesz a jóga az, ami.
Azt tartom igazi hagyománynak, ha ezzel tisztában vagyunk, 
és ezért megfelelő alázattal és tisztelettel közeledünk ehhez 
a mozgáshoz. Ezért fontos hangsúlyozni mindenkinek a jóga 
sajátosságait, hiszen arra tanít, hogy lépd át önnön korlátaidat, 
érezd jól magad a bőrödben és légy egyre teljesebb. Ebben 
mindenkinek egyéni módon tud segíteni.

a jÓGa, MiNt SZEllEMi rEKrEÁCiÓ

A jóga egy meglehetősen speciális és komplex mozgásrend-
szer. Nem lehet teljesen elválasztani a filozófiai hátterétől és 
attól a környezettől, amiben kialakult – és nem is kell: ez adja a 
lényegét, az esszenciáját és emiatt hatékony.
Kiemelnék egy nagyon fontos dolgot a jógában: a figyelmet. A 
jóga figyelmet követel arra, amit éppen végzünk és arra, hogy 
azt miként tesszük. A csukott szem és a fokozott, saját magunk-
ra fókuszálás lehetővé teszi a testünk egy teljesen más érzéke-
lési módját. Felfedezhetjük testünk működését, megtapasztal-
hatjuk agyunk állandó jelenlétét és találkozhatunk határainkkal, 
korlátainkkal. Ha ezeken változtatunk, akkor változhatunk mi is: 
testünk, gondolkodásunk és érzéseink is.
Mindez visszahat ránk, az életünkre és változtathatja a hétköz-
napjainkat, az életminőségünket, egészégi állapotunkat.
A szellemi rekreáció egyik csoportja relaxáció eljárások. A jógá-
ink utolsó szakaszában lehetőség van elengedni magunkat, ha 
úgy tetszik „relaxálni”. Felszabadulnak a feszültség, stressz ál-
tal megkötött energiák a korábban végzett jógagyakorlatoknak 
köszönhetően. Ezáltal energiát nyerhetünk, felfrissülhetünk és 
változhatunk, fejlődhetünk. 

Jalagati Jóga
A célunk az volt, hogy egy olyan mozgásformát hozzunk létre, 
ami minden tekintetben megfelel a mai kor emberének. Eh-
hez mi is az ősi jógából indultunk ki, hiszen tudtuk, hogy már 
nagyon sok embernek segített, mind fizikai, mind mentális és 
érzelmi szinten is, éppen ezért volt képes fennmaradni évezre-
deken keresztül. Így hát rengeteg jógapózt, - gyakorlatot végig 
próbálva, jutottunk el önmagunk tanulmányozásával több éven 
keresztül idáig.
Ezeket a gyakorlatokat „aktualizáltuk” a XXI. század igényeinek 
megfelelően többéves orvosi-, edzői-, és jógatapasztalat fel-
használásával. Gyakorlatsoraink felépítésénél figyelembe vet-
tük, hogy a jógázók túlnyomó többsége ülő munkát végez, mely 
mind fizikailag, mind lelkileg terhelést jelent számára; ezen kí-
vül vannak olyanok is, akik emellett egyéb sportágat is űznek. 
Befolyásoló tényezőként tekintettünk arra, hogy az emberek a 
városi környezetből, munkából, érkeznek, környezeti ártalmak-
ból kifolyólag ún. civilizációs betegségnek (allergia, asztma, 
ízületi kopások, porckorong problémák) is a hatása alatt van-
nak, eltérő testi nevelésben részesültek és mozgáskultúrájuk 
is eltérő.
A legmegfelelőbb jóga gyakorlatokat gyakorlatsorokba fűztük 
egybe, és olyan jógát sikerült kialakítanunk, amely egyaránt 
megfelelő a jógát általános mozgásként választók és az élspor-
tolók számára is, akik ezt a mozgást regenerálódás és felké-
szülés céljából végzik. Gyakorlatsoraink megfelelő arányban 
tartalmazzák az izmok széleskörű átmozgatását, igénybevéte-
lét és a pihentető, kikapcsoló relaxációt. 
Így kaptunk tehát egy tervszerű, a különleges élettani hatások 
figyelembevételével összeállított, testi-, lelki- és szellemi gya-
korlatok sorozatát, amit bármelyikünk gyakorolhat, így segít-
ségével megőrizhetjük, javíthatjuk egész lényünk egészségét, 
harmóniáját, ellenálló- és teljesítőképességét.
Megőriztük a jóga azon hagyományát, mely szerint a jóga küz-
delem, igába hajtás. Küzdelem arra irányul, hogy teljes mérték-
ben uraljuk és irányítsuk a saját testünket. A jógában mindenki 
önmaga küzd, tehát a testi egészségünk és fejlődésünk a saját 
kezünkben van. A küzdelem eredményeképp megérthetjük a 
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testi folyamatainkat, és megtanulhatjuk alakítani azokat.
Ma már számtalan helyen találkozhatunk a jógával, mint moz-
gásformával. Magyarországon is szép számmal találhatók 
olyan helyek, ahol „jóga oktatás” zajlik.
Egyesületünk

A Jalagati Jóga Egyesület 2008-ban alakult. Az egyesületben 
tevékenykedők között van orvos, rehabilitációs szakember, 
testnevelő tanár, sportedző, filozófus, vallásfilozófus is. Anno 
évekkel ezelőtt összeálltunk, feltérképeztük a rendelkezésre 
álló lehetőségeket (jóga foglalkozásokat), megvizsgáltunk sok 
szempontból azokat, majd hosszas gyakorlati kísérletezés után 
megalkottunk a Jalagati jógát. Azóta is folyamatosan bővítjük 
és fejlesztjük azt, testre szabva az idősebb korosztály, vagy 
akár az élsportoló réteg számára.
Elsődleges célunk a jóga népszerűsítése, illetve a jóga egész-
ségmegőrző hatásának terjesztése.
Amiről eddig szó volt
A jóga irányzatok, legyenek bármennyire eltérőek, egyben 
egyetértenek: a testen keresztül megtalálhatjuk önmagunkat; 
kérdésekre kaphatunk válaszokat, mégpedig olyan kérdések-
re, amelyek az életvitelünkre is kihatnak; ezért segít a jóga egy 
teljesebb élet eléréséhez.

A jóga nem más, mint egy harc magunkkal magunkért, és az 
eredmény sokszor fizikálisan is tapasztalható, de ehhez a harc-
hoz szükség lesz elhatározásra és kitartásra. 
A jóga hisz abban, hogy a test tudatos használata formálja a 
szellemünket, lelkünket. Minden perc, amit jógával töltünk, 
olyan tanítással bír, ami meghozza a belső határozottságot: a 
testtel való folyamatos foglalkozás, és az önnön korlátaink túl-
lépésével a lélek is nemesedik. 

itt a vége…
Mi is csak egy utat mutatunk, csak haladunk elől az ösvényen, 
de mindenkinek megvan a szabadsága, hogy ezt milyen lépé-
sekkel és hogyan követi. Mindenkinek a saját belátása, a saját 
felelőssége az, hogy mit hogyan tesz, akár a gyakorlatokban, 
akár a saját életében, így az itt leírtak is egy lehetőség, amit 
remélem minél többen fognak megragadni.
Legvégül, csak bátorítani szeretnék mindenkit, hogy próbálja 
ki ezt a csodálatos mozgást, és mindenkinek nagyon jó egész-
séget kívánok és mély tapasztalásokat, amit a test adhat neki!

Forrás:
 Hacker Péter – Dr. Bajzik Éva : A jóga másként – a Jalagati 
jóga
Jalagati Jóga Egyesület gondozásában, Szeged, 2012 █
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játékra nevelés
a szerencsejátékos magatartás és játékszokások életkori sajátosságai
Education to play
The gambling behavior and age-related features of play habits

Szerző: TeSSénYi JUdiT
Titulusa: régióigazgató
Munkahelye: Szerencsejáték ZRT, 
Szeged
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összefoglalás: Vizsgálatunk kiinduló hipotézise, 
hogy a játékosok életkori szegmensek szerinti át-
lag értékei kapcsolatban állnak az egyes játékfaj-

tákkal. Ebből következtethetnénk az egyre tradicionálisabb 
szerencsejátékok felé fordulásra az életkor előrehaladásá-
val. Ennek bemutatására a korábbi kutatási eredmények 
másodelemzéséből indulunk ki. Ezt követően megvizsgál-
juk, hogy a felnőtté válással vajon automatikusan szeren-
csejátékossá válnak-e az emberek és mit tehetünk annak 
érdekében, hogy ezt a nem létező automatizmust helyet-
tesítsük.
Kulcsszavak: szerencsejáték, játékszokások, életkori 
sajátosságok, nevelés

Abtract: Initial hypothesis of our study is that players 
on average values are based on age segments 
in each game species. We would conclude from 

this, that people start gambling with the rising of the age. 
To illustrate the results we use of an earlier secondary 
analysis of previous research. Then we will look after that 
to becoming adult, people will be automatically gambler and 
what you can do to ensure that this does not replace existing 
automation. Berne’s (1964) defined a game as: An ongoing 
series of complementary ulterior transactions progressing to 
a well-defined, predictable outcome.
Keywords: gambling, game habits, age characteristics, 
education

BEVEZEtÉS

A szellemi rekreációk körén belül a játék szerepe, 
jelentősége vitathatatlan. Alábbi értekezésünk a já-
tékok egy markánsan körülhatárolható csoportjára, a 
szerencsejátékokra fókuszál. A játékosok korcsopor-
tonkénti szegmentálása a hagyományos szerencse-
játékok1  esetén meglehetősen pontos, köszönhetően 
az erre vonatkozó korábbi kutatási eredményeknek. 
Vizsgálódásunk azon megállapításból indul ki, hogy 
a játékosok életkori átlagai szignifikáns kapcsolatban 
állnak az egyes játékfajtákkal. Ebből következtethet-
nénk az egyre tradicionálisabb szerencsejátékok felé 
fordulásra az életkor előrehaladásával. Ezt követően 
megvizsgáljuk, hogy a felnőtté válással vajon automa-
tikusan szerencsejátékossá válnak-e az emberek és 
mit tehetünk annak érdekében, hogy ezt a nem létező 
automatizmust helyettesítsük.
  
Helyzetelemzés és kitekintés
A játék és játékos elemek szerepe az egyéni teljesí-
tőképesség és a személyiségfejlődés szempontjából 
már a múlt század elején is köztudott volt2. Ebben 
a megközelítésben a szerencsejáték is egy speciá-
lis játékként értelmezhető. „Első megközelítésben a 

Szerző: ÁBRAHÁM iSTVÁn
Titulusa: Szerencsejáték piaci szakértő, 
nyugdíjas
e-mail: abraistvan@gmail.com

„Minden játék ‘szórakoztató’? Hasonlítsd össze a 
sakkot a malommal. Vagy talán mindenütt van 
nyerés és vesztés, és mindenütt versengenek a játé-
kosok? Gondolj a pasziánszokra. A labdajátékokban 
van nyerés és vesztés; de ha egy gyermek a labdát 
a falnak dobja majd ismét elkapja, akkor eltűnik ez 
a vonás. Nézd meg, hogy milyen szerepet játszik az 
ügyesség és a szerencse.”

(Wittgenstein, 1953.)

1  A felnőtt magyar népesség egyharmada kisebb-nagyobb rendszeres-
séggel részt vesz az Ötöslottóban és, a lakosságnak csupán kevesebb 
mint egynegyede nem próbálta ki soha ezt a játékot. (Ipsos, 2008)
2 BÉLY, Mihály; KMETYKÓ, János. Testnevelési útmutató: a nevelő 
tornagyakorlatok,-játékok-és atletikai gyakorlatok vezetésére. Az 1916. 
évi július hóban az Országos testnevelési tanács 95/916 számú javaslata 
alapján a középiskolai tanárok részére Budapesten tartott testnevelési 
tanfolyamnak tananyaga. Az Országos testnevelési tanács, 1916.
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szabadidő értelmes eltöltésében (öröm, szórakozás, 
stressz-oldás), a közösségépítő erőben, az állami 
adóbevételekben és a foglalkoztatásban megnyil-
vánuló előnyök a legkézenfekvőbbek, de ezen túl a 
sportfinanszírozás, mecenatúra és a turisztika terén 
is kimutathatók pozitív hozadékok.”(Tessényi, 2012.)
A statisztikák szerint - a lottó-halmozódási időszakot 
leszámítva - a rendszeresen játszók száma lassan, de 
egyenletesen csökken. Ez a jelenség áremelés után 
még fel is erősödik. A legismertebb számsorsjáték az 
ötös lottó, mely játékosainak az átlagéletkora ötven 
év fölött van. Az életfa diagramokat vizsgálva meg-
állapítható, hogy lottó játékok vevőköre évről – évre 
természetes módon csökken. A hagyományos szeren-
csejátékot játszók körében a fiatal – felnőtt korosztály 
(valamint a nők) alul reprezentáltak. Üdítő kivételt ké-
pez – főleg az utóbbi időben – a tippmix. 
Az alul reprezentáltság nem azt jelenti, hogy a fiatal 
– felnőtt korosztály nem találkozott már valamilyen 
formában a szerencsejátékokkal. Az internet, a tele-
fonálós műsorok, a mobil telefonos játékok, a nyerő 
automaták könnyen és gyorsan elérhető (és nem na-
gyon ellenőrzött) lehetőséget biztosítanak számukra.
Fő kutatási kérdésünk, hogy az ifjúság, illetve a fel-
növő generáció egy bizonyos életkor elértével auto-
matikusan elkezd-e szerencsejátékokat játszani, vagy 
pedig ehhez valamiféle motiváció, ráhatás szüksé-
geltetik. Kiinduló hipotézisünk szerint egy bizonyos 
életkor elértével a fiatal felnőtt „megérik” a szerencse-
játékra, és az életmódjának átalakulásával, családi ál-
lapota stabilizálódásával hétről—hétre elkezd hagyo-
mányos szerencsejátékokat játszani. 

A másik probléma az, hogy átfogó és preventív for-
mában, senki sem figyelmezteti jó előre a játékoso-
kat arra, hogy a túlzásba vitt szerencsejáték milyen 
problémákkal járhat. A bajba jutott emberek a család-
juknak, a környezetüknek és végső soron a társada-
lomnak is nehezen megoldható feladatot jelent, nem 
is beszélve a családi kasszát és költségvetést is meg-
terhelő extra kiadásokról. 
A harmadik kérdéskör, mellyel alább szeretnénk fog-
lalkozni, hogy a fiatalok csak kis számban kezdenek 
el játszani 18 éves koruk után3. A családalapítás és a 

gyerekvállalás után kezdenek csak „szállingózni”, ez 
pedig a népesség gyors fogyása miatt automatikus 
fizetőképes kereslet csökkenéssel jár – a játékszerve-
zők szemszögéből.
A nem kell aggódni, 34-35 éves korukra „majd csak 
elkezdenek maguktól játszani” stratégia nem válik be.
A Szerencsejáték törvény 18 aluliak részvételének til-
tása a szerencsejátékokban nem oldja meg a fentebb 
felvetett két problémát. Az SzZrt átvevőhelyein – és 
ezt bizton lehet állítani – a legszigorúbban betartják a 
rendelkezést. 
A jelenlegi helyzetben csak tiltás van, megelőzés alig. 
Olyan a helyzet, mintha a fiatalok az iskolákban nem 
hallanának az alkohol, a dohányzás vagy a drogok 
káros hatásairól. A felnőtt kor elérése után megnyílik 
előttük a most már jogilag is adott a lehetőség, hogy 
minden ismeret, felkészülés és tájékozódás nélkül 
szenvedélybetegekké válhassanak. Ezen a helyzeten 
kellene sürgősen változtatni.

A megelőző munkának két fontos eredménye le-
hetne:
- az így felnövő korosztály kevésbé veszélyeztetett, 
kevésbé sebezhető. A felelős játékszervezési maga-
tartás egyik kiemelkedő feladata és eredménye lenne 
a prevenció,
- az előzetes felvilágosító munka magával hozná, 
hogy a fiatalok hamarabb kezdenének el FELELŐSEN 
játszani, komoly fizetőképes kereslet utánpótlást biz-
tosítva.

Módszer
Számba vettük az elmúlt évek magyarországi kuta-
tásait, melyben a különböző korosztályok szerencse-
játékban való részesedését is vizsgálták. Ezek az 
eredmények is alátámasztják, hogy a fiatal felnőtt kor-
osztály alulreprezentált a hagyományos szerencsejá-
tékok tekintetében.
A megoldás a játékra nevelés. A törvény csak a 18 
éven aluliak szerencsejátékokban való részvételét tilt-
ja. Azt nem tiltja, hogy ezzel a korosztállyal megelőző 
jelleggel foglalkozzunk.
- Iskolák, osztályok, tanulók részére lehetne olyan 
vetélkedőket szervezi, amelyek segítségével bemu-
tathatjuk a szerencsejátékokat és egyben megalapoz-
hatjuk a későbbi bizalmat is (pld. interneten, facebook-
on, stb. el lehet indítani az ilyen tudásalapú játékokat, 
futótűzként terjed a hír a fiatalok között,
- Középiskolákban (pld. osztályfőnöki óra keretében) 
tájékoztató és felvilágosító oktatásokat lehet tartani 
(játékfajták, szabályozások, lehetőségek, veszélyek),
- Egyéneket, családokat, osztályokat lehetne meghív-
ni pld. az ötös lottó-sorsolásokra, hogy mindenki első 
kézből tapasztalhassa meg a játék tisztaságát,
- Média beszélgetések szervezése, kérdezz – felelek 
műsorok (helyi TV és rádió-állomások).
A játékok, országos vetélkedők segítségével a még 
tiltás alatt levő korosztály játékos módon, de szerve-
zetten és kontroláltan ismerkedhetne meg a szeren-
csejátékok sajátosságaival

2008 2013 %
ötöslottó 94 99 105,30%
hatoslottó 82 95 115,90%
kaparós sorsjegy 49 85 173,50%
skandináv lottó 64 83 129,70%
totó 58 64 110,30%
luxor 49 64 130,60%
kenó 48 69 143,80%
Joker 32 59 184,40%
tippmix 28 42 150,00%
góltotó 23 28 121,70%
puttó 21 42 200,00%

3  „A fiatalabbak számára ezek a játékok kevésbé vonzók illetve érdekesek 
az idősebbekhez képest.” (Ipsos, 2002)
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Mérhetőség
A Szonda Ipsos 2002. decemberében felmérést vég-
zett a Szerencsejáték Rt. megbízásából az ország 
18 éves vagy annál idősebb felnőtt lakosságát nem, 
életkor és lakóhely szerint reprezentáló 2000 fő meg-
kérdezésével, a Megbízóval előzetesen egyeztetett 
tartalmú kérdőív alapján. A vizsgálat során az egyes 
szerencsejátékokat játszók, a rendszeres és alkalmi 
játékosok, illetve az egyáltalán nem játszók társa-
dalmi-demográfiai jellemzőinek feltérképezése volt a 
legfőbb cél. Az adatfelvétel módszere telefonos meg-
kérdezés volt, CATI (Computer Assisted Telephone 
Interviewing – számítógéppel támogatott telefonos in-
terjúkészítés) rendszerrel.
A legrendszeresebben játszók, vagyis a törzsjátéko-
sok között a három legnagyobb játék esetében az át-
lagosnál nagyobb arányban találunk 60 év felettieket, 
nyugdíjasokat, legfeljebb középfokú végzettségűeket, 
míg a legfiatalabb generáció képviselői, illetve a fel-
sőfokú végzettséggel rendelkezők inkább az alkalmi 
játékosok kategóriájába tartoznak.
Fent hivatkozott kutatás alátámasztja, hogy a fiatal 
felnőtt korosztály nem vagy csak alkalmilag játszik, 
körükben alacsony a hagyományos szerencsejátékok 
ismertsége és meglepő módon az interneten sem ők a 
tipikus szerencsejátékosok.
Fentiek alapján megdőlt az az előzetesen felállított 
hipotézisünk, hogy idővel „beérnek” ezek a korcso-
portok, azaz az életkor előre haladtával maguktól el-
kezdenének játszani. Sokkal inkább tetten érhető a 
piackutatási jelentésekből is, hogy folyamatosan el-
öregszik a lottózókba járók korosztálya, illetve azok 
átlagéletkora nő.
A Medián 2009. decemberi kutatási jelentését idéz-
zük, melyet „A 18 éven aluliak érintettsége a szeren-
csejátékban” címen végeztek:
„…a szülők és a tanárok gyakran morálisan ítélik meg 
a játékokat, hangsúlyozva az ártalmakat, ugyanakkor 
nagyon kevés információval rendelkeznek ezekről a 
játékokról. Fontos lenne egy központi információs por-
tál, ahol játék fajtánként, és konkrét játékonként lenne 
részletezve a játék tartalma, veszélyességi foka – a 
függőség kialakulása szempontjából- és előnyös olda-
la a megfelelő tájékozottság a szülői oldalon csökkent-
hetné az aggodalmat és túlzott tiltást, melyek minden 
jó szándék ellenére inkább a függőség irányába terelik 
a gyereket. A kölcsönös bizalom, nyílt kommunikáció 
és az autonóm igények tiszteletben tartása proaktív 
tényező lehet a függőség kialakulásának megelőzé-
sében; a játék és a szerencsejáték fontos élményke-
resés és örömszerzés, valamint a versengés bizonyos 
mértékű kiélése…”

összegzés
Fenti másodelemzésünk alapján arra a következte-
tésre jutottunk, hogy nincs meg az a fajta automatiz-
mus - ami a szakmában közvélekedés -, mely szerint 
elég egy bizonyos életkort elérni ahhoz, hogy valaki 
nekilásson lottózni. Sokkal inkább jellemző, hogy ez 
a felnövő korosztály információ és érdeklődés hiányá-
ban egészen másfajta játékok (és szerencsejátékok) 
felé fordul, elsősorban az Internet irányában. Ha és 
amennyiben szeretnénk, hogy generációkon keresz-
tül fennmaradjon az állami, szervezett, kontrollált, és 
kisebb rizikófaktorral rendelkező szerencsejátékok 
iránti érdeklődés (és ezáltal természetesen a várt 
nagyságrendű költségvetési befizetések), mindenkép-
pen szükségeltetik egy olyanfajta felvilágosító munka, 
úgymond „játékra nevelés”, ami által ez az új generá-
ció is megjelenhetnek a lottózókban. Ezzel két – egy-
másnak ellentmondani látszó – célt is elérhetünk: a 
rekreációban betöltött szerep mellett felelős játékra 
és önkontrollra képes felnőtt játékosokat prezentálha-
tunk.

Forrás:
Bély Mihály és Kmetykó János (1916): Testnevelé-
si útmutató: a nevelő tornagyakorlatok,-játékok-és 
atletikai gyakorlatok vezetésére. Az 1916. évi július 
hóban az Országos testnevelési tanács 95/916 számú 
javaslata alapján a középiskolai tanárok részére Bu-
dapesten tartott testnevelési tanfolyamnak tananya-
ga. Az Országos testnevelési tanács, 1916.
Ludwig Wittgenstein (1953): Filozófiai vizsgálódások; 
Atlantisz, 1998.  
Medián 2009: A 18 éven aluliak érintettsége a szeren-
csejátékban – kutatási jelentés
Páli Judit (2012): A gondolkodás stratégiai fejlődése 
és fejlesztésének lehetőségei az óvoda-iskola átme-
net időszakában.
Sonda Ipsos 2008: Kutatási jelentés: alapozó kutatás 
a szerencsejátékok piacáról
Sonda Ipsos 2002: A szerencsejátékokhoz kapcsolódó 
fogyasztói szokások és attitűdök - Kvalitatív kutatás
Tessényi, Judit (2012): A szerencsejáték externális 
hatásai; Társadalomkutatás 30.3: 291-304.
ht tp : / / tek .bke.hu/ f i les /szovegek/wi t tgenste in_
filozofiai_vizsgalodasok_reszletek.pdf █

TANULMÁNY

Ötöslottó Hatoslottó Skandináv lottó Joker Luxor Kenó Puttó Totó Góltotó Tippmix TippMAX Kaparós sorsjegy
Nem férfi 98% 92% 76% 50% 55% 62% 37% 67% 28% 49% 17% 73%

nő 99% 92% 80% 54% 63% 63% 36% 59% 20% 32% 12% 77%
Korcsoport 18‐29 98% 91% 77% 49% 55% 62% 34% 57% 20% 45% 16% 78%

30‐39 97% 92% 77% 49% 59% 58% 38% 55% 25% 45% 15% 75%
40‐49 98% 92% 80% 60% 65% 68% 44% 68% 30% 48% 16% 78%
50‐59 99% 94% 83% 58% 62% 66% 38% 68% 24% 38% 16% 78%
60+ 100% 93% 76% 47% 57% 60% 33% 63% 20% 29% 9% 70%
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A folyosóról lépéseket hallani, majd lassan elhalkulnak. 
Nyílik az ajtó, a terem sötétjében egy alak rajzolódik ki. 
Odasétál a falhoz, és egy kézmozdulatára felvillannak a 
fények. Visszatér az ajtóhoz, ahova letámasztotta biciklijét. 
Bemelegít, és biciklijére pattanva tesz pár kört. Kezdődhet 
az edzés.
Van, akinek a bicikli látványa egy fedett teremben szokatlan 
lehet, de nem számára. A művészi teremkerékpár sportágát 
űző versenyző életében a biciklik és a biciklizés mindig is fő-
szerepet játszott. Már gyerekkorában szülei noszogatására 
belekezdett az akkor itthon újdonságnak számító sportba, 
majd az évek elteltével egyre jobban beleszeretett a sport-
ágba. Ezzel együtt a hazai élvonalba is bekerült, majd egyre 
jobb eredményei születtek.
Az azóta felnőtt kategóriába érett versenyző egyéni verseny-
számra váltott, és a nemzetközi megmérettetéseken kívül 
16 éves kora óta magyar válogatott. Példakép rovatunkban 
az Eszterházy Károly Főiskolán tanuló 19 éves fiatal biciklis 
tehetséggel, Varga Csabával ültünk le beszélgetni.

Nem egy igazán ismert sport itthon a művészi teremke-
rékpár. Hogyan ismerkedtél meg vele?

Az egész történet édesapámmal kezdődött. Az 1990-es 
évek elejéig Németországban dolgozott, így viszonylag jól 
megtanulta a nyelvet. Hazatérte után ő találkozott először 
azzal a német úriemberrel, aki Németországból elhozta a 
sportágat Romhányba. Találkozásuk a véletlennek volt kö-
szönhető: édesapám meghallotta, hogy németül beszél, 
majd szóba elegyedtek az utcán. Elmondta, hogy azért van 
itt, hogy a művészi teremkerékpárt (Kunstradfahren) Ma-
gyarországon is elterjessze. Én őt csak Erhard 
bácsiként ismertem meg.
Szüleimnek megtetszett a sport, így 1998 kör-
nyékén bátyámat elvitték egy itthon megren-
dezett versenyre, de neki nem tetszett. Mikor 
körülbelül 8 éves lehettem rám került a sor, és 
elkezdtek otthon nyaggatni, hogy próbáljam ki. 
Vékony voltam, nem nagyon tudtam egy helyben 
maradni, és ebből az alkatból pont jót lehet ki-
hozni ebben a sportban. Elvittek a romhányi ver-
senyre, de akkor álmodni se mertem volna ilyen 
trükköket megcsinálni. Később, ahogy telt az idő 
magamtól is rájöttem, hogy nekem erre szük-
ségem van. Nagyon megszerettem a biciklizést 

és nem nyugodtam 
addig, amíg az utcai 
bicómon meg nem ta-
nultam egykerekezni. 
Akkoriban a volt test-
nevelő tanáromat, Ko-
vács Balázst tanította 
meg a német házas-
pár, Erhard és Ursula, 
hogyan csináljon egy 
kisgyerekből biciklis 
akrobatát. Az ő ha-
tására kezdtem el a 
sportot 2004-ben.
Milyen ütemben si-
került elsajátítanod 
az alapokat?

Szerencsére mindent 
nagyon gyorsan meg-

tanultam. Egy év alatt körülbelül annyit fejlődtem, mint más 
3 év alatt, mert utolértem olyanokat, akik akkor már 3 éve 
csinálták és velem egy idősek voltak. Bár tapasztalatnak 
még híján voltam, az új elemek mindig nagy lökést adtak. 
Az elsajátításukkor érzett öröm az, ami a legjobban motivált 
régen és ma is.

A főiskola mennyi időt és energiát von el a bringázás-
tól?

A tanulással elég nehéz összeegyeztetni a sportot. Egerben 
a főiskola tornatermében edzek. Itt nem tudok annyit edze-
ni, amivel fejlődnék a szorgalmi időszakban, így ilyenkor 
csak a szinten tartás lehetséges. A vizsgaidőszakban több 
időm van, mert olyankor nincsenek programok a teremben 
és szinte bármikor bemehetek. Azonban amikor haza me-
gyek a szünetekben, akkor tudok a legtöbbet edzeni. Olyan-
kor napi 3-4 órákat szoktam biciklin tölteni. A mostani őszi 
szezon az iskola miatt nem a legjobban sikerült, már nem a 
nyári formámat hozom. Akkor minden nap az edzésről szól, 
és meglátszik az eredményeken a rendszeres gyakorlás 
hatása.

Tudnál mesélni egy kicsit a sportágról, 
és magáról az általatok használt bicik-
liről?

Ennek a sportnak a története már körül-
belül 120 éves. Világbajnokságot egé-
szen az 1950-es évektől fogva rendeznek. 
Maga a sport egy svájci úriembertől indult, 
de akik komolyan elkezdtek vele foglal-
kozni azok a németek és a csehek voltak. 
A sportág mára szinte teljesen Németor-
szágé, mert ott több ezer sportoló tartozik 
a Hallenradsport-hoz. Ide nem csak mi 

Tamás-Varga Csaba:
„A biciklizés a víznél is fontosabb számomra”

Szerző:
VARGA-TÓTH TAMÁS
hjalmarth4mm3r@gmail.com
Fotók: TAMÁS-VARGA cSABA



PÉLDAKÉP

24 rekreacio.eu  2013. december

művészkerékpárosok, hanem a kerékpárfutballosok is be-
letartoznak. 
Maga a kerékpár szíve az 1-1-es fix hajtás, tehát az első 
és hátsó fogaskerék ugyanakkora. Emiatt nagyon könnyű 
tekerni és működése sokkal egyszerűbb a mai modern 
agyakkal ellátott kerékpárokénál. Ha jobban megnézzük az 
általunk használt bicikliket, akkor szembetűnik még a kü-
lönleges kialakítású kormány és nyereg, és a kerekeken 
nagyon jól tapadó vékony gumikat használunk, amiket 8-16 
bár nyomásig fújunk.

Mit láthatnak a nézők, akik kilátogatnak egy versenyre?

Először is, a szabvány pályát, amin a nemzetközi verse-
nyeket is rendezik. Ez egy 14x11m parketta pálya, amiben 
egy 0,5 egy 4 és egy 8 méteres körhöz igazodunk. Mind-
erre azért van szükség, mert vannak olyan elemek, amiket 
körben (erre szolgál a nagy kör), és vannak amiket nyolcas 
alakban kell megcsinálnunk (a nyolcas hurkaként a kis kör 
szolgál). A parkettán pedig a versenyzők különböző látvá-
nyos elemeket mutatnak be biciklivel, ezeknek a kivitele-
zését a pontozó bírók értékelnek. A gyakorlatokat hason-
líthatjuk a korcsolyában és a tornában látottatkhoz, mert itt 
is vannak pörgések, illetve kézenállás is van a 
bicikli kormányán. Mindez valamivel több, mint 
amit ma az emberek többsége ismer a kerékpár 
sportban. Itt olyan dolgokat csinálunk, amit más-
hol biztosan nem lát az ember.

A kerékpár sportokkal összehasonlítva a 
művészkerékpár mennyire veszélyes?

Bár nem extrém sportról beszélünk, balesetek 
természetesen vannak itt is. A gyakorlatok so-
rán legtöbbször a láb és a boka sérül meg. Mi 
olyasmi cipőben biciklizünk, mint amit a szertor-
na lovon használnak, de nekünk a tapadás mi-
att gumi a talpa. Védő felszerelésünk nincs, ha egy vékony, 
testhez simuló vászon nadrágot nem számítunk annak. 
Ebből következik, hogy biciklire eséskor vagyunk a legna-
gyobb veszélynek kitéve. Ezért az esésekből kifordulunk, 
hogy a földre érkezzünk, és ne a biciklire. Mindemellett, én 
személy szerint minden elemet úgy kezdek el tanulni, hogy 
először kipróbálom hogyan essek. Páros kategóriában saj-
nos előfordulhatnak komolyabb sérülések is.

A sportág mennyire ismert külföldön?

Mint már említettem a Kunstradfahren fellegvárai Németor-
szág és Csehország, de több nyugat-európai országban, és 
a világ más tájain is gyorsan terjed a sport. Már van Kana-
dában, alakulgat Mexikóban is és Ázsiában, főleg Kínában, 
Japánban, és Malajziában. Egyébként a népszerűsítéssel 
párhuzamosan most lobbiznak, hogy a sport olimpiai sport-
ággá válhasson.

Magyarországon mik azok a tényezők, amik akadályoz-
za a sport terjedését? 

Az egyik nagy probléma az, hogy egy ilyen bicikli nagyon 
drága, és mi Kelet-Európában élünk. Nekünk is a német klu-

bok segítenek abban, hogy legyen kerékpárunk, de legtöbb-
ször azt kapjuk, ami már nekik nem megfelelő.
A mostani gazdasági helyzet pedig a hazai népszerűsítésre 
is kártékonyan hat. Az is csoda, ha már a meglévő egye-
sületek fenn tudnak maradni. Nehézséget okoz ezen kívül 
még az edzők keresése is. Nagyon sok munkával jár egy 
ismeretlen sportot oktatni úgy, hogy valaki azt maga nem 
művelte. Talán az igazi népszerűsítést majd a mi generáci-
ónk fogja elérni, akik most felnőttként benne vannak a sport-
ban. Akik a saját karrier befejezése után a fiatal tehetségek 
kinevelését tűzik ki célul.

Ha már az utánpótlásról kezdtünk el beszélni, szerinted 
mit adhat a művészkerékpár a gyerekeknek a bringázás 
örömén kívül?

Már gyerekkorban is észrevehető, hogy aki ezt a sportot műveli 
az jobban oda tud figyelni egyes dolgokra, így a koncentráció 
nagy mértékben fejlődik. Az iskola is könnyebben megy, mert rit-
kábban kalandoznak el a gondolatok. Mondhatjuk úgy is, hogy 
egy rendszert rak az ember életébe. Továbbá, már fiatal korban 
megtanulja a gyerek, hogy vannak olyan dolgok, amiket nem 
szeret, mégis meg kell tennie. Ilyen például a versenyek előtti 

időszak, amikor fél és nem szeretne versenyezni, de 
tudja hogy muszáj, mert nem a semmiért dolgozott 
annyit. Sokszor amikor VB-n betolom a biciklit a pá-
lyára és meghajolok, legszívesebben én is kirohan-
nék, mert tudom, hogy pár perc múlva tudni fogom a 
bírák véleményét. 
Személyére vall, hogy a 2012-es németországi fel-
nőtt világbajnokságon elért 13. helyével nem elé-
gedett meg, hanem újult erővel készült az idei nov-
emberi Basel-ben megrendezendő világversenyre 
Varga. Az első tízbe kerülést tűzte ki magának: “Kelet 
európaiként számomra nagy dolog lenne elérni ezt 
ebben a mezőnyben”. Bár 19 évesen karrierje java 
még előtte áll, mentalitásában már egy jövőbeli pél-

daképet lehet felfedezni, aki remélhetőleg nem csak a romhányi 
egyesület fiataljait, de kortársait is motiválhatja eredményeivel. 
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Absztrakt: A fixie kerékpárral – fix, vagy örökhajtású, ango-
lul „fixie” (ejtsd: fixi) - való közlekedés jelenleg a legdivato-
sabb rekreációs irányzat, mely különböző megjelenési for-

máiban az önkifejezés, egyéniség megjelenítésének eszköze. A skála 
egyik felén a szubkultúra jegyeket felmutató, az önmagáról a divat 
jegyeit rég levetkőző kemény fixisek, a másik végén pedig a divat iránt 
érzékenyebb fixi kerékpár formavilágát utánzó kerékpárral járó hobby 
bringások állnak. Így, vagy úgy a közösséget egybefogó, sokakat elva-
rázsoló eszközről van szó, mely önmagában, látványával, szerkezeti 
megoldásaival, szerelésével is rekreációs tevékenységre buzdít anél-
kül, hogy ráültünk volna. Jelen áttekintő tanulmányban bemutatjuk e 
kerékpár típus jellegzetességit, elterjedésének hátterét, szubkultúráját, 
és a használatával kapcsolatos titkokat.
Kulcsszavak: kerékpár, örökhajtás, rekreáció, történet, kerékpár 
fajták, fixi

Abstract: Riding a fixie is the most popular trend in 
recreation nowadays, with its various appearance is tool of 
individuality and self-expression. One side of the scale is 

the hard fixie rider showing subcultural marks, free from trends, while 
the other side is the hobby rider, more sensitive to trends, using bikes 
imitating fixie features. By fair means or foul it is a community retentive 
instrument, charming several people, which in itself, with its spectacle, 
constructive solutions, repairing inspires them for recreational activity 
even without riding it. The review will present the characteristics, 
background and subculture of its spread, and the secrets of it’s use.
Keywords: bicycle, fixie, fixed gear, recreatio, history, bicycle 
forms

BEVEZEtÉS

A városi, fix hajtású kerékpárról írt honlapján Singel (2005) egy JIM 
WIRTANEN („Deadguy” - Halottfickó) nevű bostoni kerékpáros futár 
szavait használja, amikor a fixie kerékpár gyakorlati hasznosságát 
szeretné bemutatni. A tizenkét éve futárkodó Wirtanen így fogalmaz: 

„Alapvetően a pálya bicikli a tökéletes befektetés. Ennél nem lehet job-
bat készíteni.” 
Hosszú ideje a félelmet nem ismerő biciklis futárok kedvence, a „fixie” 
egyre nagyobb népszerűségre tesz szert az amerikai (és most már az 
európai) városi kerékpárosok között, akik szeretik e biciklifajta egysze-
rű vonalait, alacsony árát és utcára termettségét.
Singel (2005) másként fogja meg a lényeget. Szerinte egyszerű a fel-
állás, amikor a kerekek mozognak a biciklista lába is mozog. „A fixie 
azt jelenti, hogy a hátsó kerék és a pedálok egyetlen a hátsó kerékre 
rögzített fogaskerékkel vannak összekapcsolva.” A standard országúti 
kerékpárokkal ellentétben itt nincs lehetőség váltani, csak egy sebes-
ség van és a fék is csak opcionális.  
Edwards és mtsa. (2009) Fixed című, a témáról szóló könyvében sokat 
mondóan fogalmaz: „A fixed-gear kerékpár igazi, telivér versenybicikli, 
a biciklis futárok munkalova és sok más utcakerékpáros esztétikailag 
ideális választása. Minden egyes darab az egyéniség kifejezője (1. 
ábra), mely messze kirí az unalmas, szürke hibridek, rendőrlámpáknál 
álldogáló sorából. Úgy tűnik egy globális méretű fixed-gear kultúra ki-
bontakozása előtt állunk.”

1. ábra   Egy egyedi festésű, Bishop márkájú, japán fixie kerékpár 
kormánycső muffjának festése
fotó: (Son Byung Jae, 2012)

a KErÉKPÁr rÖVid tÖrtÉNEtE  (BaroNi, 2010)

Ahogy Baroni (2010) megfogalmazza, a ma ismert kerékpár kialaku-
lása hosszadalmas és igen sokrétű folyamat, tele mérnöki bravúrral 
és technikai zsákutcákkal, melyeknek köszönhetően ma már mindenki 
élvezheti a kerékpározás nyújtotta előnyöket és örömöket, használhat-
ja a mindennapi közlekedésben, pénzkeresésre, sportolásra, egész-
ségének megőrzésére.

a fixi kerékpározás és szubkultúrája –
trendből rekreáció, rekreációból 

trend i.
The fixie cycling and it’s subculture –

from trend to recreation,
from recreation to trend I.

review
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A bicikli ősével már az időszámításunk előtt 2300 körül élő kínaiak 
is kísérleteztek. Az akkori feljegyzésekből megtudhatjuk, hogy náluk 
már létezett bambuszból készült kétkerekű jármű, melyet „boldog 
sárkánynak” neveztek. Egyiptomban, Luxor templomában is találtak 
olyan kerékpárhoz hasonló járműábrázolást, melyet 6000 éve véstek 
kőtáblába. Bár tudományos bizonyíték nincs arra, hogy ezek lennének 
a korai kerékpárok ősei, az ember szereti a mai találmányok eredetét 
egy korábbi fejlett civilizáció hagyatékaként kezelni.
Sokan úgy gondolták, hogy DA VINCI-nek vagy egyik tanítványának 
tervét találták meg az Atlanti- kódexben, mely egy kerékpárhoz na-
gyon hasonló szerkezetet ábrázol, egy vázzal két kerékkel, pedálokkal 
és lánchajtással. Mára azonban leginkább az az elmélet van a köztu-
datban, hogy a kódex restaurálása közben születtek ezek a megfakult 
oldalak, egy ügyes hamisító keze által.
Az első hiteles adat szerint a kerékpár tényleges őse 1791-ben látta 
meg a napvilágot Franciaországban, amit egy különc nemes, MEDE 
DE SIVRAC készített. A járművet célérifére keresztelték (2. ábra), 
mely az akkortájt oly nagyon vágyakozott sebességre utal. Az eszköz 
fából készült, két kerékből, a hozzá tartozó kerékpárvillából és egy tar-
tógerendából állt. Használata igen egyszerű volt, az ember ráült és a 
lábával hajtotta magát előre, nagyjából, mint a ma kapható lábbal hajt-
ható, kisgyermekeknek szánt, motor alakú fröccsöntött játékok. Kis idő 
elteltével a gazdagok luxus kiegészítőjévé vált és mindenféle állatimi-
tációs faragással lehetett kapni, a csigától az oroszlánig. Bár nagyon 
szépek és technikailag fejlettek voltak, nagy súlyuk miatt nehéz volt 
hajtani őket, illetve a kormányszerkezet hiánya miatt csak egyenesen 
lehetett velük közlekedni. A hajtónak mindig meg kellett állnia a kanya-
rokban és irányba tenni a falovat. Mivel MEDE DE SILVAC nem élt a 
szabadalmi jogával, gyorsan lemásolták a mesteremberek és árulni 
kezdték, így nemcsak jól kerestek, de olyan divatot indítottak el, amiről 
az akkori lapok is cikkeztek.

2. ábra   A Célérifére kerékpár fotók: (Jabcyclo, 2013)
kollázs: Béres, 2013

aZ 1800-aS ÉVEK (BaroNi, 2010) 

1817-ben KARL FRIEDRICH DRAIS VON SAUERBRONN báró 
szabadalmaztatja a célérifére-hez hasonló futókerékpárját, ami már 
kormányzással is rendelkezik. Ezt a szerkezetet a báró neve után 
Draisine-nek nevezik el. Drais létrehozott egy iskolát is ahol megtaní-
tották hogyan is kell használni a járműveit. Bár a kormányozhatóság 
nagy előnyt jelentett, az eszközök tömege még mindig nagy, körül-
belül 40kg volt. Két évvel később DENIS JOHNSON kocsi készítő 
bejegyeztette találmányát, a draisine vasszerkezetes továbbfejlesztett 
változatát, melyet már női és férfi változatban dobott a piacra. A szer-
kezetét Hobby Horse-nak, azaz hobby lónak nevezte el. Baroni (2010) 
beszámolója alapján ez sem maradt hosszú ideig népszerű.

1839-ben KIRKPATRICK MACMILLAN szintén egy draisine szerű gé-
pet épít, viszont ezt már pedállal és rudak közbeiktatásával lehetett 
meghajtani, ugyanis rájött, hogy a lábak erejét közvetlenül a kerékbe 
kell átvinni. Ez volt az első olyan közlekedési eszköz, mely kerékmeg-
hajtással működött. Bár fejlettebb és gyorsabb volt, mint a korábbi mo-
dellek, még mindig voltak hibái, ezért sosem aratott átütő sikert.
1861-ben a velocipéd megszületésével forradalmi változások követ-
keztek be a kerékpár fejlődésésének történetében. A fejlesztés szin-
tén egy kocsi készítő, PIERRE MICHAUX nevéhez fűződik (3. ábra), 
aki pedált szerelt falovának első kereke tengelyére. A találmány olyan 
nagy népszerűségre tett szert, hogy pár éven belül megjelentek Eu-
rópa utcáin a velocipédek. 1866-ban Amerikában is szabadalmazták 
a találmányt. Három évvel később megrendezték az első velocipéd 
versenyt, fél év múlva már az első nagyobb szabású, városok közti 
versenyt is megtartották. A Párizs-Rouen közti 123 km-es távot, 12km/
órás átlaggal az angol JAMES MOORE nyerte. Ezt a megmérettetést 
a mai napig minden évben megrendezik.

3. ábra  Michaux-Style Velocipede. Késő 1860-as évek
fotó: (Bonhams, 2011)

A velocipéd versenyek elterjedésével a versenyző csapatok technikai 
újításokat vezettek be a nagyobb sebesség és az egy pedálfordulattal 
megtett távolság növelése érdekében. Ezt csak az első kerék nagy-
ságának növelésével tudták elérni, hiszen a direkthajtás miatt nem volt 
áttétel. Hozzávetőleg egy évtized alatt alakult ki a ma már klasszikusnak 
nevezett velocipéd, az elől óriási, hátul igen kisméretű kerékkel, melyet 
versenyzésre és túrázásra is használták a tehetősebb polgárok (4. ábra).

4. ábra   Magas velocipéd, fotó: Pete Kelly (2010) 
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Ezeknek a kerékpároknak az elterjedését nagymértékben akadályoz-
ta a balesetveszély, hiszen a magas súlypont miatt instabil volt a szer-
kezet.
Hogy ne csak azok kerékpározzanak, akik elég bátrak hozzá, a brit 
JAMES STARLEY 1885-ben megalkotta az un. biztonsági kerékpárt 
(5. ábra). A korábbi ember nagyságú első kerékkel szemben ennek 
a szerkezetnek mindkét kereke 76 cm átmérőjű volt, a jármű meg-
hajtását pedig lánchajtással oldotta meg, így használata lényegesen 
egyszerűbb és biztonságosabb lett a korábbi járművekhez képest.

5. ábra  A biztonsági kerékpár (Safety Bicycle)
fotó: (Il Galletto Canterino, 2013)

aZ 1900-aS ÉVEK (BaroNi, 2010)

A biztonsági kerékpár és a JOHN BOYD DUNLOP által feltalált pne-
umatikus gumiabroncs miatt a kerékpár fejlesztése újabb lendületet 
kapott. Mivel Európában a kerékpárversenyek már előtte is nagy 
népszerűségnek örvendtek, 1903-ban HENRI DESGRANGE az 
L’Auto főszerkesztője egy Franciaország körüli verseny ötletével állt 
elő, még abban az évben megrendezték a Tour de France elneve-
zésű versenyt, amely a mai napig a legnívósabb kerékpárversenyek 
egyike. Ezzel egy időben, Amerikában a pályaversenyzés volt nagyon 
népszerű, ahol a mai körpályák elődeit építették meg betonból, illetve 
fából. (Béres, 2013) 
A versenyek miatt állandó technikai fejlődésre volt szükségük a ver-
senyzőknek a nagyobb sebesség elérése érdekében, ezért egymást 
érték a szerkezeti újítások. Megjelentek a váltók, a könnyebb vázak, 
a szabadonfutó mechanika stb., mely fejlődés, fejlesztés a mai napig 
tart, olyan újításokkal, mint az elektromos váltók, hidraulikus tárcsafék, 
karbon-váz stb. A technikai előrelépéseknek köszönhetően, a hosszú 
évek során számos kerékpáros szakág alakult ki napjainkig.

a KErÉKPÁroZÁS ÉlEttaNÁrÓl rÖVidEN

A kerékpározás pozitív hatásai
Bár a kerékpározás nem a legolcsóbb módja a rendszeres testmoz-
gásnak, egyszersmind közlekedési eszköz is, ezért kiválóan beépíthe-
tő a mindennapokba a vele/általa való aktív mozgás.
Bármely korosztály megtalálhatja a kerékpározás azon formáját, mely 
pozitív hatással van mind a testi, mind a lelki egyensúlyára. Gyerme-
keknél kifejezetten elősegíti a helyes mozgáskoordináció, az egyensú-
lyozás és a térlátás fejlődésének felgyorsulását.
Nagy segítségünkre lehet a stressz levezetésében, hiszen munkahe-
lyünkről kilépve rögtön gyakorolhatjuk e tevékenységet és máris elte-

relődhetnek gondolataink a problémákról, hiszen figyelmünket leköti 
a közlekedésre való koncentrálás, nem is beszélve arról, hogy más 
gépjárművel való közlekedésnél lassabb tempóban való haladás a 
környezett jobb megfigyelését teszi lehetővé.
Mindezeken túl a kerékpározás során a megnövekedett pulzus, foko-
zott adrenalin termelés, növekvő légzésszám, a fokozott szívműkö-
dés javítja a vérkeringést, mellyel nő az oxigén felhasználás mérté-
ke. Ezek a körülmények fiziológiás szempontból pozitív hatásúak. A 
gyakori testmozgás elősegíti a fizikai teljesítőképesség növekedését, 
jótékony hatással van a test terhelhetőségére, erősíti a szívizmot, nö-
veli a tüdőkapacitást, elősegíti a vérben található zsírsavak és lipidek 
optimális szinten tartását, javítja a hormonháztartást, annak optima-
lizált szabályzásával, ezzel együtt javítja az ellenálló képességet a 
betegségekkel szemben. Jelentős mértékű, kedvezőbb eltérést mutat 
a futás során létrejövő ízületi terheléshez képest, ezért kíméletesebb 
megoldás lehet, mint egy esetlegesen rossz technikával végzett futás. 
Elősegíti az anyagcsere optimálisabb működését. Mivel az emberi 
testben az izmok 75%-a mozgásban van aktív kerékpározás közben, 
ezért kitűnő zsírégető és izomfejlesztő hatása van. Remek rehabilitá-
ciós eszköz a kerékpár, hiszen fokozatosan adagolható az ellenállás 
mértéke és a mozgás tempója, ráadásul úgy kinti, mint bent végezhető 
tevékenység. (Napidoktor, 2012)

A kerékpározás negatív hatásai
Mindezen hasznos tulajdonságok ellenére a túlzások, vagy a rossz 
környezet ill. eszköz káros hatással is lehetnek a kerékpárosra. Általá-
nosságban, a leggyakoribb negatív tényező, ami a kerékpárosok nagy 
százalékát érinti, főleg a nagyobb városokban, az a légszennyezett-
ségnek, kipufogó gázoknak, szálló pornak való folyamatos kitettség. 
Ha arra alkalmatlan környezetben kerékpározunk a sűrűbben vett, 
mély légvétel által az oxigén mellett számos káros gázt is belélegzünk, 
melyek kedvezőtlen hatással bírhatnak szervezetünkre. (Napidoktor, 
2012)
Sajnos, mint minden túlzásba vitt sportnak, a kerékpározásnak is le-
hetnek a testre kifejtett negatív hatásai is, melyekre érdemes odafi-
gyelnünk. Férfiaknál főleg az ivarszervi, a húgyúti megbetegedések 
és az örökítő anyag minőségi romlása, a gerinc és a csípő csonttö-
megének csökkenése, valamint hormonális változás figyelhető meg, 
hangsúlyozottan akkor, ha a sportoló túlzásokba esik.
A bostoni egyetem kutató csoportja versenysportolók körében vég-
zett kutatásaik alkalmával megállapították, hogy gyengébb minőségű 
sperma, a húgyúti valamint az ivarszervi megbetegedések összefüg-
gésben állnak a rendszeres kerékpározással.
Az aktívan sportoló férfiak körében 23%-uknak volt alacsony a sper-
miumszáma, míg ez probléma a heti legalább 5 órát kerékpározók kö-
rében 31 százalékuknál jelentkezett. Nem csak mennyiségi, minőségi 
romlást is észleltek a kutatók. A kerékpározók 40%-ánál kevés volt az 
aktív spermiumok száma, ezzel szemben a másik vizsgált csoportnál 
egy csak 27% volt.
A herék folyamatos sokk alatt állnak a bringázás során, ugyanis rend-
szeres nyomásnak, súrlódásnak, ütésnek vannak kitéve, amely meg-
emeli a hőmérsékletüket és ezáltal romlik az működésük hatékonysá-
ga. A nem megfelelő ülés kiválasztásának is negatív vonzatai lehetnek, 
mivel a testsúly nagy százaléka a nemi szervekre tevődik. Ez a lágyéki 
érrendszert megterheli, ami akár 80%-kal is csökkentheti a vérellátást, 
ami hosszabb távon impotenciát okozhat a férfiaknál, míg a nőknél a 
nemi szervek érzéketlenségéhez vezethet az idegek károsodása mi-
att. (Fitzgerald, Robbins, Kesner, & Xun, 2012) Megjegyzendő, hogy 
a legújabb kutatások eredményeit felhasználva a nyereggyártók igen 
komoly eredményeket értek el a speciális, anatómiailag az említette-
ket elkerülendő, kifejezetten a két nemre szabott üléseivel.
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Fitzgerald (2012) a Los Angelesben található Kalifornia Egyetem ku-
tatónője és társai a sport és a reproduktív hormonok közti kapcsolatot 
vizsgálták. Tesztjük alanyai 18-60 év közötti egészséges sportolók vol-
tak, köztük triatlonosok, kerékpárosok és szabadidős sportot űzők. A 
vizsgált személyek tesztet töltöttek ki az elmúlt heti sportolási intenzitá-
sukról és gyakoriságáról, majd mindenkitől vért vettek a hormonszint-
jüket vizsgálandó. Kortizol-, tesztoszteron-, ösztradiol-, és interleukin 
6- hormonokat vizsgálták. Fiztgerald által adott információkból kiderült, 
hogy a kerékpáros sportot űzők körében az ösztradiol gyakorisága 
több mint duplája volt, mint a másik két csoport tagjainak, tesztoszte-
ron szintjük pedig 50%-kal volt magasabb.
Az ösztradiol ösztrogén hormon, mely minimálisan a férfiakban is 
jelen van és szükségszerű a helyes reproduktív működéshez. A 
nagymértékben megemelkedett ösztradiol szint a férfiaknál a nemi 
szőrzet kihullását és az emlők megnagyobbodását eredményezheti.  
(Fitzgerald, Robbins, Kesner, & Xun, 2012)
A Metabolism című szaklapban Rector és mtsi (Rector, Rogers, 
Ruebel, & Hinton, 2008) által közzétett tanulmány szerint a kerékpáro-
sok körében a teljes test csontsűrűsége alacsonyabb, mint a futóknak 
és 63%-uknak főleg gerinc és csípő tájékon felfedezhető csonthiánya 
volt. A vizsgálat folyamán kiderült, hogy a csípő és gerinc kerékpáro-
zás általi tehermentesítése okozza a kórosan alacsony csonthiányt, 
hiszen a testsúlyukkal nem terhelik az ott található csontokat, ezáltal 
azok nem reagálnak a fellépő erőhatásokra, nem sűrűsödnek, nem 
erősödnek meg. Az intenzíven kerékpározó férfiaknál hétszer na-
gyobb a gerinc csonthiányának előfordulási mértéke, mint az aktívan 
futók közt, állapították meg a kutatók.

A kerékpározás és a rekreáció
Fritz (2006) megfogalmazása szerint a rekreáció szabadidőben, a 
tevékeny pihenés érdekében végzett minden olyan kulturális, társas, 
játékos és mozgásos tevékenység, melyet a napi fő elfoglaltság által 
okozott fáradtság, feszültség feloldása, a testi – lelki teljesítőkészség 
és - képesség helyreállítása, fokozása érdekében tesz az ember.
A rekreációt két jól elkülöníthető részre lehet bontani: a mozgásos és 
a szellemi rekreációra.A mozgásos rekreáció magában foglalja mind-
azon szabadban és zárt térben történő fizikai és testi mozgásos cse-
lekvést, melynél a cél az egészség megőrzése és szinten tartása, az 
alapvető teljesítőképességhez szükséges fittségi állapot megszerzé-
se. Minden más, nem mozgásos szórakozás, kulturális tájékozódás, 
játékok és egyéb művelődési programok a szellemi rekreációhoz tar-
toznak.  (Fritz, 2006)
Bármilyen rekreációs tevékenységet folytat az ember, ha azt társa-
ságban végzi, a közös érdeklődési kör, az együtt eltöltött hasznos idő 
közösséggé formálja az egyéneket. A mai értelemben vett rekreációs 
szubkultúrák nem feltétlenül szegülnek ellen a társadalomnak illetve a 
szabályoknak, egyszerűen csak az önmegvalósítás, az önkifejezés, a 
valahova való tartozás eszközei.

a KErÉKPÁroS KUltúra MaGYarorSZÁGoN

A kerékpározás hazánkban már az 1930 évek óta nagy népszerű-
ségnek örvendett, kiváló kerékpárépítők és műszerészek dolgoztak 
azért, hogy minél több minőségi kerékpárral lássák el hazánk lakóit. 
Régebben a kerékpározás a mindennapi élet elengedhetetlen része 
volt, ezzel közlekedtek, ezt használták kenyérkeresésre. Az idők folya-
mán, technika folyamatos fejlődése hatására egyre jobban elvesztette 
értékét a kerékpár a többi közlekedési eszközzel szemben.
Pár évvel ezelőtt megindult egy folyamat itthon, amely egy új kerék-
páros kultúra kialakulásához vezetett. Az emberek itthon is nyugati 
mintára kezdtek el viszonyulni a kétkerekűekhez, nem csak „boltba já-

ró”-ként tekintettek rájuk, hanem újra sport és közlekedési eszköz, va-
lamint az önkifejezés egyik formájaként. Itthon is divat lett egészsége-
sen élni és védeni a környezetett. Egyre több pénzt és időt szántak a 
kerékpár utak fejlesztésére a városokban és azokon kívül is, ezáltal az 
emberek szívesebben szállnak át autójukról, motorukról kerékpárra.
Hazánkban a kerékpáros közlekedésre és a kerékpáros kultúra fej-
lődésére a Magyar Critical Mass (Criticalmass, 2007) civil mozgalom 
volt a legnagyobb hatással. Sok éves munkájuknak köszönhető, hogy 
ma tízszer annyian kerekeznek, mint tíz éve.
2004. szeptember. 22-én Autómentes Nap-ot tartottak Európa több 
országában. Az akkori főpolgármester döntése az Autómentes Nap 
rendezvényeit a hét közepéről a hét végére tette át, az autóközleke-
dést ne zavarják. Ez volt az ok, amely kiváltotta az addigi legnagyobb 
magyarországi kerékpáros demonstrációt közel 4000 részvevővel. 
Eredményük akkor a sajtó utólagos figyelme lett.
A Föld Napján 2005. április. 22-en 8000-10000 kerékpáros aktivista 
vett rész a megmozduláson, ennek hatására számos sajtómegjelenés 
és a kerékpárosok helyzetét taglaló cikk látott napvilágot. Nyárra már 
megtartották az első tárgyalásokat Tiba Zsolttal, Budapest főjegyzőjé-
vel, ahol átnyújtották a kerékpárosok által írt javaslatokat. Egy hónap 
elteltével ismertetve lett a város első kerékpáros csomagja, ennek kö-
szönhetően oktató, motiváló DVD-ket terjesztettek az iskolákban, 10 
millió forint támogatás jutott a sérült kerékpárút-burkolati jelek restau-
rálására, 3 km kerékpárút kiépítésére került sor. Továbbá külön kieme-
lendő, hogy elérték a további újítások tervezési folyamatánál kötelező 
kerékpársáv út kiépítésének vizsgálatát (Crtical Mass, 2007).

KErÉKPÁroS SZUBKUltúra

A szubkultúra jelenség és fogalom sokakban pejoratív értelemben, 
negatív felhangokkal él. Jelen esetben azonban nem a társadalom-
nak ellenszegülő emberek alkotják a fejezetcímben említett szubkul-
túra bázisát (Lásd pl. A Vad – „The Wilde One” c. film, Marlon Brando 
főszereplésével 1953) (IMDb, 1990-2013), hanem inkább azok, akik 
identitásukat és önkifejezésüket kerékpárjukkal hirdetik, - akik, ahogy 
maguk nevezik, - ők a kerékpározás szerelmesei. 
Ha a szubkultúra kifejezést pontosabban szeretnénk megvizsgálni, 
akkor ismernünk kell annak eredetét és megfogalmazásait. Az első 
elméleteket az 1950-es években Amerikai Egyesült Államokban, majd 
az 60-as, 70-es években Nagy Britanniában működő kutatócsoportok 
alkották meg. A fogalom jelentésváltozásainak bemutatásában Albert 
K. Cohen: 1955-ös tanulmányát (A General Theory of Subcultures. In: 
Deliquent boys, Illinois 1955, magyar nyelven ld. Cohen, 1969; in Gál, 
2013) említjük meg. A szociálpszichológiai kiindulópontot alkalmazó 
Cohen szerint az egyén minden cselekvése valamilyen probléma 
megoldására irányul. A társadalomban az egyre megújuló problémák 
újszerű megoldásokat kívánnak.
A szerző megnevezi a szubkultúrák működésének néhány „kísérő je-
lenségét”: csoportszolidaritás a tagok között, a csoport tagjainak foko-
zott interakciója, a csoport hangsúlyozott különállása, utolsóként pedig 
hangsúlyozza, hogy az új csoportokban a tagok státusrendszere (elis-
mertségük, jutalmazásuk, megítélésük) átalakul a korábbi csoportban 
tapasztaltakhoz képest, amelyikbe korábban tartoztak.  (Gál, 2013)
Rácz (1998) felfogásában „A szubkultúra olyan preferenciaviszony, 
amely magába foglalja a kulturális ízlést és stílust (lásd szimbolikus 
kommunikációját és üzeneteit), de viselkedési tényezőket is”.  (Rácz, 
1998)
A társadalmi normákkal szembeni devianciaként értelmezett szubkul-
túra–felfogással jellemezhető Piczil Márta tanulmánya. Bevezetőjében 
a szubkultúrák létét ő is a társadalmi devianciák bemutatásához köze-
líti: „A szubkultúrákkal kapcsolatos elméleti felvetések és kutatások a 
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devianciák szociológiájának igen fontos részét képezik.” (Piczil, 2002). 
Thoma László tanulmányát (Thoma, 1982) idézve bemutatja, hogy a 
szubkultúra fogalmának értelmezése már az 1980-as évek magyaror-
szági szociológiájának is része volt. Szubkultúra-meghatározásában 
Piczil (Piczil, 2002) részben a Thoma-tanulmányból merít, részben 
pedig a társadalmi értékrend pluralitását, sokszínűségét hangsúlyoz-
va jellemzi a szubkultúrákat: „A szubkultúra egy nagyobb társadal-
mon belül élő kisebb csoportok kultúráját jelenti. Ennek a kultúrának 
megvannak a saját normái, hiedelmei és értékei, melyek eltérhetnek 
a többség kulturális értékeitől, de nem feltétlenül a deviáns viselkedés 
irányába. A szubkultúrák tehát a társadalomban, nem pedig azon kívül 
léteznek.” (Gál, 2013)
A kerékpárosokban megfigyelhető a nagy szabadság, illetve a tö-
megből való kitűnés iránti vágy. A legtöbb ember szeretne valakihez, 
valamihez vagy valamilyen csoporthoz tartozni, ezzel is csökkentve 
a stressz káros hatásait. A közösséget alkotó egyének vállán jobban 
szétoszlanak a gondok, mint ha egy ember küzdene ellenük. Papp 
(2011) szerint a kerékpáros szubkultúrák remek lehetőséget biztosí-
tanak a fiataloknak, mind a csapatban való együttműködésre, mind a 
kerékpáron keresztüli önkifejezésre. A közös tekerések, a különböző 
kerékpáros játékok, versenyek segítik kiengedni a felgyülemlett fe-
szültséget. A kerékpár nem csak egy eszköz ezeknek a fiataloknak, 
hanem az életük elengedhetetlen része, saját maguk egy darabja. A 
következőképpen fogalmaz: „Többen, ahogy elkezdtek komolyabban 
bringázni, vettek egy régi kerékpárt, szétszedték, s újra összerakták. 
Akárcsak az emberek egy önismereti folyamatban, apró darabokra 
bontják önmagukat, felfedezik az apró sérüléseket, amiket vagy meg-
próbálnak eltűntetni, vagy elfogadják, hogy az a karcolás, sérülést ott 
van, és ettől lesz az, az ő bringája, személyisége.”  (Papp, 2011)

a KErÉKPÁr tÍPUSoK (BaroNi, 2010)

Az évek során a különféle szakágakhoz specifikusan kifejlesztett ke-
rékpárokat hoztak létre. Ezzel elérték azt, hogy bárki megtalálhatja 
manapság a kedvére való kerékpárt, legyen szó sportolásról, közle-
kedésről, túrázásról, vagy a mindennapi szürkeségből kiszakadva egy 
kis adrenalin növelésről. A ma létező legfontosabb kerékpár típusok a 
következők: versenykerékpár vagy országúti kerékpár, időfutam ke-
rékpár, pályakerékpár, cyclocross kerékpár, cross country és maraton 
mountain bike, trail mountain bike, enduro mountain bike, downhill 
mountain bike, freeride mountain bike, bmx, városi kerékpár, össze-
csukható kerékpár, fekvő kerékpár, valamint a tandem kerékpár.

 A fix hajtású kerékpárok
A pályakerékpár, mint a fixi kerékpározás alapja
A pályaversenyek már jóval az országúti versenyek előtt léteztek, de 
a később megjelenő szakaszversenyek nagyobb népszerűségnek ör-
vendtek a kerékpáros sport kedvelőinek körében. Első ránézésre, ha 
meglátunk egy pályagépet, nagyon hasonlít az országúti társára, de 
itt nincs fék, nincs váltó, egysebességes áttétel van, ráadásul az is fix, 
tehát a versenyző lába sohasem pihen, amíg a kerékpár megy, addig 
pedálozik, ily módon sokkal nagyobb hatásfokú pedálozás érhető el. 
Baroni (2010) szerint a pályakerékpárnak (6. ábra) egészen más kö-
vetelményeknek kell megfelelnie, mint az országútiaknak, ezért váz-
geometriájának szögei mások, a hajtókar rövidebb, hogy a kanyarban 
való bedőlésnél se érjen le.

6. ábra Egy klasszikus pályakerékpár
fotó: (Son Byung Jae, 2012); kollázs: Béres, 2013

Szathmári  (1994) leírása szerint a pálya kerékpár vázgeometriája je-
lentősen eltér az országútiétól. Rövidebb a tengelytávja, fejcső-, és 
üléscső szögei is meredekebbek (jobban közelítenek a merőleges 
felé), szintén azért, hogy kerekei minél közelebb kerülhessenek egy-
máshoz. Miért fontos ez? Minél rövidebb egy kerékpár, hajtója annál 
görnyedtebb, aerodinamikusabb helyzetet tud felvenni, hátizmai meg-
feszítésével a sprinter több láberőt tud átadni a hajtókarra. A rövidebb 
tengelytáv és a meredek fejcső egészen direkt kormányzást tesznek 
lehetővé, ami a mezőnyben való helyezkedésnél és a lökdösődések-
nél jön jól. A kerékpár azonnal, pontosan reagál a kerékpáros mozdu-
lataira.
A váz magasabb építésű, a láncvilla szinte vízszintes, a középcsapágy 
magasan van. Ez a kanyarokban fontos, hogy az alsó helyzetben lévő 
pedál minél magasabbra kerüljön a döntött kanyar felületéhez képest, 
azaz ne érjen le. Ezzel a kerékpáros súlypontja is magasabbra kerül, 
agilisabban hajthat, sprinteknél “magára húzhatja” a gépet. A pályake-
rékpár talán legfurcsább része a villa. Az országútihoz képest előre-
nyúlása kisebb, a villavállhoz szinte hozzáér a gumi. Mindez szintén 
a direkt kormányzás miatt van így, a tengelytáv csökkentésében van 
kulcsfontosságú szerepe (ezért nem tanácsos igazi pályavázba or-
szágúti villát tenni).
A hajdani magyar mesterek pályavázainak egy további érdekessége, 
unikuma is van, - írja Szathmári (1994) - mégpedig az 55 mm-es kö-
zépcsapágy-esés, ami kifejezetten a Millenáris rézsűjére van “belőve”. 
Ez is egy olyan sport-technikai örökség, amit emlékezetünkbe kellene 
vésni.  (Szatmári, 1994)
GRAEME OBREE talán a világ egyik legismertebb pályakerékpárosa 
a következőképpen fogalmazza meg mit ért ő fixie kerékpáron Ed-
wards, Fixed című könyvének (2009) bemutatásában: „Bármikor fel 
tudsz szerelni valami új dolgot a kerékpárodra, ugyanakkor van van 
az a pillanat amikor már nem tudsz többet elvenni belőle, ekkor lett a 
gépedből fixie.” – 
Obree életútjáról még életében film készült, melynek rendezője Doug-
las Mackinnon és címe a The Flying Scotsman  (IMDb & Mackinnon, 
2006) (A skót kerékpáros). A Obree egy skót biciklis futár akinek szü-
lővárosában a futárkodás mellett egy apró kerékpár boltot vezetett. A 
kilencvenes évek elején elhatározza, hogy világcsúcsot szeretne ke-
rékpározni az egy órás pályakerékpár versenyszában, és terve meg-
valósításához épít egy pályakerékpárt régi csövekből és mosógép 
alkatrészekből, mellyel végül meg is valósítja álmait (7. ábra).
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7. ábra   Graeme Obree és az általa készített világrekorder kerékpár, 
valamint a róla készült film DVD borítója. Az alsó kisebb képe-

ken együtt az őt alakító színésszel, Jonny Lee Millerrel. (IMDb & 
Mackinnon, 2006) (fotókollázs: Béres, 2013)

Az elkészült kerékpárra egyenes kormányt szerelt, melynek köszön-
hetően közelebb helyezkedhetett el az üléshez, ezáltal a mellkasa 
alá kerültek a karjai. Régi mosógépcsapágyakat épített a vázba, mi-
vel ahogy azt megfigyelte különleges minőségű és terhelhetőségű 
forgóalkatrészt nyert. Kerékpárjának az „Old Faithful” nevet adta. Az 
zsugorhelyzetű, áramvonalas, üléspóznak és a jól megépített bicikli-
nek köszönhetően nagy reményekkel indult a rekordkísérletnek. 1993. 
július 16.-án a norvégiai egyetemváros, Hammar-ban található, hatal-
mas felfordított viking hajótestre hasonlító, Vikingskipet velodromban 
kísérelte meg a csúcsdöntést. Az első alkalommal egy kilométer híján 
sikertelenül fejezte be a küzdelmet. Mivel a velodromot 24 órára bérel-
te ki, ezért még maradt közel egy napja. Aznap éjjel tudatosan kissé 
túlhidratálta és óránként lenyújtotta magát, az általa elképzelt optimális 
regeneráció érdekében. Igaz, hogy ilyen teljesítmény után (és előtt) ta-
lán egy kiadós alvás jobbat tett volna, azonban a másnapi eredmények 
őt igazolják. Másnap a testi és lelki fájdalmainak ellenére 51,596km-el 
új rekordot állított fel. A rekord azonban nem állt fenn sokáig. Július 
23.-án fő riválisa CHRIS BOARDMAN 52,270km-el, Bordeaux-ban 
megdöntötte a friss csúcsot. Következő év április 24.-én Obree újra a 
rekordért küzdött, immár Bordeauxban. Cipőit a pedálhoz csavarozta, 
hogy ne csúszhasson ki a lába belőlük a startnál (mint az korábban 
már megtörtént) és 52.713km-el ismét új világrekordot állít fel.

A fixie kerékpár (8. ábra)
A fixhajtású utcai (fixie, fix-, örök hajtású) kerékpár Edwards & Leo-
nard (2009) által adott meghatározása (Edwards & Leonard, 2009): „E 
bicikli olyan fehér vászon, melyen a biciklista kifejezhet egyfajta egyé-
niséget, vagy közösséget. Letisztult és spártai, az egyszerűség és mi-
nimalizmus egyszerre jelennek meg tervezésének tiszta vonalaiban 
és annak használatában.” 

8. ábra   Néhány a fixed gear kerékpárok egyediségét hangsúlyozó 
formaterv (fotókollázs: Béres, 2013)

A fix hajtású kerékpárok városi használata azzal indul, hogy a futárok 
kivitték a pályáról az utcára, munkaeszközükké tették annak gyorsasá-
ga, minimalizmusa, praktikuma, súlya és könnyű szerelhetősége mi-
att. A járókelők mellet elsuhanó, szép biciklikre felfigyeltek az emberek 
és kis idő alatt divattá válik birtokolni egy ilyen, vagy ehhez hasonló 
kerékpárt. Hamarosan többen rájöttek, hogy nem csak közlekedésre, 
hanem trükközésre, játékra is tökéletes. A fixesek tábora szép lassan 
növekedett és megteremtődtek a fixie szubkultúra alapjai.
Pár évvel ezelőtt, amikor a média nagyobb figyelmet irányított a fixik 
felé a kisebb nagyobb kerékpár gyártók, külföldön és hazánkban egy-
aránt, rájöttek, hogy készíteniük kell a piacra „utcai” pályakerékpárt. 

9. ábra   Krómozott, hagyományos, acélcső váz, bereszelt hátsó 
villaszárakkal. (fotó: Bikemag)

Visszatértek az alapokhoz, szép kialakítású, főleg régebbi technológi-
ával készült, húzott acél vázakat (Reynolds, vagy Colombus csövek-
ből) kezdtek el újra gyártani (9-10. ábra), illetve alumíniumot, melyek a 
régebbi pályakerékpárok hangulatát idézik. 

10. ábra   Különböző villasaruk, a lényeg, hogy ne legyenek vékony 
lemezből, mert elhajlanak a nagyobb erőhatásokra.   (kép forrása: 

Puma – Fixed gear 101)  (Puma, 2009)

A cikk folytatódik a következő számban.
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életviteli Klub - Szeged
2013. szeptember 25-én vette kezdetét az Életviteli Klub 
Szegeden. Az őszi szemeszternyitó előadásán Rácz Réka 
gyógytornász tartott előadást Aquafitnesz, Vizi Thai-Chi, 
Wats avagy a legújabb őrületek címmel. Az előadás során 
betekintést nyerhettünk az aquafitnesz irányzat kialakulá-
sába. Megtudtuk kiemelkedően jótékony hatása révén a 
fiatal korosztálytól kezdve egészen az idősebb korosztályig 
bárki űzheti ezt a mozgásformát. Egy különleges és figye-
lemre méltó irányzattal is megismerkedhettek a résztvevők, 
hiszen a WATSU-ról még nagyon keveset tudunk. A lassú 
mozgások révén nem csak a test, hanem a lélek is felfrissül. 
Az előadás végén egy KERT-es Rekreáció pólót sorsoltunk 
ki, melyet Bognár Mária nyert meg.
Az Életviteli Klub októberi előadásán, 2013. október 16-án 
a masszázs világa felé csábítottuk el a résztvevő közönsé-
get. Előadónk Minkó- Csontos Anna gyógymasszőr volt, aki 
a Masszázs helye a rekreációban címmel tartotta meg re-
mek előadását. Az előadás legelején tisztáztuk a masszázs 
helyét a mozgásos- és szellemi rekreáció határain belül. A 
rövid történeti áttekintés után, minden résztvevő számára 
egyértelművé vált: A masszázs nem csak kikapcsolódás, 

hanem komoly orvostörténeti múlttal rendelkező, tudomá-
nyosan megalapozott terület. Az előadás végén pedig a 
megjelentek egy kis ízelítőt kaptak a különböző masszázs 
technikákról és masszázs fajtákról. Betekintést nyerhettünk 
a lávaköves masszázsba, a svédmasszázsba, Thai- masz-
százsba és a különleges irodai székmasszázzsba. Bízunk 
benne, mindenki kihasználja majd a jövőben ezt a remek 
kiegészítő eljárást, mint a rekreáció, prevenció és rehabili-
táció területén.

életviteli Klub - Szombathely
2013.szeptember 26 – án ünnepélyes keretek között tartott 
évadnyitást a KERT Szombathelyi Kreatív csoport. A szép 
számú hallgatóságot Nagyváradi Katalin NYME BDPK ta-
nársegédje, a Szombathelyi Kreatív csoport vezetője kö-
szöntötte.
 Az előadás előtt együttműködési megállapodások aláírá-
sára került sor. Az Agora Szombathelyi Kulturális Központ 
– Parais István igazgató úr képviseletében - a szellemi 
rekreációs tevékenységek területén szeretne részt venni 
a KERT munkájában, míg a Bükfürdőn működő Kristály-
torony, - Zsuppán Attlia, rekreációs vezető képviseletében 
- a fizikai rekreációs tevékenységeket támogatja a Kreatív 
csoportban. Az együttműködéseket a KERT elnökségének 
részéről Dr. Polgár Tibor a NYME BDPK mb. dékánja látta 
el kézjegyével.

Ezt követően került sor az évadnyitó előadásra, ahol a 
Kneipp módszerről hallhattunk Dr. Borcsányi Andits Móni-
ka homeopátiás orvos tolmácsolásában. Megismerhettük a 
módszer kifejlesztőjének érdekes életét, a módszer kialaku-
lását, illetve összetevőit, melyekről részletesen is beszélt a 
szakember. Az előadás végén hasznos tanácsokat kaphat-
tunk a Kneipp - módszer alapjainak életmódunkba történő 
beépítéséről. 
Hatalmas érdeklődés mellett került sor a Szombathelyi Életviteli 
Klub előadására, melyen a témát egy igazán hiteles szakember 
mutatta be. Koszogovits Milhály a NYME Sporttudományi Inté-
zetének mestertanára – akit 2012-ben az év kung-fu edzőjének 
választottak- vezette be a népes hallgatóságot a küzdősportok 
rejtelmeibe. Az előadás során szó esett valamennyi küzdősport 
- a teljesség igénye nélkül: birkózás, kung –fu, thai chi, kara-
te, kick – boksz – történetéről, az egyes sportágak alapítóinak 
életét is megismerhettük. A szakember kitért a már említett 
sportágak egészségmegőrző hatásaira is. Előadásának végén 
párhuzamot vont a bemutatott mozgásformák jótékony hatásai 
és a mai stresszel teli éltünk negatívumai között. A résztvevők 
aktív részvételével tanulták meg a helyes légzéstechnikát. Az 
előadáson az edző számos kollégája, tisztelője vett részt köz-
tük a KERT elnökségi tagja, Dr. Polgár Tibor is.

életviteli Klub - eger
Mellrák ellenes flashmob
Eger
2013. október 8-án 15 órakor indult a Bartakovics Béla Kö-
zösségi Ház elől a séta.
A Dobó téren Dr. Palotai Zsuzsanna, Eger Megyei Jogú 
Város Humán Szolgáltatási Iroda vezetője köszöntötte a 
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séta résztvevőit. Ezután Jakabné Jakab Katalin az Egri Cu-
korbeteg Klub, Farkasné Juhász Margó az egri védőnők, 
Kopkáné Plachy Judit pedig a Közép-Kelet-Európai Rekreá-
ciós Társaság Egri Kreatív Csoport nevében beszélt a mell-
rák megelőzéséről, a szűrések fontosságáról.

neveléstudományi Konferencia - eger
A 2013. 11. 7-8-9.-én megrendezett Országos Neveléstu-
dományi Konferencián a Közép-Kelet-Európai-Rekreációs 
Társaság (KERT) is helyet kapott, hogy röviden ismertesse 
az emberekkel a rekreáció lényegét, és a KERT működését. 
Egy stand állt rendelkezésünkre, ahol népszerűsítettük a 

tudományos magazint, dr. 
Szatmári Zoltán: Sport, 
Életmód, Egészség című 
könyvét, dr. Fritz Péter: 
Mozgásos Rekreáció című 
könyvét, továbbá meg is 
lehetett vásárolni ezeket, 
és saját készítésű, KERT 
logóval ellátott pólókat is. 
A Közép-Kelet-Európai-
Rekreációs Társaság Egri 
Kreatív csoportja segítette 
munkánkat azzal, hogy az 
elkészült szórólapokat a 

helyszínen terjesztették, és az oda látogatókat standunkhoz 
irányították, ahol továb bi információkat kaphattak. 
Sok vendég volt, akik kíváncsiak voltak és reméljük, hogy 
ezzel is hozzájárultunk ahhoz, hogy még több ember meg-
ismerje, érdeklődését mutassa a rekreáció felé. 

coca cola Fitnes nap - eger
Elkényelmesedett, felgyorsult világunkban egészségünk, 
testi-lelki jólétünk megőrzése érdekében különösen nagy 
figyelmet kell fordítani a rendszeres testmozgásra. Varró 
Gyula több szakmai szervezettel karöltve szeretne ebben 
segíteni minden mozogni vágyóknak. 
A Coca Cola Magyarország Testébresztő program 2005-ben 
indult, több mint 3 millió embert sikerült már valamilyen for-
mában mozgásra bírni. Célja, hogy korosztálytól függetlenül 
kicsit kizökkentse az embereket a mindennapok fáradalma-
iból, és egy közös jókedvvel teli sportolásra buzdítsa őket.
Varró Gyula egyedülálló programjai a „performance”, azaz 
előadás elnevezést kapák. 

Ezen különböző óratípusok,
• body toning performance (alakformáló óra), 
• step performance (koreografált step óra) 
• aerobic performance (táncos aerobic óra), illetve
• performance on bikes (kerékpár tréning) 
jellemzője, hogy Gyula minden egyes órán közös „élmény-
edzésben” részesíti a jelenlévőket, bohókás személyiségé-
vel hangulatos légkört teremt. A monotóniát megtörve igyek-
szik egy élménnyé varázsolni a közös mozgást.
A zene szerelmesei is kedvüket lelik az aerobic órákban, 
hiszen Gyula nagy hangsúlyt fektet a zenék kiválasztásá-

ra, a legfrissebb slágerekkel dolgozik, melyek segítségével 
interaktívan bevonja az aerobikozókat az órába, az előre 
összeállított koreográfiák megtanulása közben szinte ész-
revétlenül mozgathatjuk át mindenünket, és a közös tánc 
élményével térhetünk haza.

Xii. országos „Kapkodd a lábad” - eger
2013. november 16-án szombaton a Pásztorvölgyi Általános 
Iskolában rendezték meg a „Kapkodd a lábad” országos ve-
télkedőt. A fogyatékkal élő gyerekek immáron hetedik alka-
lommal vehettek részt a vetélkedőn. Eger ötödször adhatott 
otthont a versenynek. A KERT egri kreatív csoportjából 8 lelkes 
hallgató vett részt az eseményen. 
 A szervezők segítőiként igyekeztünk a gyermekeknek szí-
nesebbé és emlékezetesebbé tenni a napot. Részt vettünk a 
mozgásos feladatokban a gyermekeknek útbaigazítást nyújta-
ni, és buzdítani, bátorítani őket arra, hogy minél jobb eredmény 
érjenek el. Segítőkként minden csapatot megismertünk, így 
mondhatni az összes gyermekkel kapcsolatba kerülhettünk. 
 A tízórai szünetben kis csapatunk tagjai szétszéledtek a tor-
naterem egész területén és toboroztuk a gyermekeket egy kis 
rekreációs kikapcsolódásra. Körülbelül 100 gyermekkel ve-
gyesen, a versenytől (és a versenyben szereplő csapatoktól) 
függetlenül játszottunk közösen. Mindenkivel egyenértékűen 
foglalkoztunk, és minden fiatal megtalálta helyét közöttünk. Hi-
hetetlen öröm volt látnunk a gyerekek arcán a boldogságot, és 
hogy élményekkel gazdagon térnek majd haza.  

„peRSpeKTíVÁK A ReKReÁciÓBAn”  
ReKReÁciÓS KonSZenZUS KonFeRenciA
Budapest
A konferencia nyitó előadását Dr. Fritz Péter alelnök tartotta, a 
hozzászólók és a hallgatóság között is szép számmal voltak 
KERT-es tisztségviselők, tagok. A konferencián elhangzott fel-
sőoktatási vezetők hozzászólásaiból egyértelműen látszódott a 
KERT pótolhatatlan szerepvállalása a hazai rekreációval foglal-
kozó szakemberek egységes látásmódjának kialakításában. █
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