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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!



A nyár A rekreációs szemüvegen 
keresztül

Míg a kopár szik sarján a tikkadt szöcskenyájak 
legelésztek a közel 40 fokos nyári napmelegben, 
mi emberek elsősorban a dombok, hegyek árnyas 
ligeteit vagy a folyók, tavak simogató hullámait 
igyekeztünk látogatni. Láttam térdig felhúzott nad-
rágban a városi szökőkutakban lépkedő embere-
ket, akik a forróságban kitágult ereiket próbálták 
visszazsugorítani a kedvező higanymilliméter 
értékek elérése érdekében. Hiszen a melegben 
minden anyag tágul, így a kevésbé rugalmas falú, 
táguló erekben keringő vér nagyobb térfogaton be-
lül kisebb nyomással kering. A vizeink is „hőgutát” 
kaptak, még a Balaton is a termálhoz hasonlított. A 
vízpartok látogatásán túl hasznos lehet ilyen eset-
ben a napi akár többszöri, nem túl hideg, a testhő-
mérsékletnél 5-10 fokkal alacsonyabb hőmérsék-
letű vízzel történő zuhanyozás.
Az extrém meleg extrém módon viselte meg a 
szervezetünket, főleg az idősebb korosztályok 
küzdöttek a forró nyári napokkal. Ilyenkor sokkal 
több folyadékbevitelre van szükségünk, hiszen a 
felmelegedett testünk a hő leadása okán a bőrön 
keresztül sokkal többet izzad és a megszokottnál 
sokkal több folyadékot párologtat el. A folyadék hi-
ányában a vér besűrűsödhet, ami újabb orvosi pa-
naszokat generálhat. A folyadék pótlásán túl az iz-
zadás közben elvesztett sók pótlása is szükséges.
A mozgásról, a rendszeres testedzésről ilyen-
kor sem szabad lemondani. Az edzett szervezet 
egyébként is jobban ellenáll a nagyobb külső hő-
mérsékletingadozásoknak, jelen esetben a nyári 
forróságnak. Válasszuk a mozgáshoz ilyenkor in-
kább a hajnali és a kora reggeli órákat, amikor a 
hőmérséklet a napi átlag legalacsonyabb fokán áll. 
Talán mindenki számára hozzáférhető a futás, a 
kocogás, a vízpartokon az úszás, a kajakozás, vízi 
biciklizés, kinek mihez van kedve és lehetősége. 
Ha napközben van időnk rekreálódni, célszerű lég-
kondicionálóval felszerelt edzőtermeket, sportolási 
lehetőségeket választani. Ha lenne lehetőségük 
rá, vélhetően a tikkadt szöcskenyájak is inkább ezt 
választanák.

Polgár Tibor 
dékán
NYME Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar 
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rekreáció az Alföld szívében:
HóDmezŐvásárHely

Ha magyarország egy jellegze-
tes tájegységét szeretnénk meg-
nevezni, sokaknak az Alföld jut-
na először eszébe. A nagy alföldi 
síkság sok, virágzó településnek 
ad otthont. Azonban közülük  is 
kiemelkedik különc nevével Hód-
mezővásárhely városa.

A Csongrád megyei megye-
központtól 25 kilométerre fek-
vő települést 1909-ben Bródy 
Sándor illette a „Paraszt Pá-
rizs” derogáló jelzővel, de Ady 
Endre a vásárhelyiek mellett 
kiállva új, pozitív jelentést 
adott Bródy elnevezésének. A 
régióra jellemző nyári tikkadó 
hőségben sem hal ki a város, 
ekkor van csak igazán elemében. A nyüzsgő életforma, a 
helyi művészeti és irodalmi hagyományok, valamint a kör-
nyékbeli számos rekreációs lehetőség pedig sokak mellett 
Önt is ide csábíthatja.

Különös nevét a település a XV. században kapta, mikor 
Hód, Vásárhely, Ábrány és Tarján települések összeolva-
dásából keletkezett Hódvásárhely. A város mai nevét nem 
sokkal az után nyerte el, hogy Hunyadi János mezővárossá 
tette a települést 1456-ban. Az 557 éves fennállása óta a 
város többször került megszállás alá, valamint egyszer tel-
jesen újjá kellett építeni.  Először a XVI. században szerez-
te meg a török, majd az első világháború során francia és 
román befolyás alá került. Évszázados történelmének egy 
jelentős részét a város mai is magán hordozza. Ilyen nyo-
mok például a műemléknek nyilvánított Árvízvédelmi kőfal, 
mely 3 kilométer hosszával övezve a régi városrészt em-
lékeztet az 1879-es nagy szegedi árvíz emlékére. A város 
határán továbbá fellelhető a Csomorkányi templomrom is, 
mely története egészen az Árpád-korba nyúlik vissza.

De mi várja a városba érkező turistákat a jelenben? Sétánk 
kiinduló pontjaként jelöljük meg a város főterét, a Kossuth 
teret. Itt helyezkedik el a Polgármesteri Hivatal épülete, me-
lyet Ybl Miklós építész tervei alapján építettek, és 1894-ben 
ünnepélyes közgyűlésen nyitották meg.  A  bejárattól alig 
pár méterre lévő I. világháborús hősöknek állított emlék-
szobor fölé pedig úgy hatalmasodik a toronyház, mint egy 

Szerző:
Varga-TóTh Tamás
Fotók:
Varga-TóTh Tamás
www.hodmezovasarhely.hu

Lenin szobor
az Emlékpont Múzeum homlokzatán

Kossuth tér tavasszal
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roppant obeliszk. Nehéz hát elhinni, hogy az 1970. szept-
ember 4-én leégett a toronysisak, majd a tetőszerkezet. Az 
1893-ban öntött eredeti toronyharangot a téren állították ki a 
tűz emlékére. A főtér átellenes csücskében pompázik sárga 

színében  a Fekete Sas épülete, melynek bálterme évről 
évre fekete-fehérbe borul a középiskolai bálidőszakban. Az 
év többi szakában konferenciák, és egyéb rendezvények 
töltik meg élettel a hatalmas épületet.

A Kossuth térről keleti irányba elindulva az utazó a tavalyi 
évben elkészült Dr. Rapcsák András utca sétálóutca részé-
re jut, mely 10 ezer négyzetméteres területével csalogatja a 
járókelőket. Az utcával egyetemben olyan itt található épü-
letek is fel lettek újítva, mint például a Tornyai János Múze-
um, vagy a korábbi Petőfi Művelődési Központ, melyet az új 
külső mellett újra kereszteltek Bessenyei Ferenc, a Nemzet 
Színésze után. A 46 ezer lelket számláló város fejlődését 
nem csak mezőgazdaságának, vagy iparának köszönhe-
ti, hanem jelentékeny idegenforgalmának is. Fő turisztikai 
célponttá válását elsősorban 84 éves fürdő tradíciójának 
köszönheti. A kedvező árfekvésnek hála nyaranta a hazai 
kikapcsolódni vágyókon kívül nemzetközi turisták is elláto-
gatnak a strandfürdőbe. A 2200 méter mélységből feltörő 72 
fokos hőmérsékletű gyógyvíz a Török Sándor Strandfürdő-
ben forrásában tör felszínre, mely kifejezetten jó hatással 
van a mozgásszervi betegségekkel küzdők szervezetére.  A 
strandfürdő mellett kialakított Termál kemping pedig lehe-
tőséget ad arra, hogy a helyi pihenést egy napnál tovább 
élvezhessék az ide utazók.

A fürdő és egyéb rekreációs létesítmények fontosságát a vá-
ros önkormányzata időben felismerte, így indította útnak a 
2002-2003-as évben infrastrukturális fejlesztések hullámát. 
Ebből kifolyólag 2003. augusztusában a városi strandfürdő 
sportuszodával bővült. A Gyarmati Dezső Sportuszoda és 
Török Sándor Strandfürdő immáron fürdő létesítményként 
összesen 8 medencét, szaunát, szoláriumot, és egyéb szol-
gáltatásokat biztosít vendégei számára. Azonban a rekreá-
ciós céllal érkezőkön kívül a versenysportolókra is gondol a 
város. A komplexum számos nemzetközi edzőtábornak és 
versenynek ad otthont, példáként Gyurta Dániel és Risztov 
Éva is itt töltötte felkészülési idejének egy részét a 2012-
es londoni olimpiára, vagy a 2012-es Búvárúszó Országos 
Bajnokságot is a város rendezte.

Két csobbanás között pedig az érdeklődők többet is megtud-
hatnak a helyi irodalmi és művészeti hagyományairól a már 
említett Tornyai János Múzeumban, ahol Vásárhely népmű-
vészeti kiállításait tekinthetik meg. Akik pedig a sétálóutcá-
tól csupán 15 percnyi utat megtesznek, azok az országban 
egyedülálló Emlékpont Múzeumban találhatják magukat. 
A múzeum a helyiek mindennapjait, művészetét, és egyéb 
érdekességeket mutatja be az 1945-től 1990-ig tartó szoci-
alista időszakban a legkorszerűbb eszközök segítségével. 
Ha pedig hamar megunná a várost, és esetleg más környe-
zetbe vágyna, annak nem kell hosszú kilométereket utaznia 
egy kis változásért. Hódmezővásárhely vonzáskörzetében 
található Mártélyi Holt-Tisza, mely üdülőhelyként menedé-
ket biztosít a városi rohanás elől. 

S bár a fürdő a város büszkesége, a fejlesztési hullám a 
Gyarmati Dezső Sportuszoda megépülésével nem torpant 
meg, sőt. Az önkormányzat jelentős hangsúlyt fektet a helyi 
lakosság sportolási lehetőségeinek megteremtésére. En-
nek jegyében építették ki a városi Sportcentrumot, kerék-
páros ügyességi pályát, és számos műfüves futball-pályát. 

Mindemellett, 2012. október 4-én avatták fel a Gyarmati 
Sportuszoda parkolója mögötti futópályát is, mely esemény 
díszvendége Kropkó Péter triatlon legenda volt. A feltéte-
lek megteremtése mellett a helyi önkormányzat a lakossá-
got az egészséges életmódra is sarkallja. Az országban 
egyedülálló módon 2005. szeptember 1-jével valamennyi 
önkormányzati fenntartású oktatási intézményben álta-
lános és középiskolában bevezette a mindennapos test-
nevelést, amely 2012-13-tól országos szintre lett emelve. 
Ennek a célja, hogy a rendszeres testnevelésben felnőtt 
generációknak  igénye legyen később is a sportra, és az 
egészségesebb életmódra. 

VÁROSI REKREÁCIÓ

Városi strandfürdő bejárat

Fekete Sas épülete

Futópálya avatás



Egy olyan fejlődő városban, ahol ennyi figyelmet szánnak 
az egészségesebb életmódnak, a turista is megtalálja szá-
mítását. Legyen az ősz, tél, tavasz, vagy nyár, Vásárhe-
lyen minden feltétel adott a széleskörű kikapcsolódásra. 
Jöjjön hát el Ön is, higgye el, megéri!
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VÁROSI REKREÁCIÓ

Református templom



miután a nyár elérte csúcspontját, az éves körforgás két-
ségtelenül hanyatlani kezd és beköszönt a nyárutó. szá-
munkra a kései nyár egy örvendetes megkönnyebbülés 
az intenzív nyári hőség és ragyogás után.  A kínaiak a 
nyárutót külön évszaknak tartják, a hanyatlás erejével 
azonosítják, és ugyanakkor a bőség időszakaként élik 
meg egyben. A késő nyár érkeztével a természet eláraszt 
minket terméseivel, melyek ekkorra már beértek és ké-
szen állnak a leszedésre.  ez a biztosítéka annak, hogy 
az őszt és a telet szűkölködés nélkül túléljük, és hogy 
felkészüljünk a hideg időszakra, feltöltsük szervezetünk 
raktárait és éléskamránkat is télire.

A kora ősz piaci kínálata az egész év legjobb kínálata. Ilyen-
kor sokféle érett gyümölcs és zöldség áll rendelkezésünkre. 
Megjelennek a piacon a magas antioxidáns kapacitású, 
nyomelem és vitamintartalmú bogyós gyümölcsök: szeder, 
áfonya, som, piros szőlő majd kicsit később a kökény, csip-
kebogyó és galagonya termése. Ezek kis mennyiségben is 
csökkentik az oxidatív stressz káros hatásait, és javítják a 
tanulást, koncentrációt és mozgáskoordinációt. Egészséges 
és finom desszerteket, mártásokat készíthetünk belőlük. 
A másik (számomra nagy kedvenc) őszi gyümölcsünk a 
szőlő, olyan komplex összetétele van, ami alapján méltán 
sorolhatjuk a szuperélelmiszerek közé. Vírus és rákellenes 
hatás, gazdag vitaminforrás, ásványi anyagai széleskörűek, 
támogatja az idegrendszer és az emésztőrendszer műkö-
dését, és a csontok anyagcseréjét, hatásos köszvény ellen, 
színanyagai a látást javítják, piros színű fajták vastartalma 
jelentős, nagyon fontos szelén forrásunk is. A szőlő magjá-
ban található olaj még koncentráltabban tartalmazza a hasz-
nos anyagokat, a benne található zsírban oldódó vitaminok 
és színanyagok az utóbbi időben különösen az érdeklődés 
középpontjában kerültek, mivel a kutatások jelentős ered-
ményi igazolták jótékony hatását. Csökkenti a vérnyomást 
(megtisztítja az ereket) csökkenti a koleszterinszintet, érvé-
dő hatású (megelőzi a szívrohamot és agyvérzést)

Érdekesség: A Dr. Edward Bach angol orvos által felfedezett 
módszer a virágterápia eszenciái között is -megtalálhatjuk 
a szőlőt. Azoknak az embereknek javasolt az ebből készült 
cseppek alkalmazása, akik tévedhetetlennek hiszik magu-

nyárutó kincsei
testi-lelki megújulás
„szuperdopping” az őszi kertből

kat, gyámkodnak mások felett, nem tűrnek ellentmondást. 
A szőlővirág eszencia elősegíti, hogy az illető meglássa 
mások problémáit, illetve figyelembe vegye mások igénye-
it. Mitagadás sok honfitársunknak szüksége lenne erre az 
eszenciára.

Körte: Leve hűsítőleg hat a gyomorhurutra. Kalciumtartal-
ma hozzájárul, hogy a csontok erősek, és egészségesek 
legyenek. Magas pektin tartalma segíti az emésztést, ser-
kenti a belek működését, ezáltal megakadályozza a székre-
kedést, kiváló méregtelenítő, pozitívan hat a vese működé-
sére, csökkenti a vérnyomást, segít az érelmeszesedésben 
szenvedő betegeknek, illetve a vese panaszokban szenve-
dőknek, a benne található vas segíti vörös vérsejtek képzé-
sét, mivel jódban gazdag fogyasztását javasolják a strúmá-
ban szenvedőknek, csökkenti a vér koleszterinszintjét.

Őszibarack: Boron tartalma emeli a férfi és a női hormon 
szintet, kitűnő antioxidáns, főleg, hogy nem szűkölködik 
szelénben sem, így hormonkiegyenlítőként is segítségünkre 
lehet, különösen változó korban levő nőknél. Magas niacin 
(B3 vitamin)-, magnézium-, szelén-, és cinktartalma javítja a 
közérzetet és segít leküzdeni az idegességet.

Szilva: Az egyik legjobb természetes vértisztítónk. Csök-
kenti a vérnyomást, valamint a vér koleszterin szintjét. 
Csökkenti a köszvényesek reumások panaszait, jótékony 

 2013. szeptember  rekreacio.eu 7

Szerző: sZaKáCs IBOLYa



8 rekreacio.eu  2013. szeptember

vese- és májbetegek diétájában. A szilva kiváló hashajtó, 
kitűnő székletszabályozó, a meghűléses betegségeknél is 
jó szolgálatot tesz a hurut megszüntetésével, a belek kitisz-
tításával. B- vitaminjainak köszönhetően az idegrendszerre 
és az agyműködésre jótékony hatású. Hiszen ez a vitamin 
nagyon fontos az idegrendszer számára, segítik az agy 
anyagcseréjét, ezáltal segítik elő a megfelelő gondolkodást, 
tanulást, a memória működését.

Ilyenkor érik a csodálatos alma: a mérsékelt öv legjellem-
zőbb gyümölcse. Anatóliából (Törökország), közép Ázsiából 
származik, több mint 6500 éves almamaradványok utalnak 
rá, hogy a gyümölcsöt már akkor is fogyasztották.
„Naponta egy alma, az orvost távol tartja” tartja az ókori 
mondás, ami ma is követendő!!
Számos egészségügyi hatása ismert, jó eltarthatósága és 
sokoldalú felhasználhatósága méltán nevezhetjük a gyü-
mölcsök királynőjének. Vérzéscsillapító, szélhajtó emész-
tést segítő, méregtelenítő, vízhajtó, élénkítő, frissítő hatású. 
A hasznos bélflórát élénkíti, sok hasznos rostot tartalmaz 
(a benne található pektin a bélrendszer „seprűje”). Néhány 
népi gyógymódból is ismert hatás, ami nem helyettesíti az 
orvosi ellátást, de segítik a gyógyulást: Láz esetén segít a 
reszelt alma, száraz köhögés ellen párolt alma rizsszirup-
pal, emésztés támogatására, szűrt almalé kúra.
Az alma és általában a gyümölcsök a szervezetre lazító ha-
tásúak, hűsítenek és többnyire lúgos kémhatásúak. A ho-
lisztikus gyógyító filozófiák szerint az eredendő energiájuk 
felfelé és kifelé törekvő, ezért a személyiségjegyek közül a 
nyitottságot, könnyedséget, vidámságot táplálják, ösztönzik 
a művészeti megnyilvánulásokat.

A tudatosan és rendszeresen fogyasztott gyümölcs az 
egészséges étrend hasznos, fontos, ízletes része, nem 
csak kiegészítője!

A piac a zöldségfélékből is most kínálja legszélesebb vá-
lasztékot. Minden mélyzöld színű zöldség is nagyon elő-
nyös tulajdonságokkal rendelkezik, naponta érdemes ezek-
ből fogyasztani.

A zöld vérként emlegetett klorofill (a 
klorofill molekula nagyon hasonlít a 
humán hemoglobinhoz) legnagyobb 
mennyiségben a sötétzöld növények-
ben található meg. A klorofill méreg-
teleníti a szervezetet és segíti a vér-
sejtek képződését.  

A zöld növények rendkívül gazdagok 
magnéziumban, A, C, K és B6-vita-
minokban, folsavban, rézben, káli-
umban és kalciumban. A magnézi-
umhiány manapság népbetegségnek 
tekinthető a magas cukorfogyasztás 
és a természetes, zöld növények-
től mentes táplálkozás miatt. A zöld 
növények emellett esszenciális zsír-
savakat, aminosavakat és ásványi 
anyagokat is tartalmaznak. Az emlő-
sök kb. 85%-a él zöld növényeken, s 
ezek segítségével is hatalmas testet 

képesek felépíteni (gondoljunk a szarvasmarhára, elefánt-
ra, stb.) A legértékesebb táplálékaink a spenót, a sóska, az 
uborka, a brokkoli, a saláták, a kapor, a tök, a cukkini, ká-
posztafélék, karfiol stb. Minél többet eszünk belőlük, annál 
jobb.

Cékla: Már az asszírok és a rómaiak is használták fogyasz-
tásra és lázcsillapításra. Európa északi területeire a római-
ak juttatták el. Évszázadokkal később, a már kereszténnyé 
vált germán birodalomban Nagy Károly rendelte el a cékla 
termesztését. 
Gyógyhatását a benne található vitaminoknak, ásványi 
anyagoknak, valamint fitovegyületeknek köszönheti. Rend-
kívül gazdag folsavban, C-, B1-, B2-, B6-vitaminban, béta-
karotinban, niacinban és biotinban. Ásványianyag-tartalma 
sem elhanyagolható: vasat, szilíciumot, rezet, nátriumot, 
káliumot, kalciumot, magnéziumot, foszfort, jódot, bórt, 
mangánt, ként, kobaltot, lítiumot, stronciumot egyaránt tar-
talmaz.
Az egészséges élelmiszerek piacán folyamatosan fedeznek 
fel újabb és újabb „csodatáplálékokat” távoli földrészekről 
származó csodaszerekhez juthatunk hozzá, azonban ne fe-
lejtsük el a Kárpát- medence termései azok, ami az itt élők 
leginkább hasznosítani tudnak, az itt termő élelmiszerek 
bioenergiája, amire szervezetünket leginkább táplálja. 
Ha a sejtek megfelelő információhoz jutnak- ezek elekt-
romágneses jelek, amelyeket kizárólag az élő ételek hor-
doznak - akkor normálisan növekednek, és feladataikat 
precízen ellátják. Ez az egészség állapota. Amennyiben 
a szervezet ezt nem kapja meg, akkor először a felhal-
mozódott eltávolítatlan- önvédelemként zsírba csomagolt 
salak- és méreganyagok miatt elhízik, majd hosszú távon 
megbetegszik. Egészséges életet és gyógyulást csak „élő 
táplálék” biztosítja. Csak így kap az immunrendszer helyes 
bio-információt, bioenergiát, ami a felborult egyensúlyt visz-
sza tudja állítani.
Az emberi szervezet egészsége sejtszinten dől el. 

Az említett őszi termések, zöldségek gyümölcsök védik 
szervezetünket a káros környezeti hatásoktól és a saját bio-
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kémiai folyamatainkból származó oxidáció( agresszív káro-
sító hatás) ellen. Minél több ilyen ételt eszünk annál haté-
konyabban küzdhetünk a fáradtság, kedvetlenség, vagy az 
öregedéssel járó „elkopás” és csökkenő teljesítmény ellen. 
Minden, ami friss és szezonális, az ebből a szempontból 
nagyon hasznos is egyben. A hazai források szerencsénkre 
gazdag kínálatot mutatnak. Együnk minél többet belőlük!!

„Gyógyszereket a földből adja az Úr, okos ember nem 
veti meg őket” 
Szentírás, Sirák fiának könyve 38:4

zárjUk üvegbe A nyArAt

Egy kevés időráfordítással és fáradtsággal a hidegebb na-
pokra elcsomagolhatjuk a nyár ízeit és energiáját.

Ajvár:
1 kg kápia paprika, 1 kg padlizsán, 3 db paradicsom, 1 na-
gyobb fej lilahagyma, 5-7 cikk foghagyma, szurokfű, só, 
bors, 1 dl olívaolaj, 
A padlizsánt és a paprikát 200°C-on puhára sütjük.  Ha lan-
gyosra hűltek eltávolítjuk róluk a sült héját és a paprikák 
magját. Serpenyőben az olajon megfonnyasztjuk az apróra 
vágott lilahagymát, és hozzá adjuk a felkockázott paradi-
csomot (aminek előzőleg eltávolítottuk a héját). Fűszerez-
zük sóval, borssal, szurokfűvel és a zúzott fokhagymával, 
tehetünk bele kevés őrölt köményt. Néhány percig így for-
raljuk, majd hozzáadjuk a sült padlizsánt és paprikát. Lassú 
tűzön kb. 1,5 órát főzzük, ekkorra jól besűrűsödik. Forrón 
üvegekbe szedjük és takaróba csavarva lassan hűtjük ki. 
(szárazon dunsztoljuk)

Bikavéres-csokoládés szilvalekvár:
2 kg szilva, 5 dkg étcsokoládé (80%-os), 20 dkg nádcukor, 
1 dl egri bikavér,
A megtisztított kimagozott szilvát cukorral feltesszük főni. 
Amikor levet ereszt hozzáöntjük a bort és lassú tűzön ke-
vergetve sűrűsödésig főzzük. Szilvafajtától függ, mennyi 
levet enged, meddig kell főzni. Kb fél óra alatt elkészül. A 
végén belekeverjük a csokoládét, megvárjuk, míg elolvad, 
de ezzel tovább már nem főzzük csokoládé nélkül is finom, 
és ízesíthetjük kevés fahéjjal.  Kiforrázott üvegekbe szed-
jük, fejre állított üvegeket takaróba csomagoljuk, és néhány 
napig hagyjuk kihűlni. Kitűnő téli csemege.
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A szentesi
üdülőközpont

Szabadidőparadicsom a festői szépségű Kurca folyó part-
ján! A Szentesi Üdülőközpont a természetvédelmi oltalom 
alatt álló Széchenyi ligetben, a várost átszelő Kurca folyó 
ölelésében található. Kedvezményes árakat és komplex 
szolgáltatást biztosítunk vendégeink részére. A környéken 
egyedülállóan az árnyas liget közepén a folyópart mellett 
124 férőhely, valamit fa és kő apartmanok közül választ-
hatnak. Szállóvendégeink a fürdő szolgáltatásait térítés-
mentesen vehetik igénybe. Az aktív pihenés után egy kis 
relaxálásra is megoldást kínál az Üdülőközpont. Termálvi-
zünk 2000 méter mélyről 85°C-osan tör fel. Hűtéssel 42, 38 
és 35°C-osan kerülnek a medencékbe. A termálvíz régóta 
ismert jótékony hatása, hogy a benne található rengeteg 
ásványi anyag és ion számos egészségügyi problémára 
jelenthet megoldást. A Szentesi Üdülőközpont egy oázis a 
horgászat szerelmesei számára, hiszen a házaktól néhány 
méterre a Kurca folyó kanyarog.

Szeretnénk Önt is vendégül látni!

Tel.: +36/63 400-100
E-mail: info@udulokozpont-szentes.hu
Web: www.udulokozpont-szentes.hu



szellemi rekreáció

1. A szellemi rekreáció fOgAlmA És renD- 
 szertAnA

1.1 bevezetÉs

A rekreációra való törekvés ösztönössége minden em-
berben meg van, kultúrától, társadalomtól, földrajzi elhelyez-
kedéstől függetlenül. Mégis megjelenése, formái és talán a 
legfontosabb tényezője a hatékonysága-, az örömszerzés 
foka egy bonyolult sok összetevős rendszertől függ. Ilyen 
értelemben az ösztönösség, valamint a rekreációt tápláló 
tudományterületek ismereteinek jól összehangolt tudásbá-
zisára épülő önálló szakterület irányítása kell, hogy működ-
tesse azt.

A rekreáció professzióként való megjelenése, a rekre-
ációs szakemberek képzése biztosíthatja az ösztönösség 
helyébe lépő, vagy arra épülő tudatosságot, mely hosszú-
távon befolyásolhatja egy társadalom hangulatát, önszer-
veződő kapcsolatait, pozitív életszemléletét és mindezen 
tényezők egészségre gyakorolt hatását.

A rekreáció tudatossá válása, majd később képzési 
rendszerben való megjelenése tette indokolttá, magának a 
rekreációnak a felosztását, rendszertanának felépítését. A 
jól strukturált szakanyag ismerete feltételét képezi a rekreá-
ció komplex gyakorlati ismereteinek.

A mozgásos rekreáció könyvemben (a Rekreáció min-
denkinek sorozat első része) foglalkozom a rekreáció he-
lyének és szerepének tisztázásával a napi tevékenységeink 
megjelenése között, valamint a rekreáció felosztásával és a 
mozgásos rekreáció egy lehetséges rendszerbeli elhelye-
zésével.

Érdekes volt megtapasztalnom az első rész javított és 
bővített kiadását követően, milyen sok helyről kaptam le-
velet és telefonhívásokat, hogy a Szellemi rekreáció című 
második rész mikor jelenik meg?

Egy szakkönyv megírását nagyon sok irodalomkutatás, 
saját vizsgálatok, tapasztalat, beszélgetések, szakmai viták 
előzik meg. Szerencsésnek mondhatom magam, hiszen a 
rekreáció területén az 1990-es évek közepe óta dolgozom 
és a felsőoktatásba gyakorlati munkáim eredményeképp 
hívtak vissza tanítani. Az oktatói munka viszont nagyban se-
gítségre lehet egy könyv megírásában. Az elkészült jegyze-
tek értelmezése a hallgatókkal, a hallgatói visszajelzések, 
a különböző gyűjtőmunkák eredményei, mind beépülnek a 
könyv végleges verziójába.

A Mozgásos rekreáció című könyvhöz nagyon sok cik-
ket, tanulmányt és egy-két jól hasznosítható könyvet ta-
láltam. Magyarországi legfőbb segítségül Kovács Tamás 
munkásságának eredményeit tudtam felhasználni, hisz atti-
tűdben, szemléletben az ő általa leírtak képviselik leginkább 

a rekreáció nemzetközi megközelítését.
Azonban a szellemi rekreáció területének vizsgálatakor 

jóval kevesebb szakcikket, tanulmányt találtam, valamint 
komoly ellentmondásokra, pontatlan meghatározásokra, 
helytelen következtetésekre bukkantam.

Szükség van a szellemi rekreációnak a pontos megha-
tározására, valamint a megjelenési lehetőségeinek minél 
szélesebb bemutatására, hogy kellő rangot és súlyt kép-
viseljen a mozgásos tevékenységek mellett. A szellemi re-
kreáció egységes szerkezetben való megjelentetése teret 
adhat vélemények, viták, kritikák megfogalmazására, ami a 
későbbiekben tovább pontosíthatja, mélyítheti ezen terület 
szakmai minőségét. 

A rekreáció egy folyton változó-, fejlődő-, a kor kihívá-
sainak megfelelő, társadalomtól, közösségtől és egyéntől 
függő dinamikus rendszer.

A rendszert meghatározó szakembereknek is folyama-
tosan fejlődniük kell, hogy maga a rendszer dinamikája 
fenntartható legyen. Jól tükrözi ezen folyamatos változást a 
szellemi rekreáció definíciójának változása is, ami a 2011-
es könyvemben megjelentekhez képest tartalmilag gazda-
godott.

1.2 A szellemi rekreáció fOgAlmánAk tisz- 
 tázásA

A rekreáció szabadidőben, a tevékeny pihenés érde-
kében végzett minden olyan kulturális, társas, játékos és 
mozgásos tevékenység, melyet a napi fő elfoglaltság által 
okozott fáradtság, feszültség feloldása, a testi-lelki teljesí-
tőkészség és képesség helyreállítása, fokozása érdekében 
tesz az ember (Fritz, 2006).

A tevékenység jellegének és eszközének megfelelően 
szellemi és mozgásos rekreációt különböztetünk meg, de 
fontos megjegyezni, hogy sok esetben nem lehet határo-
zott vonalat vonni ezen tevékenységek között, pontosan az 
egészség komplex értelmezése és tevékenységeink össze-
tettsége miatt. A természet tanulmányozása szellemi kikap-
csolódást jelent elsősorban, ami sok esetben a túrázással, 
azaz mozgásos tevékenységgel párosul, ellenben a tájfutás 
dominánsan a mozgásos rekreáció kategóriába sorolandó, 
miközben a természet közelsége, a változatos és csodá-
latos természeti értékek befogadása a rekreáció szellemi 
értékeinek számítanak.

Nyugodtan sorba vehetjük az összes fizikai mozgásfor-
mát, megállapíthatjuk, hogy mindegyik hatással van szel-
lemi felfrissülésünkre, mentális állapotunk egyensúlyának 
karbantartására. A rekreációs tevékenységek helyes felosz-
tásánál leginkább azt kell figyelembe venni, hogy a fizikai, 
vagy a szellemi hatások dominálnak-e? (Fritz, 2011)

Érdekes változtatás a tevékenységek csoportosításá-
ban az, hogy a mozgásos rekreáció könyvben bemutatott 
és rendszerezett kiegészítő eljárások, valamint relaxációs 
technikák, most itt a szellemi rekreáció területén is megje-
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lennek. Ezek azok a tevékenységformák, melyeknél a testi 
és szellemi dominanciát nagyon nehéz és talán szükségte-
len is meghatározni.

Több megfogalmazás is használatos, amikor a szellemi 
rekreációt szeretnénk definiálni, pl. „A szellemi rekreáció a 
kultúra, szórakozás (játék) és művelődés kérdéseivel, a mű-
veltség típusaival és a kulturális élet problematikáival foglal-
kozik, illetve használja föl azokat eszközül.” (Bartha, 2009) 

Több olyan szakmai fórumon is voltam, ahol egy szellemi 
rekreációs definíciót követve az előadók sietve hozzátették, 
hogy természetesen a szellemi rekreáció ugyanakkor több 
mint a kultúra, szórakozás és művelődés kérdéseivel foglal-
kozó tevékenység.Ez számomra legtöbbször azt az érzést 
nyújtotta, mintha nem szívesen tennének pontot a definíció 
végére, mellyel esetleg egy tökéletlen lezárást követnének 
el, kihagyva a szellemi rekreációhoz tartózó egyéb tevé-
kenységeket. Nagyon általánosítva és persze ismét csak 
nem tökéletesen elég lenne csak azt kijelenti, hogy a szel-
lemi rekreáció valamennyi olyan szabadidős tevékenység, 
ami nem elsősorban a fizikumot (motorika) veszi igénybe. 
Ez részben helyes megközelítés, hiszen nem szűkíti terü-
letekre, ezáltal nem hordozza magában valamely tevékeny-
ség kizárását, azonban nem is pontos meghatározás, mivel 
a rekreáció nem azonos a szabadidővel, így a rekreációs 
tevékenységek sem szinonimái a szabadidős tevékenysé-
geknek. A Mozgásos rekreáció című könyvben pontosan 
behatároltam a rekreáció szabadidőn belüli helyét, így ez 
természetesen a szellemi rekreációra is ugyanúgy érvé-
nyes. A tényleges szabadidőnkben szabad akaratunkból, 
kényszer nélkül végzett produktív tevékenységek halmaza 
jelenti a rekreáció területét.

Ezen tevékenységi körbe bele kell tartoznia az önmű-
velésnek, az önképzésnek is, ami nem jelenti pl. a munka-
időn kívül végzett nyelvtanulást, ha az a munkakörhöz, vagy 
akár a diplomához szükséges és elvárt ismeret. Az ebben 
az esetben a félszabadidő tartományba esik, amennyiben 
a képzés munkaidőben a munkáltató által finanszírozott 
formában valósul meg, akkor a munka tartományba kell 
tartozzon. Ha a motivációnál nem külső kényszer a domi-
náns, hanem szabad akarat, elhatározás, akkor mint aktív 
szabadidő eltöltés, már szellemi rekreációnak minősül. Ter-
mészetesen előfordulhatnak árnyaltabb esetek is, amikor a 
motiváció vegyes, pl. a munkavégzés során saját érdeklő-
désből, de munkához kapcsolódóan valamilyen képzésben 
való részvétel, ami szórakozást is, önmegvalósítást is jelen. 
Ezen esetekben beszélhetünk rekreatív többletről, amely 
szintén nem azonos a tisztán rekreációs tevékenységekkel.

Ezen gondolatok ismeretében szeretném definiálni a 
szellemi rekreációt, ami egy lehetséges meghatározása a 
rekreáció színes és gazdag részterületének: a szellemi re-
kreáció a kultúra, a szórakozás és a művelődés területeit 
használja fel az egyéni és társas élményszerzés lehetősé-
gein keresztül a testi-lelki jólét az aktív kikapcsolódás esz-
közéül, mely a tartalmas szabadidő eltöltéshez vezet.

 
1.3 A szellemi rekreáció felOsztásA, renD- 

 szertAni megkÖzelÍtÉse

Amikor tanulmányaim során először találkoztam a re-
kreációval izgatottan vártam, hogy megtanulhatom a hoz-
zá kapcsolódó elméleti háttérrel együtt a felosztását, rend-

szerben való elhelyezését, más tudományterületekhez való 
kapcsolódását. Ahogy teltek az évek az egyetemen, úgy 
fogalmazódott meg bennem egyre több kérdés a rekreáció-
val kapcsolatban, melyekre egyre inkább nem kaptam igazi 
válaszokat, sőt! Egyre inkább ellentmondásokat fedeztem 
fel, az akkori szakirodalmakban, jegyzetekben. Később 
gyakorló rekreátorként nagyon sok mindent megismertem, 
ami a mozgásos területtel kapcsolatos, majd tanárként 
ezen ismereteket próbáltam rendszerbe szedni. Így szüle-
tett meg az első könyvem 2006-ban mozgásos rekreáció 
címmel. Célom az volt a könyv megírásával, hogy próbáljak 
egy rendszertani megközelítést adni a mozgásos rekreáci-
ónak, ami jó alapot adhat, az ezen a területen tanulók és 
dolgozók számára, hogy egy egységesebb szaknyelv felé 
vehessük utunkat, a mind inkább fejlődő egészségipar ára-
datában. Természetesen a könyv megjelenésekor, majd a 
2011-es javított és bővített kiadást követően is kaptam szél-
sőséges megnyilvánulásokat, a könyv szakmai tartalmára 
vonatkozólag. Az egyik ilyen azóta többször elhangzott kriti-
ka (persze nem nekem címezve) az volt, hogy a bemutatott 
rendszertannál nincs feltüntetve a hivatkozás és az csak az 
én szüleményem lehet! Igen, kedves kollega, valóban az 
én könyvem és az általam évek alatt kialakított rendszertani 
felépítést közöltem benne. Természetesen már akkor fog-
lalkoztatott a szellemi rekreáció rendszertanának kialakítá-
sa is, ami szintén számos szakmai anyag, tudományterület 
egyfajta rendező elv alapján strukturált felépítményét jelenti 
számomra.

Valahogy úgy tudom legjobban elképzelni, mint a festő 
egyik kezében lévő színpalettáját, ahol meghatározott he-
lyen meghatározott színek vannak, de hogy végül milyen 
színt kever ki a művész, azt ő dönti el, a színek közötti átjár-
hatóság, maga a képzelet szabadsága.

Sokféleképp lehet a rekreációs tevékenységeket struk-
turálni, az én általam bemutatott rekreáció rendszertana 
egy lehetséges verzió, folyamatos fejlesztésre, továbbgon-
dolásra éhes, dinamikus halmaz, ami sosem tökéletes.

Nagyon nehéz sematikusan ábrázolni egy olyan rend-
szert, ahol a szellemi rekreációs tevékenységek a főbb cso-
portok tekintetében is több helyre besorolhatók, ez a struk-
túra teljes átjárhatóságát jelenti!

1. ábra A szellemi rekreáció fő csoportjainak sematikus 
ábrája

A fő csoportok (kulturális, társasági-egyéni, természeti, 
kiegészítő és relaxációs technikák) egymás között átjár-
hatóságot biztosítanak, az alcsoportok felsorolása egyes 
főcsoporthoz kapcsolódóan még képlékeny, de a szemlél-
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tetés kedvéért és a rendszer átláthatósága szempontjából 
kikerülhetetlen.

2. ábra Szellemi rekreáció felosztása
 
A főcsoportokon belüli alcsoportok a tevékenységeket 

legfőbb dominanciájuk alapján kategorizálják be, természe-
tesen egy tevékenység több helyen is megjelenhet, éppen a 
tevékenységek komplexitásának köszönhetően. 

Levezetek néhány érdekes rendszertani problémát, ami 
bizonyítja a struktúra nyitottságát:

• busójárás: rendszertani szempontból a maszkos 
szokásokhoz tartozó alakoskodás, ami, mint népi színjáték 
a játékok alcsoportban kerül megemlítésre, ami a társasági 
- egyéni főcsoportba tartozik, de egyúttal ugyanazon főcso-
port összejövetelek alcsoportjába is sorolandó, s mivel mű-
vészeti tevékenység is egyben, így a művészeti alcsoportba 
is tartozik, ami viszont a kulturális főcsoport tagja. Itt mégis 
a fő rendező elv a játék dominanciája volt;

• zenehallgatás: ami hogyha barátokkal történik, ak-
kor a rendszertani elhelyezésnél a legerősebb motiváció az 
ami meghatározza az elhelyezését, vagyis, ha egy adott 
zene megfigyelése, elemzése, élvezete a cél egy hozzáértő 
közösségben, akkor a kulturális főcsoportba tartozó művé-
szeti alcsoportba sorolandó.

Ha a zenehallgatásnál a szellemi felfrissülés, a teljes ki-
kapcsolódás a fő cél, akkor a kulturális főcsoport szellemi 
alcsoportjába tartozhat.

Ha egy hozzáértő közegben történik a zene hallgatá-
sa, de a fő motivációja a közösségnek az adott zene/ze-
nék gyűjtése, cserélése, akkor ugyanezen főcsoport gyűjtő 
alcsoportjába helyezhető el a tevékenység; azonban, ha 
a zene hallgatás mellett a fő motiváció maga a közösség, 
akkor inkább a társasági - egyéni főcsoport összejövetelek 
alcsoportjához kell tartozzon.

Az adott tevékenységek csoportjainak részletes bemu-
tatását számos példán keresztül, ami könnyebbé teszi majd 
a besorolások pontos ismeretét a hamarosan megjelenő 
Szellemi Rekreáció című könyvem fogja tartalmazni.
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TANULMÁNY

Összefoglalás: Szellemi rekreációval nagyon ke-
vés hazai és külföldi tanulmány foglalkozik. A szel-
lemi rekreáció meghatározására több definíció is 
létezik, azonban egyik sem 100%-osan pontos. A 
szabadban végzett mozgásformák egyaránt ha-

tással vannak a szellemi felfrissülésünkre is, ugyanakkor 
a természet tanulmányozása során túrázunk az erdőben, 
ami pedig mozgásos tevékenység. Nagyon általánosan fo-
galmazhatunk úgy, hogy valamennyi olyan szabadidős te-
vékenység, ami nem elsősorban a fizikumot veszi igénybe. 
A kiegészítő eljárások és relaxációs technikák esetében is 
nehézbesorolni csak az egyik vagy csak a másik csoport-
ba így ezek az eljárások helyet kaptak a szellemi rekreáció 
dimenziójában is. Fontos megjegyezni, hogy a motiváció 
sem elhanyagolandó tényező a rekreációs tevékenységek 
esetén. A szellemi rekreációnak négy fő csoportját határoz-
hatjuk meg: Kulturális, Társasági-egyéni, Természeti, Ki-
egészítő és relaxációs eljárások. A cikk a szellemi rekreáció 
egy lehetséges meghatározását és alapvető rendszertani 
felépítését mutatja be.

Kulcsszavak: rekreáció, szellemi rekreáció, szabadidő, 
rendszertan

Abstract: Intellectual recreation are very few 
studies deal with both domestic and foreign. 
Definition of intellectual recreation multiple 
definitions exist, butnone 100% accurate. 
Movementsin both the open can affectthemental 

refreshment, while out walking in the for estinthestudy of 
nature, whichare kineticactivities. We are very general 
statement is that all recreational activity that doesn otuse the 
first line of physique. For additional relaxation procedures 
and techniques is so difficult to classify we re the only one 
or the other group, ho we ver the se procedures, the spiritual 
dimension of recreation as well. It is important to not ethat 
motivation is not a negligible factor in the case of recreation 
alactivities. The four major categories of mental recreation 
can be determined: cultural, social, personal, natural, and 
additional relaxation procedures. Thisarticledescribes 
the mental recreation of a possible definition and basic 
taxonomic structure presents.

Keywords: recreation, intellectual recreation, leisure, 
systematics
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KÖNYVISMERTETŐ

rOB anTOun: TEnIsZ OKOsan
(Budapest, Gabo, 2013)

„A tenisz és a ping-pong hasonló; az eltérés 
csak az, hogy a teniszben a játékosok az aszta-
lon állnak.”           

Coluche, francia humorista

A tenisz őse a középkori Franciaországból indult világhódító 
útjára, ahol előszeretettel játszották a „jeu de paume” nevű 
labdajátékot, amelyben a játékosok tenyérrel ütögették 
egymásnak a labdát. Az adogató játékos gyakran „tenez!” 
(„fogja!”) felkiáltással indította a labdamenetet.  A játékot az 
1400-as években átvevő angolok ezt „tenis”-nek értették, 
innen a játék mai (tennis) elnevezése. A szerva („service”) 
annak idején a nagyúri játékcsarnokokban még valódi szol-
gálat volt, ugyanis szolga dobta fel a tenyérrel, majd később 
már eszközzel, megütendő labdát gazdájának. A tenisz mai 
formája az 1800-as évek második felében kezdett kialakul-
ni. Az 1877-ben megrendezett wimbledoni bajnokság a leg-
nagyobb múltú, mai napig létező tenisztorna.
E népszerű, látványos sport hatalmas fejlődésen ment ke-
resztül, mára a játék felgyorsult, agresszívebbé vált. Az 
eredményességhez  komolyabb technikai tudásra, fizikai 
felkészültségre, és sokkal gyorsabb helyzetfelismerésre 
van szükség.
Ebben lehet segítségünkre Rob Antoun nemrég megjelent 
kézikönyve. A nemzetközi hírű mesteredző – ellentétben 
más szakkönyvekkel - nem arra tanít meg, hogyan legyenek 
ütéseink gyorsabbak, erősebbek, pontosabbak – hanem 
arra, hogyan olvassunk ellenfelünk mozdulataiból. Ha jobb 
fogadóvá válunk, képesek leszünk előre megjósolni, milyen 
ütésre készül ellenfelünk, még mielőtt tenne akár egy lépést 
is. Így máris több meccset nyerhetünk anélkül, hogy komo-
lyabban fejleszteni kellene ütéstechnikánkat.
A könyv fejezetei sorra veszik a tenisz öt legfontosabb já-
tékhelyzetét (adogatás, adogatás fogadása, alapvonaljáték, 
hálójáték, ellenfél hálójátéka), részletesen elemzik a leg-
gyakoribb játékstílusokat és az ellenük való hatékony játék 
lehetőségeit.  Rob Antoun megmutatja, hogyan fejleszthető 
az előrelátás és észlelés képessége, amelyek lehetővé te-
szik, hogy villámgyorsan még alaposabban megvizsgáljuk 
ellenfelünk mozgását és a felénk érkező labdát.
A kötet teniszlexikonnal zárul, amelyben a sportág legfon-
tosabb szakkifejezései szerepelnek.

Az igényesen megszerkesztett, szép kivitelű kézikönyv kü-
lön érdeme a rengeteg színes ábra, a mozdulatokat elemző 
fotósorozat, és a szemléletes pályadiagramok, amelyek ti-
pikus labdameneteket elemeznek.
Aki javítani szeretné nyerési esélyeit a teniszpályán – feltét-
len üsse fel az angol mesteredző kötetét.

Szerző: mOsOnYI hELga
Somogyi Károly Városi és Megyei 
Könyvtár
6720 Szeged, Dóm tér 1-4.
+36-62/425-525
www.sk-szeged.hu
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tárgyas ragozás
– avagy a múzeumok nyelve.

A múzeumok -- nagyvonalakban - a kulturális örökséget gyűj-
tő, megőrző, feldolgozó és közvetítő intézmények. Mindebből 
a hétköznapi embert elsősorban a közvetítés számára nyitott 
formái: a kiállítások, a programok és a kiadványok érintik, 
ezért a múzeumok törekszenek arra, hogy minél látványo-
sabb kiállításokat, ismeretszerző és egyben szórakoztató 
programokat, hasznos és szép kiadványokat készítsenek. A 
múzeumok kulturális termékeiket és szolgáltatásaikat igye-
keznek hatékonyan reklámozni annak érdekében, hogy a 
potenciális közönség valódi látogatóvá váljon. Olyan valaki, 
aki bemegy a múzeumba, megnézi a kiállítást, részt vesz a 
tárlatvezetésen, meghallgatja az ismeretterjesztő előadást, 
kiadványt vásárol, elhozza a családját a szabadidős prog-
ramra, részt vesz a diákjaival a múzeumpedagógiai foglalko-
záson, netán diákként maga indul múzeumi felfedező körútra. 
Miért érdemes manapság múzeumba járni? Mitől érdekes 
számunkra egy kiállított monogramos cipellő, sátoros fejken-
dő, kéregedény, fokla, vagy éppen egy gördeszka, pilleszék, 
műanyag bőrönd? Miről mesélnek a tárgyak? Mire jó a mú-
zeum?
A múzeum egy folyamatosan frissülő, aktív koordináta rend-
szer, amelyben eredeti tárgyak, dokumentumok, filmek, fotók 
és történetek nyújtanak fogódzót ahhoz, hogy megismerjük 
a környezetünket és önmagunkat, hogy a múlt segítségével 
megértsük a jelenünket és a jelenünk segítségével a múltat, 
hogy megismerjünk másokat és másokon keresztül ponto-
sabban lássuk saját magunkat, hogy észrevegyük és érez-
zük a szépet, hogy rájöjjünk a dolgok működési mechaniz-
musára, hogy elhelyezzük magunkat a bennünket körülvevő 
bonyolult rendszerben valahol - középen. 

A világban saját magunk, a múzeumi koordináta rendszer 
közepén a műtárgyak állnak. A műtárgyakat gondos mérle-
gelés után a muzeológusok választják ki a környezetünkből, 
a műalkotások és használati tárgyak, dokumentumok végte-
len tengeréből. A folyamatosan és módszeresen gyarapodó 
múzeumi gyűjtemények egyes darabjait az újabb és újabb 
kiállítások helyezik reflektorfénybe annak függvényében, 
hogy éppen mi az az aktuális kérdés, probléma, helyzet vagy 
szándék, amire a műtárgyak önmagukban és a kiállítási kon-
textusban egymással összefüggésben reflektálnak. 
A múzeumok elsősorban a műtárgyakon keresztül lépnek 
kapcsolatba a közönséggel, azaz műtárgyakkal kommu-
nikálnak. A befogadást a tárgyak vizuális látványa mellett 
szöveges magyarázatok, illusztrációk, fotók, filmek, ábrák 
segítik, valamint a kiállítási installáció, a tárgyak elhelyezése, 
sorrendje, egymáshoz való viszonya, a hangok,a fények, a 
bejárási útvonal, az egyes részletek és az egész kapcsola-
ta. Ugyanazokkal a tárgyakkal egy kurátor többféle történetet 
is elmondhat, ha másképpen rendezi el őket, vagy ha mást 
emel ki ugyanannak a tárgynak a jellemzői közül. És termé-
szetesen ugyanaz a tárgy és kiállítás mást és mást jelent 
minden egyes látogatónak, aki a látottakhoz soha nem csak 
általánosságban, vagy a kurátor üzenete mentén, hanem 
saját szubjektív szempontjai, tapasztalatai, ismeretei szerint 
közelít. A kiállítások az egyéni, személyes élmény mellett 
fontos közösségépítő szerepet is betöltenek, mivel kisebb 
és nagyobb csoportoknak kötetlen lehetőséget teremtenek 
a közös megismerésre, tapasztalatszerzésre, beszélgetésre, 
együttlétre, a világhoz való eltérő viszonyulások kifejezésére, 
a különböző vélemények megfogalmazására. 
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Idillinek tűnik mindez, azonban a valóságban sajnos nem 
így működünk, azaz többnyire nem használjuk ki azokat a 
lehetőségeket, amelyeket a múzeumok kínálnak számunkra. 
A társadalom nagyobb részének - külső vagy belső akadá-
lyok következtében - ritkán van része múzeumi élményben. 
Akik megtehetik, azok többségének is csak sokadik a nép-
szerűségi listán a múzeumi élményszerzés a mozi, a koncert, 
az állatkert, a színház, a tudományos játszóház és a többi 
kulturális szórakozási lehetőség után. Mi ennek az oka? Az 
egyik biztosan az, hogy a többi kulturális műfajhoz képest a 
múzeumok nyelve bonyolult és nehéz, és ezt a nyelvet ke-
vesen értik és kevesen képesek jól olvasni. A múzeumok 
nyelve egy egészen speciális „idegen” nyelv, amelyben nem-
csak betűket és hangokat, hanem sokféle vizuális jelet kell 
megfelelő módon összeolvasni és együttesen értelmezni ah-
hoz, hogy megfejtsük egy adott tárgy vagy kiállítás üzenetét. 
Majd újabb erőbedobás, vagy legalább odafigyelés kell ah-
hoz, hogy felfedezzük magunknak a megismerés személyes, 
gyakorlati hasznát, hogy lefordítsuk a saját magunk számára 
azt, amit látunk. Mindez a múzeumokban fejben, elsősorban 

a látás segítségével, statikus vizuális eszközökön és szöve-
geken keresztül történik, az élmény pedig elsődlegesen intel-
lektuális: a gondolkodás, a megismerés, az összefüggések 
felfedezésének belső élménye. 
A mai vizuális kommunikációra épülő világban óriási isme-
retszerzési és szórakozási lehetőség van a múzeumokban, 
amelyek főként vizuális jelekkel dolgoznak. A bennünket érő, 
gyorsan váltakozó vizuális ingerek sokaságában a múzeum 
segíthet eligazodni: lassítani, választani, közelíteni, nagyíta-
ni és mélyre menni. Ez azonban csak azoknak sikerül, akik 
vállalkoznak rá, hogy gyors és felszínes átfutás helyett időt 
és energiát szánjanak arra, hogy megértsék és elsajátítsák 
a múzeum nyelvét. Ehhez az erőfeszítéshez nyújtanak se-
gítséget a Néprajzi Múzeum munkatársai, akik „TÁRGYAS 
RAGOZÁS szubjektív etnográfia” címmel egyedülálló tanul-
mányi kiállítási programot működtetnek annak érdekében, 
hogy a közönség számára akadálymentessé, ezzel vonzóvá 
tegyék a múzeumlátogatást. A mindössze 33 tárgyat felsora-
koztató tanulmányi kiállítás és a „Segítség” című múzeumpe-
dagógiai program az alapkérdésekhez megy vissza: hogyan 
működik a múzeum, mi is az a kiállítás, mitől műtárgy a mű-
tárgy, milyen jeleket találunk egy kiállításban, hogyan jelenik 
meg a múzeumban a jelenkor, mit hogyan lehet megfejteni, 
összeolvasni. A gyakorlatokra épülő, modellszerű program 
célja, hogy képessé tegye a látogatókat arra a sajátos múze-
umi tárgyas ragozásra, amellyel nemcsak a Néprajzi Múze-
umban, hanem bárhol, bármilyen típusú múzeumi környezet-
ben komfortosan érezhetik magukat.
A tanulmányi kiállítási programban, Frazon Zsófia muzeo-
lógussal együtt, szervezett iskolai és civil csoportokkal fog-
lalkozunk, az általános iskolásoktól egészen a felnőttekig, 
felső korhatár és minimális csoportlétszám kikötés nélkül. A 

hozzánk érkezők a tárgyas ragozás módszertanát foglalko-
zásvezető közreműködésével az állandó kiállításban és egy 
tetszőleges időszaki kiállításban is kipróbálhatják. A gyakor-
latias pedagógiai programban többek között a kiállítás újra-
tervezése, kreatív tárgymeghatározások készítése, műtárgy-
rejtvények, a kiállítás újabb témákkal és tárgyakkal történő 
bővítése, kooperatív feldolgozás, egymásnak történő tárlat-
vezetés, logótervezés, szerepjáték, vizuális alkotás, szubjek-
tív mesélés és sok beszélgetés, változatos verbális kifejezési 
formák szerepelnek. A látogatóink tőlünk és egymástól, mi 
pedig tőlük tanulunk. Minden alkalommal újabb kérdésekkel 
találkozunk, amelyekre válaszolnunk kell, így a program -- 
nagy részben a résztvevőknek köszönhetően -- mindig friss 
és naprakész.
A tárgyas ragozás foglalkozásokra folyamatosan lehet jelent-
kezni. 
Aki előzetesen szeretne tájékozódni, megtalálja a program 
részletes, foglalkozásokra lebontott módszertanát és segéd-
anyagait a Néprajzi Múzeum honlapján: http://www.neprajz.
hu/tartalom.php?menu2=607, valamint a tanulmányi kiállítási 
projekt önálló weboldalán: http://targyasragozas.hu/. 
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rekreáció, szabadidő, sport
gyerekszemmel

Varga Melinda Emese a kispesti Pannónia Általános Iskola 
testnevelős tanára. Az intézmény nagy hangsúlyt fektet a 
hagyományokra, melynek egyik legnépszerűbb része a fel-
ső tagozatos diákok számára kiírt pálya- és mestermunkák, 
melynek során a gyerekek szabadidejükben rekreációval, 
sporttal kapcsolatos műveket is készítenek. A rekreacio.
eu tudományos magazinunk szeretné tovább színesíteni a 
folyóirat tartalmát. A tanárnő irányításával a következő lap-
számokban  olyan rekreációs tartalmú írásokat is bemuta-
tunk a szellemi rekreáció című rovatban, melyek közvetle-
nül az iskola tanulóinak – a szó szoros értelmében – tollából 
származnak. 

Varga Melinda Emese
melinda.v.pannoni@gmail.com
https://www.facebook.com/melinda.vargapannonia

A cikk szerzője:
nÉmETh OLIVÉr
6. a osztály
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Közhelynek számíthat már ez a cím, de mindig időszerű fel-
adat, amivel foglalkozni kell napjainkban is.  Mindenkit érint 
az öregedés folyamata, de nagyon sokan nem vesznek tu-
domást erről, pedig ha tudatosan készülünk a testi és lelki 
változásokra, akkor sikeresebb és szebb időskort fogunk 
megélni. 

A fiatalabbaktól, főleg akik nem törődnek az egészségükkel, 
de még nem szenvednek semmilyen betegségtől, többször 
hallani, hogy nem akarnak sokáig élni, illetve, hogy valami-
ben meg kell halni. Ez butaság, mert nem gondolnak bele, 
hogy ez másképpen zajlik le és több évtizedes betegeske-
dés áll előttük.  Ha nem törődnek magukkal a gyógyszerek 
fognak „ segíteni”, hogy egyáltalán élni tudjanak valaho-
gyan. Viszont az egészséges életmódba és megelőzésbe 
fektetett tőke a teljes élettartam alatt nyereséget termel az 
egyén és a társadalom számára.

Személyi edzőként gyakran szembesülök azzal, hogy a 
rendszeres testmozgás milyen pozitív hatással van ennek 
a korosztálynak az egészségi állapotára. A fejlett országok-

minden korban jó karban
Szerző:
KIráLY nOrBErT

Csúcsforma Személyi Edző Stúdió tulajdonosa és szakmai vezetője
www.csucsforma.com

Szakmai életút:
SZTE - Testnevelő tanár és rekreácó szervező, főiskolai diploma
Pécsi Tudományegyetem - Testnevelő tanár, egyetemi diploma
International Wellness Institute - Personal trainer
International Wellness Institute - Funkcionális tréner
International Wellness Institute - Preventív gerinctréning és streching
International Wellness Institute – Szenior tréner
TRX Suspension Trainer
Boot Camp edző
POLAR OwnZone edző
SZTE - Úszás sportedző
SZTE - tenisz sportoktató

„egész életünkön át mindig csak a jelent birtokoljuk, 
sohasem többet. 
A különbség csak az, hogy eleinte hosszabb jövőt lá-
tunk magunk előtt, a vége felé pedig hosszú múltat 
magunk mögött.”

(schopenhauer)
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ban egyre inkább felismerik, hogy a családban lévő idősebb 
korosztály, mennyivel aktívabb tud maradni, és ezáltal hasz-
nosabb tagja a közösségnek és családnak a rendszeres 
testmozgásnak köszönhetően. Így a fiatalok is támogatják, 
hogy szüleik és nagyszüleik rendszeresen sportoljanak, 
akár fitnesztermekben, ahol biztonságos környezetben ko-
moly fejlődést tudnak elérni.

Magyarországon is van szenior tréner képzés, amely felké-
szíti az edzőket erre a speciális populációval való foglalko-
zásokra. A fitnesztermek itthon pedig most kezdik felismer-
ni, hogyha becsábítják az idősebb réteget létesítményeikbe, 
akkor egy nagyon értékes és hűséges vendégkört tudnak 
építeni maguknak.

Az időskor meghatározásakor kétféle életkort különbözte-
tünk meg, ami nem biztos, hogy egybe esik az egészségi 
állapot függvényében:

WHO szerint a kronológiai (naptári) életkori szakaszok 
a következők:
• 50-60 év: áthajlás kora,
• 60-75 év: idősödés kora, 
• 75-90 év: időskor, 
• 90 fölött: aggkor, 
• 100 év felett: matuzsálemi kor. 

A biológiai életkor függ az egyén: 
• egészségi állapotától
• testi erőnlététől
• szellemi frisseségétől, teljesítőképességétől
• külső megjelenésétől

Néhány éve már új irányzat kezdett el terjedni a fitneszter-
mekben már Magyarországon is, amit funkcionális edzés-
nek neveznek. Ennek a lényege, hogy a mindennapi életből 
vett mozdulatokat használ, például guggolás, kitörés, eme-
lés és kapcsol össze aktív erőfejlesztés közben. A cél minél 
több izomcsoportot megmozgatni minden egyes gyakorlat 
során. A funkcionális edzés eszközei a TRX vagy felfüg-
gesztéses edzés, fittball, jumper, coreboard, medicinlabdák, 
szabadsúlyok, gumikötelek és saját testünk. Az ilyen jellegű 
terhelés felkészíti a testet a mindennapi kihívásokra, és se-
gítséget nyújt abban, hogy könnyedén vegyék az idősebb 
emberek azokat az akadályokat, amelyeket korábban köny-
nyedén teljesítettek, például a lépcsőzés, leguggolás, vagy 
csak kis unokájuk felvétele.

A rendszeres fizikai aktivitás bizonyítottan lassítja a bioló-
giai állapotromlás folyamatát. Harmincévesen elérjük fizi-
kai teljesítményünk csúcsát és ezt követően, folyamatos 
teljesítménycsökkenés következik be, amely rendszeres 
testmozgással és egészséges életmóddal nagymértékben 
lassítható. Idősebb korban javasolt az alacsony intenzitá-
sú állóképességi edzések, erősítő és nyújtó gyakorlatok. 
Az edzések időtartama személyre szabottan kell meghatá-
rozni, hetente 2-3 alkalom gyakorisággal. Állapotfelmérés 
minden esetben szükséges, annak megállapítására, hogy 
milyen az egyén egészségi állapota, erőszintje, állóképes-
sége, hajlékonysága, egyensúlya és táplálkozási szokásai.

Az öregedés többtényezős és többdimenziós életfolyamat, 
amelynek kialakulását és kimenetelét biológiai, pszichológi-
ai és szociológiai tényezők határozzák meg.  A 60 évesek 
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és az annál idősebbek a legjobban növekvő korosztály nap-
jainkban a világon. 

A sikeres öregedéskor  a következő dolgoknak kell tel-
jesíteniük:
• Alkalmazkodik a változásokhoz
• Jól felhasználja képességeit
• Megkísérli leküzdeni gyengeségeit, de elfogadja azokat, 
amelyeken nem képes változtatni
• Ha elkerülhetetlen, hogy másoktól függő viszonyba kerül-
jön, elfogadja a függőség állapotát
• Megőrzi önbecsülését
• Örömet, kielégülést nyújtó tevékenységekben vesz részt
• Továbbra is vannak életcéljai
• Tápláló étrendet fogyaszt
• Képességeinek megfelelően mozog, tornázik, sportol

A legeslegöregebbek titka a jó kedélyállapot, pozitív élet-
szemlélet, megfelelő szokások, dohányzás mellőzése, 
egészséges táplálkozás és testmozgás.

Az Idősek Nemzetközi Napja: október 1.
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Élménypedagógia
a Holdfény Liget outdoor programjaiban

A Holdfény Liget – az Alpokalja kalandparkja, ahol négy fő 
tevékenységi körrel foglalkozunk. Egyrészt egyéni vendé-
geket (családokat, pártokat, baráti társaságokat, születés-
napi összejöveteleket, stb.) fogadunk klasszikus kalandpar-
ki kihívásokkal a 14 hektáros „erdős Ligetünkben”. Másrészt 
gyerekcsoportokkal foglalkozunk jellemzően osztálykirán-
dulásokon és nyári táborokban. Táborainkban négy életkori 
csoport számára szervezünk programot, az első táborozók 
már önkéntes segítőként térnek vissza hozzánk. Harmad-
részt különféle sport- és kulturális programok helyszíne is 
a Liget, mint pl. tíz órás hegyikerékpár-verseny, túlélőtúra, 
zenei előadás, vagy éppen lakodalom. Negyedrészt pedig 
közösségépítő tréningeket vezetünk cégek és szervezetek 
számára, ahol az outdoor tréningmódszert használjuk esz-
közként. Elkötelezettek vagyunk a tapasztalati tanulás és 
az élménypedagógia módszere iránt, ami mindezt áthatja.
Jelen írásomban utóbbival foglalkozom.
Az élménypedagógia a tapasztalati tanulás egyik irány-
zata, amely a Liget mindennapi életében nem választható 
szét az outdoor programoktól és a kalandpedagógiától. Az 
élménypedagógia strukturált aktivitások mentén teremt ke-
retet, melyben a megélt, valós élményt használja fel esz-
közként a tanuláshoz.

Az outdoor programok intenzív élményt adnak a tapasz-
talati tanulásra építve, hatékonyan segítik a komfortzónából 
való kilépést, a mélyebb érzelmi bevonódás pedig fokozza 
a tanulási és változási folyamat mélységét, melyben kulcs-
szerepe van a kihívás szintjének reális megválasztása. Cé-
lunk a megfelelő kihívási szint megválasztásával a célokban 
szereplő tanulásélmény biztosítása.
Míg a kalandpedagógiában a megélt valós kaland válik 
a tanulás eszközévé (amelyben megannyi nem várt hely-
zetet teremtenek maguk a körülmények – „tanítható pilla-
natok”), addig az élménypedagógiában a strukturált gya-
korlatok „laboratóriumi olvasztótégelye” az alacsony- és 
magaskötélkerti aktivitások, amelyek katalizátorként mű-
ködnek a csoportfolyamatokban és támogatják a résztvevők 
megéléseit.
A nyári táboraink mentén szeretném közelebb hozni ezt a 
módszert, de inkább attitűdnek nevezném. Legtöbbször 
egyszerre vannak jelen élmény- és kalandalapú program-
elemek a táborainkban, amelyek észrevétlenül mennek át 
egymásba, vagy akár jelen vannak egyazon aktivitásban. 
Egy-egy tábori turnusban, amelyben jellemzően egy hetet a 
szabadban töltünk, gyakran kitett, nem hétköznapi helyze-
tekben találják magukat a résztvevők. Indián tipikben vagy 
szabadég alatt alszunk, szabadban sütünk-főzünk magunk-
nak, sokat vagyunk úton leginkább a Kőszegi hegységben 
vagy a közeli Ausztriában, eközben megéljük az időjárás 
nehézségeit, akár esőben, hidegben vagy forróságban. A 
programok során hatnak ránk mindezek a félnomád körül-
mények, melyeket mi, nevelők, tudatosan használunk.
Ebbe a keretbe ágyazzuk programjainkat, melyeket megél-
ve és feldolgozva tanulunk. A megélések megtanulhatók, és 
nem megtaníthatók, a nevelők „terelgetnek” – facilitálnak, 
azaz támogatnak és rávezetnek. A megéléssel – tapaszta-
lással és annak feldolgozásával a résztvevők a következő 
készségekben és képességekben tanulhatnak irányítottan: 
hogyan mutassák be és meg önmagukat, hogyan éljék meg 
és mondják el gondolataikat és érzéseiket, hogyan kérje-

Szerző: KOVáCs IBOLYa
pedagógiai szakmai vezető, 
tréner
Holdfény Liget - Telekaland Kft.
H-9723 Gyöngyösfalu, Liget 
utca 1.
+36 30 520-44 55
kovacs.ibolya@holdfenyliget.hu
www.holdfenyliget.hu
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nek vagy adjanak segítséget, illetve támogatást másoknak. 
Megérezhető – megtanulható mi a bizalom, hogyan kom-
munikáljanak, és hogyan adjanak figyelmet társuknak. Meg-
érezhetik, hogy milyen egy közösség része lenni, és hogy a 
közösségnek (ez esetben kortárs közösség) mekkora ere-
je van, megtapasztalhatják, ki vagyok én a közösségben, 
és mi a szerepem, helyem, viszonyulásom. Mindezekhez 
a lehető legalkalmasabb keretet nyújtja a természet, amely 
jelentős mértékben segít abban, hogy „természetes” módon 
önmaguk legyenek a résztvevők, megértsék saját viselke-
désük mozgatórugóit, mindezt a közösség tükrében, a csa-
pat erejének támogatásával, sikerek és kudarcok mentén.
Nagyon fontos a kortárs közösség. Ezekben a táborokban, 
ahol mindenki máshonnan jön, lehetősége van a gyerekek-
nek tiszta lappal indulni, megmutatkozni „új arcoknak”, és ré-
sze lenni egy formálódó új közösségnek. A tábori hét során 
teret adunk az egymás megismerésének és a programokban 
megélt élmények feldolgozásának a megbeszélőkörökben. 
A tábor első napjaiban megállapodást kötünk, hogy milyen 
keretek között élünk együtt, amit a tábor végéig nyomon kö-
vetünk, szükség esetén formálunk. Fontos, hogy mindenki 
számára élhető és betartható keretet teremtünk közösen. A 
kezdeti tervező – biztonságteremtő szakaszban, mindenki 
megismeri az őt körülvevő keretet, szállás, természeti kör-
nyezet, a többi gyereket bemutatkozások és aktivitások ál-
tal, megkötjük a megállapodást, amely tartalmazza az alap-
vető szabályokat, amiből kiemelném a választható kihívás 
és az önkéntes részvétel lehetőségét, továbbá megismerjük 
és közösen formáljuk a programokat, egyéni és közösségi 
célokat fogalmazunk meg.
Nem véletlenül írok erről a témáról hosszabban, ugyanis 
az évek során azt láttuk, hogy mindennek részletesnek és 
körültekintőnek kell  lennie, mert ha elmarad, akkor később 
vissza kell hoznunk mindazt, ami ekkor már sokkal több 
időt vesz igénybe. Ezek után aztán már jöhet a sok-sok 

élmény életkortól és tábortípustól függően: erdei drótkö-
télpálya, falmászás, sziklamászás, klettersteig túra, hosz-
szabb-rövidebb gyalogtúrák, éjszakai túra, bátorságpróbák, 
kenuzás, íjászkodás és megannyi program, melyek részle-
tesen a honlapunk http://holdfenyliget.hu/hu/szolgaltatasok/
nyari-taborok/ oldalán megtalálhatóak. Ezek az elemek le-
hetőséget teremtenek a magasabb fizikai kihívásokra, koc-
kázatvállalásra, komfortzónából való kilépésre, melyeket 
igyekszünk tudatosan használni. A programok és a közös-
ség magas szinten vonják be a résztvevőt a folyamatba, a 
kalandprogramok során „kikerülhetetlen” utat járnak be, tel-
jesebb az átélés.
Ezek, a többnyire új közösségben megélt helyzetek és akti-
vitások elősegítik az estlegesen szokásos hierarchikus rend 
felbomlását. Lehetőség van új szerepbe kerülni, kísérle-
tezésre ösztönzik a résztvevőket, esetleg új erősséget fe-
dezhetnek fel önmagukban a gyerkőcök. Ezáltal segítséget 
nyernek a későbbiekre, hogy eddig ismeretlen területeken 
is biztonsággal „közlekedjenek”, bátran menjenek bele új 
helyzetekbe is, mivel nem ismert szituációkat, problémákat 
is képesek lesznek megoldani, így bátrabban használják a 
kreativitásukat. Megtanulják, hogy a magatartásuknak és 
döntéseiknek következményei vannak.
A tábor során folyamatosan a tervezés – megvalósítás 
(megélés, megtapasztalás) –értékelés – alkalma-
zás körét járjuk be. Tudatosan használjuk a csoportdinami-
kában rejlő lehetőségeket, amelyeket a kitett helyzetek fel-
erősítenek és meggyorsítanak. Ezek maradandó élmények 
a gyermekek számára, így az általuk szerzett tapasztalás 
mélyebbé válik. A beszélgetőkörökben történő feldolgozá-
sok kultúráját bevezetjük és napi szinten (nyitó- és zárókör) 
vagy akár adott aktivitás után is használjuk, amelyekben 
egy-egy egyéni vagy közösségi probléma, illetve cél több-
ször is felszínre kerülhet, a rendszeres feldolgozások által a 
tábori programok ívének folyamatában van tehát lehetőség 
dolgozni a kérdésekkel.
A táborok alatt megélt szabadságérzés, egyéni és közössé-
gi fejlődési lehetőség az, amely miatt a gyerkőcök évről-év-
re visszatérnek táborainkba mindig új és új kihívást keresve, 
új célokat állítva maguk elé.
Jelen tábori rendszer az elmúlt években folyamatosan for-
málódott, amihez sokat tesz hozzá egy-egy nevelő szemé-
lyisége, az adott közösséggel való megélések, hiszen mi 
magunk nevelői közösségeinkben is ezen módszer mentén, 
a tervezés – megélés – feldolgozás – alkalmazás folya-
matában állandóan tanulunk és fejlődünk, ahol az attitűd, 
a módszer adott, már csak a változatos keretet kell hoz-
zátennünk, s így hozunk létre expedíciós tábort vagy akár 
vándorcirkuszt.
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A görkorcsolyázás története iv.

Szerző: BÉrEs sánDOr Ph.D.
Eszterházy Károly Főiskola, 
Testnevelés és Sporttudományi Intézet
Eger
2013

Összefoglalás: A görkorcsolyázás története I1.,  
II2., III3. című tanulmányban bemutattuk a görkor-
csolya kialakulásának történetét az 1700-as évek 
közepétől az Olsen fivérek tevékenységével be-
zárólag. Jelen írásban foglalkozunk a 90-es évek 
görkorcsolya életével, a motoros görkorcsolyák 

elterjedésével, fajtáival. Bemutatunk néhány olyan új, kivé-
telesen egyedi görkorcsolya tervet, melyek később divatot 
teremthetnek és az eszköz, e mozgásforma sokszínűségét 
képviselik. Végül egy rövid áttekintésben foglalkozunk a 
görkorcsolya „filmes” karrierjével is.

Abstract: We showed the history of the evolution 
of roller skate in the study entitled The History of 
Roller Skating I1., II2., III3. from the mid-1700s to 
the activities of the Olsen brothers. We deal with 
the roller skating life of the 1990s and the spread 
of motor roller skates and their types in this paper. 

We will introduce some new and exceptionally unique 
roller skate designs, which may become trend makers 
and represent the variety of the gear and of the form of 
movement. Finally, we will discuss the pop, film career of 
the roller skate in brief.

Az inline gÖrkOrcsOlyA sPeciAlizálóDásA

1993-ban piacra kerül az agresszív, a terep (off-road) és 
a lesikló (down hill) inline görkorcsolya. Az egysoros gör-
korcsolyázás népszerűségének növekedése azonban egy 
időre megtorpant, amikor egyre nagyobb számban láttak 
napvilágot az esések utáni sérülésekről szóló hírek. A leg-
gyakoribb a csuklótörés és a fejsérülés volt. Természetesen 
a gyártók nem nyugodtak bele az egyébként valós veszé-
lyeket rejtő sporteszköz eladási számainak csökkenésébe 
és különböző propagandaeszközökkel egyre erélyesebben 
próbálták rávenni a soros és párhuzamos görkorikat hasz-
náló vásárlóikat, hogy sportolás közben viseljenek csukló-, 
könyök-, térd- és fejvédő felszerelést. Ezek a kiegészítő 
eszközök nagyban csökkentették a bukások okozta sérülé-
sek veszélyét és hasonló arányban növelték egy újabb piaci 
szelet részeként a bevételt. A józanabbak hamar belátták, 
hogy a védőfelszerelés akár fitnesz, akár „műkorcsolyázás” 
közben felbecsülhetetlen szolgálatot tehet.

1. ábra   Védőfelszerelések. Térd és csuklóvédő.

Természetesen csak idő kérdése volt, hogy a legjobb so-
ros görkorisok hozzálássanak a sportág kereteinek átsza-
básához. Már nem elégítette ki őket, hogy civilizált módon 
ide-oda guruljanak a városban, ezért az aerobic-tól és a 
fitnesztől elszakadva új arculatot próbáltak kialakítani ma-
guknak. Az új soros görkorcsolyázók a gördeszkásokhoz és 
a párhuzamos görkorcsolyásokhoz fordultak útmutatásért, 
nem csupán a kulturális alapozás kedvéért, hanem azért, 
hogy kilendítsék a sportágat a látszólagos holtpontról. Így 
a mozgalom kettészakadt, és kialakult az utcai, a rámpás, 
korlátokon, peremeken csúszkáló (street style) és a félcső 
(vert style) egysoros görkorcsolyázás.

2. ábra   A vert stlye (félcső) első kép4 , és a street style
(utcai) görkorcsolyázás - második kép.

A gördeszkásokhoz hasonlóan az utcai egysoros görkor-
csolyázók elsődleges célja, hogy egészen elképesztő aka-
dályokon ugráljanak át vagy csússzanak végig. Ehhez a 
görkori aljára különleges siklólemezeket szerelnek, hogy 
amikor nem kell, a kerekek ne akadjanak bele a felületbe, 
és a korcsolya alváza ne menjen tönkre az erős igénybevé-
teltől. Ezek a szükségletek egy egész kiszolgáló iparágat 
hívtak életre, melynek feladata, hogy ellássa az egysoros 
görkorisokat a szükséges kiegészítőkkel. A gyárak csak 
napjainkban kezdik felismerni, hogy ez a réteg jelenti a 
görkorcsolyázás jövőjét. Az egysoros görkorcsolyázással 
foglalkozó bármelyik folyóirat, például a Box vagy a Daily 
Bread lapjain minden létező kiegészítő megtalálható az ext-
rém méretű könyökvédőtől, a pólókon át, a titánból készült 
korcsolya alvázakig. A siklólapok, egyedi alvázak, speciá-
lis kerekek és egyéb kellékek, melyeket régebben minden 
koris magának készített el, ma már postai csomagküldő cé-
gektől is megrendelhetők.

 1 (Béres, A görkorcsolyázás története I., 2012)
 2 (Béres, A görkorcsolyázás története II., 2012)
 3 (Béres , A görkorcsolyázás története III., 2013)
4 (Afterbang, 2013)
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 A gördeszkások által jó három évtizeddel ezelőtt 
felderített terepen egy új városi sportág szerelmesei vették 
át az uralmat A görkorcsolyások a gördeszkás stílus és kul-
túra jelentős részét beolvasztották a saját sportágukba, de 
a kezdetben csupán szabadidős sporteszköznek számító 
szerkezetet a pop-kultúra követői által is keblükre ölelt, igazi 
nagyvárosi „harci” járművé avatták.
 A félcsövezés (vert) úgy kezdődött, hogy a legme-
részebb soros görkorcsolyázók felmerészkedtek a gördesz-
kások mutatványainak helyszínére, a félbevágott csőhöz 
hasonló rámpára. Az invázió eleinte nem kevés feszültséget 
okozott a „görparkokban”. A helyzet csak azután normalizá-
lódott, hogy a görkorcsolyázók egyre jobbak lettek, és mára 
kivívták a másik sportág művelőinek elismerését. A félcső 
görkorcsolyázás némileg eltér az ugyan ebben a közegben 
végzett gördeszkázástól, vagy BMX-ezéstől, mivel a koris 
két lába egymástól függetlenül, szabadon mozoghat. Nap-
jaink legnagyobb hatású, független technikájú soros görkor-
csolyázója az ausztrál TOM FRY. Képességeinek fényében 
átértékelődött a félcső görkorcsolyázás egésze, hiszen a 
sportág neki köszönheti a kizárólag az egysoros görkorcso-
lyázás sajátjának tekinthető trükköket.

3. ábra   Tom Fry sokszoros Ausztrál X Games (vert stlye) 
győztes görkorcsolyázó5

1994-re tovább bővül a görkorisok amúgy sem kisszámú 
tábora. Az Egyesült Államok Sportszer Kereskedelmi Tár-
saságának becslése szerint ekkorra már egyedül az álla-
mokban több mint 12 millió egysoros görkorcsolyás volt.
 1995-ös adat alapján az USA-ban a görkorisok sé-
rülései miatt a társadalombiztosításra kiadott összeg 2 mil-
liárd dollárra emelkedett. Jelenleg közel 22 millió görkoris 
van Amerikában és 4,5 millió Németországban. Általános 
arányszám, hogy 1989 óta 500%-os növekedés jellemzi a 
fogyasztói piacokat.
 Az amerikai Nemzeti Görkorcsolya Múzeum hon-
lapja6  a görkorcsolya történeti áttekintésében a 90-es 
évekből a következő hasznos amerikai vonatkozású évszá-
mokat jelenteti meg. 1991-ben indítják útjára az agresszív 
kori elkötelezett híveinek magazinját az Inline-t. 1992-ben 
az Amerikai Egyesült Államok gyorsasági görkorcsolya 
ágazata két divízióra bomlik, a quad és az egysoros ága-
zatra. 1995-ben az agresszív egysoros korcsolyát, mint új 

ágazatot felveszik az X-Games játékok közé, de tíz év után 
2005-ben eltávolítják a játékokból. 1996-ban az USA Roller 
Skating7  görkorcsolya szervezet először sorolja külön osz-
tályba az egysoros görtánc versenyeket (artistic skating). 
1997-ben az egysoros görkorcsolyák és a hozzá való kiegé-
szítők üzlete ezermillió dolláros iparágazattá válik, közel 26 
millió amerikai részvételével. 1999-ben az egysoros hockey, 
Pan Amerikai Játékok elnevezéssel Kanadában tartják.

szÖvetsÉgek megAlAkUlásA8

A görkorcsolyázás története című cikk csoportunkban fon-
tosnak tartjuk röviden bemutatni a görkorcsolyával foglalko-
zó hivatalos szervezetek fajtáit ill. kialakulásuk történetét. A 
bemutatásban elsősorban a jelentős nemzetközi és magyar 
szervezetekre, intézményekre koncentráltunk.

• 1921-ben megalakult az Európai Görkorcsolyázó 
Szövetség (CERS – Confédération Européenne Roller-
Skating), melynek székhelye Róma. A szövetségnek három 
szakága van: a gyors-, a hoki- és a művészi görkorcsolya. 
Mindhárom szakág űzhető hagyományos és soros görkor-
csolyával is. 
• 1924-ben megalakult a Nemzetközi Görkorcsolya 
Szövetség (FIRS – International Roller Skating Federation).
• 1980. október 27.-én alapítják meg a Nemzetközi 
Görkorcsolya Múzeumot. 
• 1991-ben a legnagyobb inline görkorcsolyagyártók 
megalakították a Nemzetközi Inline Görkorcsolya Szövetsé-
get (IISA), mely támogatja a sportolókat és a sportszerve-
zést. 
• A magyar görkorcsolyás élet legfőbb hivatalos 
fóruma, a Magyar Országos Görkorcsolyázó Szövetség 
(MOGSZ) 1993 január 9-én Budapesten alakult, szombat-
helyi központtal, az Európai Szövetség 18. tagállamaként. 
• 1993 június 5-én szövetségünk felvételt nyert a 
CERS soraiba. Jelenleg a CERS-nek 29 tagállama van, 
míg a Nemzetközi Görkorcsolyázó Szövetségnek (FIRS) 61 
ország a tagja.

mOtOrOs gÖrkOrcsOlyák

A sPinkiX9 

A görkorcsolyázás technikáját és magát az eszközt illető-
en jelentősen nem fejlődött az utolsó években. A követke-
ző, egyben talán utolsó lépés a görkorcsolya motorizálása, 
ugyanakkor ezzel a sajátos mozgásformát és ezen keresz-
tül a speciális élettani hatásokat melyek ezzel járnak meg is 
szüntetik a tervezők. Marad a viszonylag szűk körben való 
alkalmazhatóság, bár meg kell jegyezni, hogy az élvezeti 
érték ezért így is magas marad.
 Pance (2011) így ír a motoros görkorcsolyáról. A 
gyaloglás a múlt századé. A helyes út a spn KiX motoros 
görkorcsolya, mellyel gyaloglás nélkül és körüljárhatja a 
környéket. A tervező Peter Treadway – írja Pance – úgy 
5 (Wikipedia, 2013)
6 (National Museum of Roller Skating, 2010)
7 (USA Roller Skating, 2013)
8 (Béres, Görkorcsolyázás, 2004)
9 (Acton, 2012)
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alakította ki azt az alkalmatosságot, hogy a használó, csak 
egyszerűen felkapja, mint egy cipőt, majd egy kézben tar-
tott távirányítóval tudja szabályozni a sebességet. Az esz-
köz csúcssebessége körülbelül 10mérföld/óra, (16km/óra), 
melyet az akkumlátorral üzemeltetett motor, hozzávetőleg 
3-5km-en keresztül képes tartani, mielőtt lemerül. Bár nem 
sok, ugyanakkor arra elég, hogy megsétáltassuk a kutyát, 
vagy elugorjunk a boltba. A lytiumion akksit ezután kb. 2 
óráig kell tölteni.

4. ábra   A SpinKiX akumláttorról működő,
elektomosmotorral hajtott görkorcsolya. Dizájner Peter 

Treadway.

Ennek a motoros görkorcsolyának eddig hozzávetőleg 30 
prototípusa készült. Anyag nylon, alumínium. A cikk írásá-
nak időpontjában már a világpremierjére készülő korit, az-
óta (2012-ben), már bemutatták.

Új irányzAtOk

A görkorcsolya legújabb kori fejlődésének, vagy annak 
mellékágaként jegyezhető, a nem új keletű egykerekű 
(single-wheel „quintessence skate”) korcsolya, az 1988-
ban a kaliforniai Caples Lake Resort-ból való, MIYSHAEL 
F. GAILSON által tervezett és kivitelezett darab, melynek 
célja a sífutás ill. a telemark sízés modellezése10. A Gailson 
görkorcsolyával való közlekedés módját a szerző honlapján 
található, általa bemutatott mozgás alapján sajátítható el 
(http://onewheelskate.tripod.com/).

5. ábra A Gailson egykerekű korcsolya (Qsk8 2008)11 

A görkorcsolya fejlesztési tendenciák a görkorcsolya tech-
nikai fejlődése iránt érdeklődő mérnök orosz blogger 
Mitskevichus (2011) szerint már nem annyira a hatékony 
műszaki fejlesztések határozzák meg, hanem sokkal inkább 
a cégek marketing politikája. Mindazonáltal elismeri, hogy 
az utolsó a görkorcsolyák technikai fejlesztése szempontjá-
ból két jelentősebb korszak az 1997-es év környéke amikor 
is a K2 kihozza a soft cipős korikat, de itt is főleg a modu-
láris struktúra kialakítása, melynek célja a korcsolyák jobb 
állíthatósága és lábra illeszthetőségének jelentős javítása. 
A szerző szerint a másik jelentős fejlődés 2006-ban történt, 
amikor SEBASTIEN LAFFARGUE mérnök kifejlesztette és 
forgalomba hozta a szlalom görkorcsolyákat.

A legÚjAbb irányzAtOk - freeline skAte

 6. ábra  A freeline skate két gördülő „talpa”. (Forrás: 
ExBox)

A legújabb keletű gördülő sport a se nem görkorcsolya, se 
nem gördeszka Freeline Skate12. Mivel a konstrukció Ma-
gyarországon annyira új keletű, hogy a hivatalos magyar 
honlap, bár már regisztrált, de még nem működik, ezért 
egy a témával kapcsolatos blogbejegyzésben értesülhetünk 
róla, hogy mi is ez az új sport13:
 „Mi az a Freeline Skates? Egy új (városi közleke-
désre is kiváló) extrém sport, mely egyesítette a gördesz-
kázás, a snowboardozás, a szörfözés és a görkorcsolyázás 
élményét. A Freeline Skates debütálása óta sorra hódítja 
meg az országokat, és most hazánkba is elérkezett! Az 
eXboxban színvonalas pályán, profi oktatók segítségével 
sajátíthatod el a sport minden apró trükkjét. Ha még töb-
bet szeretnél megtudni a témáról, akkor kattints a Freeline 
Skates Hungary facebook oldalára.”

10 (Gailson, Gailson onewheelskate, 2013)
11 (Gailson, Gailson onewheelskate, 2013)
12 (Freeline Sports, 2010)
13 (ExBlog, 2013)
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ÚjAbb tAlálmányOk A gÖrkOrcsOlyázásbAn

Talán a legújabb keletű találmány, amit még nem láthattunk 
az utakon a „safety - Edging Friction Control™14”  elneve-
zéssel illettek, mely szabad fordításban talán a „biztonsági 
– él-súrló kontrol”-ként említhetnénk, köznapi kifejezéssel 
farolást segítő. E 2005-ös találmány egy keréktengelybe 
épített rugós megoldás segítségével a kerekek oldal irány-
ban elbillenhetnek, ami lehetővé teszi a görkorcsolyázónak, 
hogy megfelelő láberővel olyan a síelők és jégkorcsolyázók 
által alkalmazott fékezéseket is végre tudjanak hajtani, ami-
re hagyományos görkorcsolya kerekekkel csak a legképzet-
tebb profi görkorcsolyázók képesek, továbbá kiegyensúlyo-
zottabbá teheti a fordulást.

7. ábra A Hurwitz (2005) féle a „biztonsági – él-súrló kont-
rol” - United States Patent 6848750

A gÖrkOrcsOlyA A POPUláris kUltÚrábAn

1955 Gene Kelly görkorcsolyákat használ mint tánceszkö-
zöket az It’s Always Fair Weather (Mindig szép az idő) c. 
filmben15.
1971 - a Brand New Key című szám, melyet Melanie Safka 
ad elő, görkorcsolyákat használ témának16.
1979-es Roller Boogie című musical Linda Blairrel és Jim 
Brayel a párhuzamos quad görkorcsolyákkal. A film nyitó 
képsora egy kerék beszereléssel és kevésbé szakszerű ke-
nésével kezdődik. (E cikk megjelenésének pillanatában a 
teljes film elérhető a youtube-on is.17)
1980-as Xanaduban - Olivia Newton-Johnnal a főszerepben 
- a görkorcsolya végig jelen van18.
1980-ban megjelenő A mennyország kapuja (Heaven’s 
Gate) című filmben, Christopher Walkennel a főszerepben, 
mely az 1890-es években játszódik Wyomingban, egy jele-
netben megjelenik a korai görkorcsolya egy fajtája19.

1995-ös Ki az Úr a Háznál (Man of The House) című film-
ben Jonatan Taylor Thomas egy korai Rollerblade modellel 
korizza körbe Seattle-t.
1998-ban a Disney Channel, Görmenők (Brink) című filmje, 
egysoros görkorcsolyákkal történő tiniknek rendezett ext-
rém versenyt mutat be20.
2005-ös Roll Bounce (Kavaró korisok) című film fő cselek-
ménye egy a késő 1970-es években zajlódó görkori verseny 
köré épül, ahol egy csapat tinédzser küzd egymással21.
2006-os ATL című filmben, melyet Atlantában forgattak, a 
rapper T.I. és barátai főszereplésével, szintén megjelenik a 
görkorcsolyázás, mint alaptéma22.
2008 - az MTV Amerika Legjobb Tánc Csapata tehetség-
kutatójában feltűnt egy tehetséges Hip Hop tánccsapat a 
Breaksk8, akik görkorcsolyával adták elő tudományukat.
2008 - a Seventies című Laurent Wolf által előadott pop 
számban szerepel „Kim&Jessie” az M83-asokból, két kori 
táncos. A szám a Youtubon is megtalálható Laurent Wolf - 
Seventies (Official Music Video) címen23.
2009 a Whip It (Hajrá Bliss) című filmben Ellen Page és 
Drew Barrymore szereplésével (Barrymore rendezésében) 
– egy kisvárosi lány, csatlakozik egy női hard core roller 
derby csapathoz24.
2010 - a Skateland című film - Shiloh Fernandez és Ashley 
Green főszereplésével - az 1980-as években játszódik, ami-
kor a görkorizás rendkívül népszerű volt és a rengeteg tini 
járt korcsolya arénákba (roller rinks)25.
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Bárki, aki élete során már lefutott egy hosszabb távot tudja, hogy 
micsoda elszántság és akaraterő kell hozzá. Mindeközben ott van-
nak a zavaró tényezők: az új cipő töri az ember lábát, a kilométerek 
előre haladtával általában csökken a lelkesedés is. Ha a futás nem 
lenne önmagában elég, tegyük még ehhez az úszást és a bicikli-
zést, és megkapjuk a triatlont. Ettől már garantáltan meghátrál az 
emberek többsége, azonban egy egészen vékony, kalandvágyó 
réteg tárt karokkal fogadta a sportágat. Közéjük tartozik szeptem-
beri Példakép rovatunk ifjú titánja is, Csőke Balázs magyar triatlo-
nos.
Szülei már gyermekkorában a sport útjára terelték életét: „6 éves 
lehettem, mikor a szüleim a szegedi Sportuszodába először levit-
tek. Elkezdődtek az edzések, először heti 3, ami 10 edzésre nőtt 
végül. Nagyon sokat köszönhetek nekik, hiszen minden tőlük tel-
hetőt megtettek azért, hogy a testvéremmel együtt versenyekre jár-
hassunk” – emlékezett vissza a 30 éves sportoló. Az ifjúsági ered-
ményein túl a medencében tanultak hozzájárulnak mai sikereihez 
is. Elmondása szerint triatlonos pályafutásában hatalmas szerepet 

játszik, hogy jó úszó lett belőle a gimnáziumi évek alatt: „Hálás va-
gyok edzőimnek, akiktől nagyon komoly alapokat kaptam, és így 
elmondhatom, hogy triatlonos berkekben jó úszónak számítok” – 
fejezte ki háláját Csőke. 
De miért pártolt át a triatlonosokhoz? Bár megyei és országos szin-
ten eredményes volt (legjobb eredménye az Országos Bajnoksá-
gon elért harmadik helyezése volt 100 méteres gyorsúszásban) és 
gyűltek az érmek,  az úszás maga nem elégítette ki. Mivel szeretett 
futni, biciklizni, és már úszni is tudott, így aztán kipróbálta a triatlont. 
Ekkoriban egy film hatására döntött úgy, hogy az úszást leváltva 

erre fog koncentrálni. 16 évesen átigazolt a szegedi Titán Triatlon 
Club-hoz, és ezzel a pillanattal kezdődött triatlonos karrierje. 21 
éves korában teljesítette első Ironman Triatlon versenyét, és ekkor 
döntötte el, hogy ennek a sportnak fogja szentelni életét.
Azóta pedig nincs megállás. Az itthoni versenyzést külföldre cse-
rélte, ott ugyanis több lehetősége van megmérettetni magát. Elő-
ször Svájcba, majd 2012-ben már végleg az Egyesült Államokba 
költözött. Külföldön edzőként dolgozik, és amatőr sportolókat segít 
edzői munkájával. Minden figyelmét a sportág köti le, és folyama-
tosan törekszik rá, hogy jobb és jobb legyen. A kiváló eredmények 
elérésében fontos jelentősége van a helyes táplálkozásnak, és a 
megfelelő táplálék-kiegészítőknek: „Ilyen nagy fizikai terhelés mel-
lett elengedhetetlen,  hogy a lehető legjobb összetételben kapja 
meg a szervezet a megfelelő tápanyagokat, vitaminokat és ásvá-
nyi anyagokat. Ezek megfelelő előállításában orvos barátai segíte-
nek, és elárulom, nem régóta egy magyar terméket is használok” 
– fejtette ki. 
A táplálékkiegészítőkkel kapcsolatban terjengő mendemondákat 
alaptalannak tartja, sőt: „Napjainkban már nem olyan tápanyagban 
gazdag húsokat, zöldségeket eszünk, mint 20-30 évvel ezelőtt. 
Ehhez hozzáadódik még az is, hogy a felgyorsult életvitelben az 
emberek egyre inkább a kézenfekvő, üres kalóriával rendelkező 

ételeket választják. Itt jöhetnek szóba azon szakemberek, akik 
egyénre szabják és eldöntik, milyen kinek pluszra van szüksége.”  
A rendszeres testmozgás fontosságára a Texas-ban élő sportoló is 
felhívja a figyelmet: „Tudjuk, hogy a mozgás és az étrend határoz-
za meg nagyban egészségünket. Egy kis reggeli mozgás beiktatá-
sával viszont garantáltan jól indul az ember napja.”
Nem hiába fordít ekkora figyelmet a táplálkozásra, hiszen a heti 
edzésprogramja általában 800 kilométer biciklizésből, 120 kilomé-
ter futásból, és 20 kilométer úszásból áll. Az edzősködés és a fel-
készülés mellett a szponzorokkal egyeztet, egyszóval, az egész 
élete a triatlon körül forog. Versenysportokhoz hasonlóan a triat-
lon is sok lemondással jár, hogy az ember a csúcsra kerülhessen.  
Tudatos készülése és elszántsága 2011-ben a dél-koreai Ironman 
Triatlon versenyen érett be, ahonnan életében először vihette haza 
az Ironman címet.

A legjobb magyar triatlonos az IRONMAN mezőnyben
Szerzők:
Varga-TóTh Tamás
hjalmarth4mm3r@gmail.com
anDrássY ÉVa
andrassyevike@gmail.com
Képek: CSŐKE BAlázS
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Az elmúlt hónapokban kemé-
nyen dolgozott, hogy kijuthas-
son a Hawaii-on megrende-
zésre kerülő világbajnokságra: 
„Csodálatos érzés, hogy meg-
lett második alkalommal a VB 
kvalifikáció. De nincs idő hátra-
dőlni, egy tudatos fizikai és szel-
lemi felkészülési időszak vár 
rám, hogy a legjobb formámban 
lehessek a világbajnokságra  ” 
Az október 12-én zajló esemé-
nyen kívül másra nem is kon-
centrál: „Egyelőre csak a VB-ig 
tervezek. Szeptemberben már 
elindul a jövő évi kvalifikáció, 
ezért is fontos, hogy jó helyen 
végezzek.” 

Míg egy 30 éves versenyző más sportágakban már karrierje lefe-
lé ívelő szakaszába ér, ez koránt sem érvényes a triatlonra. Itt a 
versenyzők 35-40 éves korukra érik el csúcsteljesítményüket, így 
a szegedi származású versenyzőre még sok sikerrel teli év vár-
hat. Bár külföldön él és dolgozik, munkájának és elszántságának 
köszönhetően Kropkó Péter után  ő lehet a honi fiatal triatlonosok 
következő példaképe.

ÉletrAjz:

Név: CSŐKE BAlázS
Született: 1983. június 8-án, Szegeden
A szegedi Radnóti Miklós gimnáziumban érettségizett, majd 
egyetemi éveit Budapesten töltötte. Záróvizsgái után már 
Ironman távok teljesítésébe kezdett, első Ironman győzelmét 
2011-ben Dél-Koreában szerezte. Magyarországi pályafutása 
után Svájcba költözött, tavaly pedig végleg Texas-ban telepe-
dett le. A versenysport mellett amatőr versenyzők munkáját se-
gíti edzőként.

eDDigi ereDmÉnyei:

2013
Ironman 70.3 Panama: 12. helyezés
Ironman New Zealand: 5. helyezés
Ironman Melbourne-Asia Pacific Championship: 15. helyezés
CB and I Triathlon: 1. helyezés
Ironman Texas: 7. helyezés
Shadow Creek Ranch Triathlon: 2. helyezés
Ironman Lake Placid: 4. helyezés
2012
Ironman 70.3 Pocono Mountains: 7. helyezés
Ironman World Championship  70.3 : 28. helyezés
Memorial Hermann Bridgeland Triathlon: 4. helyezés
Ironman Austria: 7. helyezés
Ironman Texas: 14. helyezés
CB and I Triathlon: 1. helyezés
Memorial Hermann Kemah Triathlon: 2. helyezés

További eredmények a www.csokebalazs.com oldalon elérhe-
tőek!  

• Foglalkozás-egészségügyi ellátás több, mint 
40 000 munkavállaló részére

• Több, mint 300 szerzôdött céges partner
• Budapesten 4 magánklinika
• Országszerte több, mint 100 településen
• Szakrendelések széles köre
• Preventív szûrôvizsgálatok
• Professzionális menedzserszûrések
• Komplett egészségprogramok
• Munkahelyi egészségfejlesztés

Legyen kéznél az összes orvosunk!

Töltse le az elsô magánorvosi alkalmazást!
• Rendelôk nyitvatartása • Elérhetô szakrendelések 
• Orvosaink bemutatkozása • Elérhetôségek, 
térképek • Egyedi kedvezmények www.oxivit.hu/okostelefon

Egészség megalkuvás nélkül…

Kérje személyre szabott ajánlatunkat!
sales@oxivit.hu • +36-1-336-1111 • www.oxivit.hu
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munkahelyi egészségfejlesztés
– avagy hogyan mérhető a munkavállalók egészsége

Az egészség minél hosszabb ideig való megőrzésére és 
folyamatos, élethosszig tartó fejlesztésére fokozott figyel-
met kell fordítani társadalmi és egyéni szinteken egyaránt. 
A nyugat-európai országok élen járnak abban, hogy az 
egészségpolitikán belül kiemelt szerepet kap az egészség-
fejlesztés. Ezen szemlélet elterjedése nem csak az állami 
szerepvállaláson múlik, a gyakorlat több színtéren bizonyul 
hatékonynak.

szÍntÉr-elmÉlet

Az egészségfejlesztési politikán belül az un. „színtér-szem-
lélet” bizonyult hatékonynak az e téren vezető gondolkodá-
sú országok gyakorlatában. E szerint az egészségfejlesztés 
legfontosabb színterein - család, az iskola és a munkahely 
- lehet hatékonyan megvalósítani azt a szemléletet, amelyet 
az egészségfejlesztési politika elvei hirdetnek. (Füzesi és 
Tistyán, 2004)

A rOssz egÉszsÉg kÖltsÉgei - mÉrHetŐek

Az egészségesebb munkavállaló hatékonyabban, termelé-
kenyebben dolgozik, ugyanazt a munkát rövidebb idő alatt, 
illetve jobb minőségben képes elvégezni, mint kevésbé jó 
egészségi állapotú kollégája. Az egészségi állapottal pozi-
tív összefüggést mutat a munkakínálat mennyisége is: az 
egészségesebb ember kevesebb időt tölt beteg állomány-
ban, és későbbi életkoráig képes munkavégzésre, mint az, 
akinek rosszabb az egészségi állapota. 
A rossz egészségi állapotnak háromféle költségét szo-
kás megkülönböztetni: a közvetlen, a közvetett, illetve a 
„puha”költségeket. Közvetlen költségek alatt a gyógyulás, 
illetve a betegséggel összefüggő közvetlen pénzkifizetések 
költségeit értjük. Ide tartozik a kezelés összes költsége, a 
táppénz, valamint a rokkantnyugdíj is. A közvetett költsé-
gek a betegség miatt kiesett termelést takarják. (Kollányi és 
Imecs, 2007)
Magyarországon 2009-re a betegségek gazdasági terhei 
3019 milliárd forintra, az adott évi GDP 11,6%-ára nőttek. A 

betegségek terheinek ebben az évben 84,25%-át tették ki a 
közvetlen költségek, amelynek 4%-át sem érte el a 101 mil-
liárd forintos táppénzkiadás. A közvetett terhek 475 milliárd 
forintra emelkedtek, ami a 2009-es GDP 1,83%-t tette ki. 
(Stocker Miklós, Ács Pongrác (2012)

Az egÉszsÉg – tŐke

A fentiekben röviden leírt tények, megállapítások azt iga-
zolják, hogy a  A munkahelyeknek, határozott érdekében áll 
olyan szemlélettel viseltetni, amely alapján az egészséget 
is ugyan kulcs fontosságú tőkefajtának tekintik, akár csak a 
technológiai, fizikai vagy tudás alapú tőkét.
Az alaposan megtervezett munkahelyi egészségfejlesztési 
stratégia – bizonyítható módon –kifizetődő tevékenység. 
Hasznából a vállalat (a munkáltató), a munkavállaló és a 
szociális ellátórendszer egyaránt részesül – mely objektív 
adatokkal alátámasztható.
Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügy-
nökség (EU-OSHA) adatai alapján a munkahelyi egész-
ségfejlesztés terén felhasznált minden euró 2,5 - 4,8 eurós 
megtérülést indukál a hiányzásokhoz kapcsolódó költségek 
csökkenése miatt.
Az alábbi analógia alapján ezek a szervezeteknek célszerű 
egy jól megtervezett és tényekkel alátámasztott, egészség-
stratégiai terv mentén végezni tevékenységüket. 
Az Oxivit Orvoscsoport egészségfejlesztési szakembere 
elmondta, hogy számos partner cégük számára készíte-
nek minden évben tényekkel alátámasztott, a helyi körül-
ményekre szabott egészségfejlesztési-stratégiát. Az Oxivit 
Orvoscsoport által kialakított fejlesztési tervek elsődleges 
célja, hogy a betegségeket a munkahelyen előzzék meg, 
megadva az egészségesség lehetőségeit, segítve az 
egészség feletti egyéni kontrollt és növelve a munkahelyi 
jólétet.
A munkahelyi egészségfejlesztés módszereiről, eszközei-
ről, gyakorlatáról és eredményeiről cikksorozatunk további 
részeiben olvashatnak.
Bővebb információ: www.oxivit.hu

A munkaadók szerepvállalására az egészség meg-
tartásában egyre nagyobb figyelem irányul. De gon-
dolta volna, hogy 1 euro befektetés az egészségfej-
lesztésbe 2,5-4,8 eurot hoz a cégek konyhájára? Az 
Oxivit Orvoscsoport most induló rovatában köze-
lebbről megismerhetik a munkahelyi egészségfej-

lesztés tendenciáit.
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Szerző:
hOrVáTh EmIL
projekt menedzser
vállalati egészségfejlesztő
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kert hírek

OlvAssUnk kÖzÖsen!- Az OlvAsás Di-
csÉretÉre
A Közép- Kelet- Európai Rekreációs Társa-
ság és a Somogyi Károly Városi és Megyei 
Könyvtár (Szeged) közös szervezésében a 
84. Ünnepi Könyvhét alkalmából olvasó vil-
lámcsődület került megrendezésre. Az ese-
mény célja az volt, hogy felhívja a figyelmet 
a szellemi rekreáció és az olvasás fontossá-
gára.
A 2013. június 7-i rendezvényen Darvasi 
László: Azért olvasok… című művét olvastuk 
fel a népes szegedi felolvasó táborral! A fel-
olvasás alatt Vörös Krisztina jeltolmácsolta 
a művet. 
A pénteki napon a KERT egész nap képvi-
seltette magát a Dugonics téren, ahol egész-
ségi állapotfelméréssel, fittségi vizsgálattal, arcfestéssel és 
animációs játékokkal készült a szegedi kreatív csoport. A 
Minna Masszázs Stúdió jóvoltából pedig ingyenes irodai 
székmasszázson vehettek részt a standunkhoz látogató 
vendégek. A kicsik és a nagyok is egyaránt jól érezték ma-
gukat a KERT standjánál!
Mindazoknak köszönjük a részvételét, akik megtiszteltek 
bennünket jelenlétükkel!

Úszás nAPjA
2013. június 22-én az Európai Úszószövetség (LEN) az ösz-
szes tagországban, köztük Magyarországon is megrendez-
te a Magyar Úszás Napját. Eger Megyei Jogú Város önkor-
mányzata és az Eger Termál Kft támogatásával Eger városa 
is csatlakozott ehhez a kezdeményezéshez, amelyet a He-
ves Megyei Úszó- és Vízilabda Szövetség, valamint az Egri 
Úszó Klub szervezett. 
Ezen a napon a Bitskey Aladár uszodában ingyenes volt a 
belépés, hiszen a szervezők célja az volt, hogy népszerű-
sítsék az úszást, a vízilabdát, a vízisportokat. A 14 év alatti 
fiataloknak 200 métert, míg a 14 évnél idősebbeknek 500 
métert kellett leúszniuk ahhoz, hogy átvehessék azt az 
emléklapot, ami igazolja, hogy ők is részt vettek a Magyar 
Úszás Napján. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 
két váltót is kiállított ebből az alkalomból, emellett a kicsik 

is megmutatták, hogyan tudnak úszni. Az uszodában több 
mint 800-an éltek a lehetőséggel. Ugyanezen a napon a 
strand is tele volt lubickoló emberekkel. A résztvevők felfris-
sülve, újult erővel feltöltve távozhattak.

Életviteli klUb szegeD 
A hosszú és forró nyár után szeptemberben folytatódik Sze-
geden az Életviteli és Rekreációs Klub III. évada. Természe-
tesen az őszi szemeszterben is aktuális és fontos témákkal 

foglalkozunk, így a következő szemeszterben például fog-
lalkozunk a vízi terápiákkal, különösen a Watsu-val, októ-
berben már a masszázs és a különböző masszázs terápiák 
kerülnek majd a középpontban. A novemberi előadás során 
már a mozgás és annak lelki hatásai kerülnek majd előtér-
be. A III. évad záró előadásában pedig egy olyan témával 
foglalkozunk majd, mely egyre nagyobb teret hódít nem 
csak hazánkban, de az egész világon is, így megismerked-
hetünk majd a szaunázás kultúrájával és azzal, hogyan is 
kell szaunázni. 
Lássuk a szegedi Életviteli és Rekreációs Klub várható idő-
pontjait!
2013. szeptember 25. szerda 18 óra
2013. október 16. szerda 18 óra
2013. november 20. szerda 18 óra
2013. december 4. szerda 18 óra

Az előadások a „Vasút a gyermekekért” Alapítvány Diák-
otthonának dísztermében kerülnek megrendezésre! (6725 
Szeged, Boldogasszony sgt. 44.) 
Nyitó előadásunk 2013. szeptember 25-én szerdán 18 óra-
kor kerül megrendezésre a már megszokott helyen.
Előadónk Rácz Réka gyógytornász, Watsu terapeuta, 
aquafitnesz oktató, Vízililiom Fitnesz vezetője, aWatsu 
Magyarország Egyesület elnöke lesz, előadásának címe: 
Aquafitnesz, vízi Tai-chi, Watsu a legújabb őrületek. 
Az előadás alatt megismerkedhetünk az aquafitnesz törté-
netével és annak kiemelkedően jótékony hatásairól. Meg-
tudhatjuk miben más a vízben edzés, de emellett megis-
merkedhetünk majd a legújabb vízi fitness trendekkel és 
„őrültségekkel” is!
Mindenkit szeretettel várunk! A programváltozás jogát fenn-
tartjuk!
Amennyiben kérdése van a rendezvénnyel kapcsolatban ír-
jon a creative@recreationassociation.eu e-mail címre!

KERT HÍREK

fotó: edzesonline.hu
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II. Partial professional report about project TÁMOP-
4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0008’s fourth subprogram’s 4.6. 
and 4.7. specific sub-fields. 
The Eszterhazy Karoly College won a tender of 530 097 808 
Huf after the institution applied with its project to the New 
Széchenyi Plan for Social Renewal Operative Programme. 

The Eszterhazy Karoly College’s tender, called :”The newest food and 
sport-related food-products’ tracking systems, guaranteeing their safe 
origin and overall security by means of analytic, sport and nutrition 
physiological tests” was deemed worthy of the above mentioned fund 
by the director of the Authority of Controlling Human Resources 
Programmes.
The EKC’s Sport Science Department together with the Central-East Eu-
ropean Recreational Association have developed an independent project 
consisting of two studies:
4.6.  „Analyzing and giving full account of the effect of recreational 
movement on antioxidant absorption within the body”.
4.7. „The testing of recreational Pulsed Magnetic Field Therapy (PMFT) 
in order to assess its biological effect on various antioxidants’ absorption, 
as well as on the utilisation of prebiotics in the body.”

 The project’s significant events during the spring and summer months 
include:
a) Study: Lead by Dr. Péter Fritz, a review article with the title of 
„Relationship between exercises, oxidative stress and the antioxidant 
defensive system” was submitted to the Journal of Exercise Science & 
Fitness. The article is currently being reviewed.
b) Information: the online surface continuously provides detailed 
information about CEERA’s matters related to the project. Also, the 
second partial professional report on the project has been completed 
and will be published in rekreacio.eu magazine’s III. season’s September 
edition.
c) Partial report: Dr. Péter Fritz professional leader and as also one of the 
project’s consortium members created and forwarded the current partial 
report of the Central-East European Recrational Association (CEERA). 
d) Antioxidant product: By using István Tamás Dóczi scientist and 
analyst’s method a list of substances has been comprised which can be 
used as antioxidant products during the course of the research. The final 
decision has to be made by the project’s leader, Dr. Attila Kiss.
e) Procurement: According to the Ppl. 121121. § (1) paragraph’s section 
B, the notice of initiating the process was published in the Official Jour-
nal of the Public Procurement Authority. The task of procurement was 
assigned to EuProcure Consult Public Procurement Consulting and Ser-
vice Provider Kft. Within project TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-
0008  the competition for MasterScreen CPX Ergosprometry 173100 
measuring area has been closed and the obtainment of the device is in 
progress.
f) Ethical license: Dr. Tímea Lukács, medical officer of Heves County 
concerning the ethical license stated that our research can be qualified 
as a medical observational study. In this case the responsible authority 
is the Medical Scientific Syndicate’s (MSC) Scientific Ethical Committee 
(SEC).  The further process will be conducted in accordance to the 1997. 
CLIV. health care law’s 18. §  (1) paragraph.
g) Pilot: Dr. Sándor Béres has made the final antioxidant pilot’s script for 
two persons which will be presumably presented after the arrival of the 
ethical license at Semmelweis University’s Physical Education and Sport 
Science Department.

Dr. Péter Fritz
professional leader

II. Szakmai részbeszámoló a TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-
2012-0008 számú projekt 4. alprogramjának  4.6. és 4.7. szá-
mú részterületéhez. 
Az Eszterházy Károly Főiskola az Új Széchenyi Terv Társa-
dalmi Megújulás Operatív Program támogatási rendszeréhez 
benyújtott „Élelmiszerek és sportélelmiszerek újszerű nyo-

mon követési rendszerei, eredetvédelme és a biztonságosságuk garantá-
lása analitikai, sport- és táplálkozás-élettani vizsgálatok révén” című, jelű 
pályázatát az Humán Erőforrás Programok Irányító Hatósága vezetője 
530 097 808 Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte.
A pályázaton belül az EKF Sporttudományi Intézet a Közép-Kelet-Euró-
pai Rekreációs Társasággal önálló projektet dolgozott ki, mely két kuta-
tást tartalmaz:
4.6.  Rekreációs testmozgás hatásának tanulmányozása különböző an-
tioxidáns – kísérő anyag kombinációk felszívódására a szervezetben a 
biológiai hatás komplex jellemzésére;
4.7. Rekreációs célú pulzáló mágnesterápia különböző antioxidáns – kí-
sérő anyag kombinációk felszívódására, valamint a prebiotikus anyagok 
hasznosulására a szervezetben a biológiai hatás komplex jellemzésére.”

 A projekt tavaszi-nyári hónapjainak fontosabb eseményei az alábbiak 
szerint foglalható össze:
a) Tanulmány: Dr. Fritz Péter vezetésével a Journal of Exercise Science 
& Fitness című folyóirat Review Articels kategóriában elkészült a cikk, 
melynek címe: Relationship between exercises, oxidative stress and the 
atioxidant defensive system. A tanulmány jelenleg elbírálás alatt áll.
b) Tájékoztatás: a WEB-es felület folyamatos tájékoztatást nyújt a projekt 
KERT-es dolgairól.
Elkészült a második szakmai részbeszámoló, mely a rekreacio.eu tudo-
mányos magazin III. évfolyam szeptemberi számában fog megjelenni.
c) Részbeszámoló: Dr. Fritz Péter szakmai vezető elkészítette és továbbí-
totta a Közép-Kelet-Európai Rekreációs Társaság (KERT) – mint a pro-
jekt egyik konzorciumi tagja – aktuális részbeszámolóját. 
d) Antioxidáns készítmény: Dóczi István Tamás kutató-elemző módsze-
rével kiválasztásra került azon anyagok köre, melyek antioxidáns készít-
ményként kerülhetnek felhasználásra a vizsgálatban. A végső döntést dr. 
Kiss Attila projektvezetőre vár.
e) Eszközbeszerzés: A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapjában meg-
jelent az eljárást megindító felhívás a Kbt. 121121. § (1) bekezdés b) 
pontja szerint. Az eszközbeszerzés lebonyolítására hivatalosan az egri 
EuProcure Consult Közbeszerzési Tanácsadó és Szolgáltató Kft. lett fel-
kérve. A 6. alprojekthez TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0008 -as 
számú projekt keretében” - MasterScreen CPX Ergospirometriás 173100 
számú mérőhelyre kiírt pályázat lezárult az eszköz beszerzése  folyamat-
ban van.
f) Etikai engedély: Dr. Lukács Tímea Heves Megyei tisztiorvos az etikai 
engedély tárgyában arról tájékoztatott, hogy vizsgálatunk az ún. „beavat-
kozással nem járó” orvostudományi kutatásnak minősíthető. Ennek ér-
telmében ezen tárgyú vizsgálatban az Egészségügyi Tudományos Tanács 
(ETT) Tudományos Etikai Biztossága (TUKEB) az engedélyező hatóság. 
Az alapjogszabály szerint a továbbiakban az egészségügyről szóló 1997. 
CLIV. törvény  18 . § (1) bekezdése alapján kell eljárni.
g) Pilot: Dr. Béres Sándor elkészítette a véglegez antioxidáns pilot kont-
rol terv forgatókönyvét két fő részére, ami az etikai engedély megérkezé-
sét követően előreláthatólag a TF-en fog lezajlani.

Dr. Fritz Péter
szakmai vezető

PÁLYÁZAT
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