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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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már Magyarországon is ösztönzi a 
tanulókat az iskolai és az iskolán 

kívüli testmozgásra.

 Aktivitási napló a lépések számával, elégetett kalóriával és az 5 

  További részletekről érdeklődjön a b2b@polarhungary.hu címen!

Előremutató kutatási és szakdolgozati téma 
hallgatóknak a Polar támogatásával!



HAJRÁ REKREÁCIó!

A tavaly őszi számunkban még a „hosszú forró” nyár 
emlékeiről számolhattam be a Kedves Olvasónak, 
míg tudományos magazinunk idei 2. számának kö-
szöntőjében viszont az elmúlt „hosszú, havas” tél bú-
csúztatója hangozhat el.
Ilyen szélsőséges időjárás-ingadozások közepet-
te éljük XXI. századi életünket, ugyanakkor sze-
rencsére sok technikai eszköz támogatja ezen 
szélsőségeskörülmények között biztonságunkat, védi 
egészségünket.
Lapunk szakcikkeit, tanulmányait, vagy akár Közép-
Kelet-Európai Rekreációs Társaságunk eseményei-
nek híreit olvasva igen megnyugtató, hogy egészség-
megőrző, rekreációs lehetőségeink ennyire sokfélék, 
a háttérben végzett tudományos munka ilyen sokszí-
nű és érdekes.
Magam is kíváncsian várom, érdeklődve olvasom 
a rekreacio.eu valamennyi számát, hiszen az étke-
zéstől a szabadidő értékes eltöltésének módjáig, az 
egyszer-egyszer kipróbálható eszközök, módszerek 
kalandjától az életmódunk teljes átformálásáig találok 
benne ötleteket, hiteles gondolatokat, elmélyedésig 
vezető felfedezés örömét. Látva ezt a gazdag téma-
választékot, csak bíztatni tudom magunkat, hogy a 
természet szépségeinek felfedezése mellett ismerjük 
meg szervezetünk, pszichénk felfrissítésének, rekre-
ációjának új és új lehetőségeit, s ezen módszereket 
formáljuk tudatos életmóddá.
Ráadásul Társaságunk Elnöksége nem csak szavak-
kal, hanem tettekkel is üzeni a természetben meg-
valósítható időtöltés örömének felfedezését, hála a 
gyorsan tavaszt, kora nyarat teremtő időjárásnak. 
Elnökségünk újból vendége lesz a szombathelyi re-
kreációs csapatnak, így következő számunkban ott-
tartózkodásunk konkrét élményeit is megosztjuk Ol-
vasóinkkal, hiszen tetteinkkel is élen szeretnénk járni 
a tudatos rekreáció megvalósításában.
Kellemes időtöltést kívánok tudományos magazinunk 
által megismerhető rekreációs lehetőségek olvasá-
sához, kipróbálásához, és a megújult tavaszi, nyári 
természet újrafelfedezéséhez minden Kedves Olva-
sónknak!

SZÜGYI GYÖRGY
a Közép-Kelet-Európai Rekreációs Társaság elnöke
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PÉCS: Történelmi séták mediterrán 
hangulatban

Amerre csak lépünk, évszáza-
dok kőbe vésett történelme tárul 
elénk. A klasszicizmus, a rene-
szánsz, a barokk nemes formáit 
hordozó ódon épületekkel szegé-
lyezett kanyargó, szűk utcái me-
diterrán hangulatú terecskékbe 
futnak. 

A várost északról keblére ölelő Mecsek lankái ezredév óta 
nemes borokkal csorgatták tele szőlőt is termelő polgárai, a 
pécsi tükék hordóit; az ipari forradalmak vívmányait porcelán-
jaikkal, orgonáikkal, pezsgőikkel Zsolnayak, Angsterek, Littkék 
fejlesztették messze földön csodált tökélyre. Szépségét Janus 
Pannonius óta szülöttei sokasága formálta pompás rigmusok-
ba, Victor Vasarely, az ecset zsenije képeivel alkotott róla (is) 
maradandót.
Ám Pécs nemcsak élő történelem: ősi falai között háborúk, tűz-
vészek, járványok pusztításaiból mindig új erőt merítő, sokféle 
nációt egybeolvasztó, az új korok kihívásainak elébe siető pol-
gárai ma egy lüktető nagyváros hétköznapjait élik. Új problé-
mákra új megoldásokkal; nyitottan szellemi értékekre, kultúrá-
ra, művészetekre, sportra. 
Míg lakói ¬– ma százötvenezren – a bányabezárások és az ipar 
hanyatlása nyomán a tudományban, oktatásban, kultúrában új 
jövőt keresve élik mindennapjaikat, a turistát Pécs jórészt még-
iscsak históriájával vonzza. A „kétezer éves város” szlogenjével 

– holott a környékén fellelt emlékek 60–80 ezer éve meghódí-
tott vidékről mesélnek. A mára villanegyeddé formálódó Makár-
dombon az új-kőkorszak embere hatezer esztendeje már zárt 
településre bukkant; későbbi nomád, kelta, gall népei valóban 
Krisztus korában cserélték sátraikat, fakunyhóikat a világhódító 
rómaiak nyugati provinciájának fontos útelágazásában emelt 
Sopianae kőépületeire.
Ma is megcsodálható emlékei sorában másfél évezredes kata-
komba fölött Szent István alapította székesegyház négy tornya 
őrzi a múltat; ókeresztény sírkamráit az UNESCO a világörök-
ség részévé nyilvánította, Diocletianus korában élt eleink te-
metkezési szokásairól a Cella Septichora Látogatóközpontban 
kaphatunk hű képet.
Városfala már a tatárjárástól védte polgárait, egyik körbejárha-
tó bástyája Kinizsi Pál hadművészetét dicséri. A Zsolnay Mú-
zeum gótikus kapualja Mátyás korabeli házba vezet; Ozmán 
vad népének másfél százados uralmára szamárhátíves ablakú 
ódon házacskái mellett török fürdők romjai, Gázi Kászim és 

VÁROSI REKREÁCIÓ

Szerző:
SZŰCS ZSOLT

A fotók forrásai:
www.pecs.hu
www.pecs.varosom.hu
www.kritikustomegpecs.hu
www.futanet.hu
www.budapest.com/varosok
www.limelight.hu
www.commondatastorage.
googleapis.com 
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Jakováli Hasszán pasa dzsámija emlékeztet. Utóbbi mellett  – 
így, párban az országban egyedül épségben maradtan  – kar-
csú mináré tör az égbe.
Nagy Lajos 1367-ben itt alapította az első magyar egyetemet, 
egy századdal később a humanista püspök, Mátyás nevelője, 
Janus Pannonius az ország kulturális és művészeti életének 
központjába emelte; a barokk építtetők közül Klimó püspök 
itt nyitotta meg az első hazai nyilvános könyvtárat. 1780-ban 
Mária Teréziától szabad királyi városi rangot vívott ki, erőteljes 
polgárosodást, gazdasági, ipari fellendülést megindítva. A 19. 
századtól aztán töretlen fejlődésnek indult, céhei, manufaktú-
rái közül nem egy országos, sőt, világhírig jutott  – az EKF je-
gyében megújult és igazi szabadidőközponttá formált Zsolnay 
Negyedben megcsodálható Gyugyi-gyűjtemény a korai porce-
lánok-eozinok páratlan kollekcióját tárja a látogató elé.
A város különlegessége egyedi, földalatti világa, amelyről min-
denki hallott, láthatni azonban keveseknek adatott meg. Az 
ország legnagyobb, ezerháromszáznál több, eredetileg portán-
ként külön épült, de a viharos századok alatt sokszor össze-
nőtt, összenyitott pincéből álló történelmi pincerendszere ötven 
kilométer hosszúságban, több emelet mélységben kacskarin-
gózik a belváros alatt. Közülük nem egy vendéglő-borozóként, 
sőt pincegalériaként, terráriumként a föld alá csábítva, míg az 
egyik legszebb hatalmas termeibe pár esztendeje egyetemi 
klubot is álmodtak. A mai legnagyobb egybefüggő ág, a Pezs-
gőgyár két kilométernyi, a múlt századi gyáralapító Littkék ide-
jén még öt emeletes, 32 méter mélyre nyúló folyosórendszere 
a Szent István tér alatt áthúzódva a Püspöki Pincészetig ka-

nyarog és részben ma is látogatható – sem a látványt, sem a 
felszolgált gyöngyöző nedűt nem szabad kihagynia senki Pécs-
re érkezőnek.
A baranyai megyeszékhely 2010-ben Essen és Isztambul mel-
lett büszként viselhette az Európa Kulturális Fővárosa címet. 
Az elnyerésével járó előnyök azonban bőven túlmutatnak az 
EKF-esztendőn: a város megújult közterei, Tudásközpontja, a 
pazar hangversenyeknek otthont adó Kodály Központ, főként 
a belváros peremén szinte önálló kulturális és művészeti vá-
rosrésszé formálódó Zsolnay Negyed saját polgárai mellett a 
turisták méltán kedvelt célpontja is. Már a Mecsekbe nyúlik ép-
pen nagyszabású átalakulást, bővítést megélő Állatkertje, vele 
együtt a Mecsextrém Park sem csak a környékbelieket vonzza.
Pécset nem ok nélkül tartják a szőlő és a bor, illetve ehhez kap-
csolódóan a fesztiválok mediterrán városának is. A városhoz 
szorosan hozzátartozik a délies hangulatot árasztó szabadté-
ri ünnepek sokasága, a Tavaszi Fesztiváltól a sétatéri aranyló 
gesztenyefák lombkoronájától védett Pécsi Napok – Örökség-
fesztiválig. A pénztárai előtt sokszor már hetekkel az előadá-
sok előtt hiába posztolók sokaságát vonzó Pécsi Országos 
Színházi Találkozót kísérő kavalkád; a fiatalok ünnepei - épp 
most áprilisban a Pécsi Egyetemi Napok vagy nyár derekán a 
Rockmaraton –, a szőlő és a bor ünnepe, a bordalfesztivál min-
den évszakban az utcákra, terekre, parkokba szólítja a városla-
kókat és a vendégeket. A pécsiek ilyenkor önmagukat ünneplik. 
És az életet. Kell-e ennél erősebb közösségformáló erő?
És ha már egyetemisták... A PTE nemcsak az ország első, de 
egyik legnagyobb, legsokszínűbb campusa is. Tíz karán 25 

Kritikus tömeg a Zsolnay negyedben



PÉCSI PROGRAMKAvALKÁD 2013

Pécsi Egyetemi Napok, április 24. (Bőrgyár)
Vivicittá Városvédő Futás, április 27. (Széchenyi tér, 
belváros)
Belvárosi Design Vásár, helyi alkotókkal, képzőmű-
vészekkel, minden hónap 1. vagy 2. szombatja (Jókai 
tér) 
K-1 nemzetközi küzdősportgála, május 4. (Sport-
csarnok)
Régiók Koccintása, jó borok, remekkoncertek, május 
8. (Széchenyi tér)
Pécsi Fűszer Ünnep, május 11. (Jókai tér)
Zsolnay Fesztivál, május 16. (Zsolnay Negyed)
Sétatér Fesztivál, június 5. (Szent István tér)
POSZT országos színházi találkozó, június 4. (Pécsi 
Nemzeti Színház)
Pécsi Nyári Színház, június 15. (Káptalan utcai sza-
badtéri színpad)
RockMaraton, június 24. (Malomvölgyi parkerdő)
ICWiP Fesztivál és Nyári Egyetem, június 28. (Kos-
suth tér)
HungaRio katolikus ifjúsági találkozó, július 25-28 
(Szent István tér, Sportcsarnok)  
EuroChoir, az Europa Cantat kórusversenye, au-
gusztus 10. (Kodály Központ)
Magyarok Kenyere Ünnep, augusztus 20. (Szent Ist-
ván tér)
Metamorfózis Bábfesztivál, augusztus 24. (Zsolnay 
Negyed)
Szamárfül Családi Fesztivál, augusztus 24. (Zsolnay 
Negyed)
Örökség Fesztivál Pécsi Napok, szeptember 12. 
(Zsolnay Negyed)
Pécsi Pezsgő Borfesztivál, szeptember 20. (Széchenyi 
tér)
Hauni-futás, szeptember 21. (belváros)
47. Mecsek-rali, Historic Eb- és ORB-futam, novem-
ber 7. (Mecsek)

ezren csillapíthatják tudásvágyukat (e hasábokon fontos: már 
rekreáció szakon is), nemzetközi népszerűsége a medikusok 
között a legmagasabb Észak-Európától az arab világig. Az 
egyetem az oktatás mellett a szabadidő hasznos eltöltésében 
is utat mutat, programjait itt fölsorolni sem kísérelhetjük meg 
– vonzóságát tekintve talán a Táncoló Egyetem kínálkozik az 
élre.
Művészi és kulturális sokszínűsége mellett Pécs sportérté-
keire is méltán büszke. Jórészt a PVSK férfi-, még inkább a 
Pécs2010 (azóta megszűnt) NB I-es női kosárlabda-csapatá-
nak köszönhetően országos sportági szövetsége a „kosárlab-
dázás fővárosává” avatta. A pécsiek a lelátókon ma hat élvonal-
beli labdás csapat hazai meccsein hajszolhatják kedvenceiket 
a győzelembe; a sportolni vágyó felnőttek és gyerekek előtt 
szinte valamennyi, idehaza űzhető sportághoz megtalálják a 
szervezett kereteket. A szabadidő- és diáksport egyre maga-
sabb szintű szervezéséért harmadik esztendeje önkormányza-
ti „sportholdingként” a Pécsi Sport Nonprofit Zrt. felel: tavaszi 
és őszi belvárosi futónapjain immár kétezernél többen öltenek 
sportruházatot, míg a városi kispályás labdarúgó-bajnokságon 
öt osztályban majd’ ezren verik föl minden héten a salakot.
Mindez együtt a Város. „Pécsiségét” nehéz szavakba önteni. 
Lakói vallják: Pécs az Pécs; csak önmagával mérhető. Csorba 
Győzőnek: „a város mindörökre”.  ■
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Misina

Futóverseny bemelegítés Katus Attilával



Szerző:
SZAKÁCS IBOLYA

életmód tanácsadó
web:www.ibolyaeletmod.hu

A tavasz a megújulás évszaka és egyben a böjt időszaka is, 
amikor a testünket és lelkünket is megtisztítjuk az elmúlt év és 
a hosszú tél alatt felhalmozódott méreganyagoktól, és a termé-
szettel együtt mi is megújulunk. A böjtnek számos olyan hatá-
sa van, amely kedvezően hat az egészségünkre. A tavasz a 
legjobb időszak arra, hogy egy kicsit szabadságold az emész-
tőrendszered, megszabadulj a méreganyagoktól, és megújulj!

A böjt célja? Tisztító kúra= plussz egészséges életévek
Az utóbbi évtizedekben nagyságrendekkel több vegyi anyag 
kerül be a szervezetünkbe, levegőből, kozmetikumokból, de 
leginkább az élelmiszereken keresztül, mint a korábbi évtize-
dekben. Ugyanakkor a mindennapok során átélt stressz mér-
téke is növekszik, amihez óriási ingermennyiség „savasító” 
hatása is hozzájárul. Mindez egyre nagyobb próbatételt jelent 
a szervezetünknek. 

Kik az érintettek? Ha gyorséttermekben eszel, ha gyakran 
vásárolsz félkész vagy kész termékeket, ha csak hírből isme-
red a piacokat és bio-termékeket, s ha egy héten csak egy-
szer-kétszer főzöl friss alapanyagokból, akkor ideje komolyan 
elgondolkodni egy kiadós méregtelenítésen. 

Az Európai Unióban ma már több mint félmillió engedé-
lyezett adalékanyagot használnak az élelmiszergyártók. Azt 
azonban pontosan nem lehet tudni, hogy ezek összeadódó 
hatása milyen hatással lehet az emberi szervezetre. Sokan 
megdöbbennek azon, hogy egy 25 éves ember addigi élete 

A BÖJT CSODÁJA
Testi-lelki megújulás 

során közel 4 tonnányi (4000 kg!!) felesleges méreganyagot 
juttat a szervezetébe az előre feldolgozott élelmiszerekkel, a 
tartósítószerekkel,mesterséges ízesítőanyagokkal, a vegyszer-
rel kezelt zöldséggel-gyümölccsel, a hormonokkal és antibioti-
kummal kezelt húsokkal. 

A táplálkozás során a szervezetünkbe kerülő élelmisze-
reknek csak egy része hasznosul, a fennmaradó - felesleges 
- rész kiválasztódik, és kiürül. Azonban az anyagcsere mellék-
termékeinek egy kisebb hányada nem ürül ki, hanem méreg-
anyagként elraktározódik a testben. Például a bélrendszerben, 
vagy az energiaraktárként funkcionáló zsírszövetekbe zárva. A 
szervezet egy ideig küzd a mérgek ellen, de egy idő után be-
kapcsolja a vészjelzőt. A különböző bőrproblémák, emésztési 
zavarok,a hajhullás, a narancsbőr már arra figyelmeztetnek, 
hogy a máj és az epe, vagyis a kiválasztó szervek telítődtek. 
Ilyenkor mindenképpen érdemes méregteleníteni. 

 Amikor a külső (szilárd) táplálékbevitelt szüneteltetjük, 
a raktárak megnyílnak. Sok folyadék bevitelével azután 
eltávoznak. Tulajdonképpen ez a böjtölés működési elve, 
melynek célja, hogy tehermentesítsük az emésztőrendszert, 
illetve segítsük elő a szervezetben felhalmozódott salakanya-
gok kiürülését fokozott folyadékbevitellel egybekötve. 

TISZTíTó VAgy gyógyBÖJT?
Alapvetően megkülönböztetünk tisztító és gyógyító böjtöt. Az 
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első az egészséges emberek megelőző–méregtelenítő böjtje, 
a másodikat pedig célzottan valamilyen betegség leküzdésére 
alkalmazzák. A böjt legismertebb változata a klasszikus léböjt, 
amikor önként mondunk le a szilárd ételekről, de annál többet 
iszunk tápláló friss zöldség- és gyümölcs-leveket, gyümölcs 
teákat, szénsavmentes kristály- és ásvány-vizeket. Emellett 
a böjtnek számtalan variációja létezik.  A böjtöket időtartamuk 
alapján is csoportosíthatjuk. Az igazi böjt több napig, általában  
3–7 napig tart.  

A BÖJTÖlÉSHEZ MIlyEN TESTI-lElKI ElőKÉ-
SZÜlET SZÜKSÉgES?
A böjt megkezdése előtt mindenképpen érdemes szakember-
rel egyeztetni, ugyanis a böjtölés módját legjobb az egyéni sa-
játosságainkhoz igazítani. Másfajta böjtre van szüksége egy 
száz kilós, lassú anyagcseréjű férfinak és egy ötven kilós fiatal 
nőnek.  Nagyon fontos, hogy mielőtt a böjtbe belevágnánk a 
vitamin és ásványi anyag raktáraink legyenek feltöltve, mert 
a vitaminok és ásványi anyagok szükségesek a méregtelení-
tési folyamatokban. Javaslom, hogy a böjt megkezdése előtt 
tartsunk néhány felvezető napot, amikor csak könnyű ételeket, 
zöldségeket és gyümölcsöket eszünk. Kerüljük a húst, a tojást, 
a tejtermékeket, a félkész ételeket, hogy a szervezetünk felké-
szülhessen a böjtre. Természetesen az élvezeti szereket, mint 
például kávé, alkohol, a böjt idejére teljesen mellőzni kell. Hosz-
szabb távú böjt nélkülözhetetlen eleme a beöntés. A bélfalon 
lerakódások keletkeznek a rosszul megemésztett tápanyagma-
radványok miatt. A böjt során pedig - a bőrhöz vagy a nyelvhez 
hasonlóan - a vastagbélben is megjelennek a böjtölés során 
felszabaduló méreganyagok - miközben az emésztés szü-
netel, a kiválasztás, tisztulás pedig felerősödik. A beöntéssel 
eltávolítjuk ezeket a mérgeket, és mivel ez a bél természetes 
flóráját nem károsítja, a böjt után nagyságrendekkel egészsé-
gesebb és hatékonyabb lesz a vastagbelünk. 

MIlyEN TÁPlÁlÉKOT FOgyASSZuNK?
A fő cél az anyagcsere tehermentesítése, a szervezetben fel-
halmozott salakanyagok kiválasztásának elősegítése bőséges 
folyadékfogyasztással egybekötve. Fontos, hogy folyadék alatt 
ásványi anyagokban és vitaminokban gazdag ásványvizet, 

gyógyteákat, gyümölcs- és zöldséglevet, és főként tiszta vizet 
értünk, akár napi 3–4 liter mennyiségben is. Tisztító hatású 
teakeveréket készíthetünk csalánból, diólevélből, kamillából, 
édesköménymagból, csipkebogyóból, borsmentából, gyermek-
láncfűből, nyírfalevélből és aranyvesszőfűből. 

ÉS A BÖJT uTÁN... 
Már rengeteget tettél az egészségedért azzal, ha kerülöd 

az előre elkészített felvágottakat, zacskós leveseket, tartósított 
élelmiszereket, de még így is számtalan dolog akad, amivel 
árthatsz magadnak. Kevesen tudják, hogy egy átlagos bolti ke-
nyér 40%-a valójában adalékanyag, vagy hogy a napraforgó-
olajban való sütés mennyire károsan hat a szervezetre, hiszen 
ez a fajta olaj már annyira vegy- és hőkezelt, hogy szinte nem 
is természetes. Ha úgy érzed, szükséged lenne egy tavaszi 
méregtelenítésre, a legjobb, ha előtte azt is végiggondolod, mi-
lyen reformokat kellene elindítanod a konyhádban ahhoz, hogy 
a tisztulás után tiszta is maradj. Kerüld tehát a fehér lisztet és 
cukrot, természetes feldolgozatlan ételekre koncentrálj. Kerül-
jön mindennap zöldség-gyümölcs a tányérodra, de a húsokat 
is válogasd meg. A hal és a csirke mellett egyél sovány borjút, 
vadat, esetleg nyúlhúst. „A sovány kacsa a legjobb választás. 
Tévhit, hogy a szervezetednek nincs szüksége zsiradékra! Az 
egészséges sejtműködéshez napi három evőkanálnyi hidegen 
sajtolt olajat kellene megenned. A legjobb, ha leveseidet, salá-
táidat nap, mint nap hidegen sajtolt  dió-, lenmag-, olíva-, vagy 
szőlőmagolajjal ízesíted. 

A böjtölés kifejezetten jót tesz a szervezetnek, nem ne-
vezném önmegtartóztatásnak.  Tisztít, salaktalanít, serkenti a 
felgyűlt méreganyagok eltávozását. Böjt alatt nem használ a 
szervezet az ételek emésztésére energiát, ilyenkor a „meg-
spórolt” energia más szerveink kedvezőbb működését, a 
szervezet regenerálódását segíti elő, és fokozott szelle-
mi-fizikai teljesítőképességet eredményez. A szakszerűen 
és óvatosan végrehajtott tisztítókúra hatására aktiválódnak az 
anyagcsere-folyamatok, aminek következtében enyhülhetnek 
a kötőszöveti betegségek, normalizálódhat a vérzsírok és a 
vércukor szintje. Sok felesleges salakanyag és víz kiürül - így ki-
ürülhetnek az ödémák is, csökkenthet a vérnyomás. Az emész-
tőfolyamatok javulása által regenerálódhat a nyálkahártya, a 
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bélmozgások fokozódhatnak. A bőr letisztul, a kúra alatti átme-
neti rosszabbodás után javulhat az ekcéma, a pikkelysömör 
állapota. A kúra végére csökkennek a gyulladások, és az ide-
iglenes leromlás után erősödik az immunrendszer is.   Nem árt 
tudni, hogy a böjt ideje alatt felléphet kimerültség, fejfájás, al-
vászavar, szédülés, izzadás is. Ezek a rosszullétek rendszerint 
átmenetiek, de a hosszan tartó böjtöt e panaszok miatt csak 
orvosi felügyelet mellett szabad végezni.

MIKOR NEM JAVASOlT A BÖJT? 
A sikeres böjt egyénre szabott, mindenkinek be kell tartania 

az erre az időszakra felállított szabályokat, és fel kell mérnie 
tűrőképességét. A beteg embereknek, az időseknek, a 20 éven 
aluliaknak, a terheseknek és azoknak, akik komoly fizikai mun-
kát végeznek, nem szabad koplalniuk. Orvosilag tilos böjtölni 
a pajzsmirigy- és fekélybetegségben szenvedőknek, a kisma-
máknak terhesség és szoptatás alatt, akut lázas állapotban, 
pszichózis, depresszió vagy egyéb lelki zavarok esetén. Rend-
szeresen gyógyszert szedő emberek pedig kizárólag orvosi 
felügyelettel böjtölhetnek.  Azoknak, akik nem akarják intenzív 
böjtölésnek alávetni magukat, viszont szeretnének megszaba-
dulni a szervezetükben lerakódott káros anyagoktól, megoldás, 
ha hetente egyszer zöldség-gyümölcs napot tartanak, ez azon 
kívül, hogy salaktalanítja szervezetünket, lelki és szellemi meg-
tisztulást is eredményez.

A testünkben felhalmozódott salakanyagokon túlmenően, 
van a böjtölésnek egy spirituális dimenziója is: a lelki-szellemi 
salakanyagoktól való megszabadulás. Ezt hogyan érhetjük el? 

Mivel a test nem kap szilárd táplálékot, az ember az erő-
it nem a gyomorban zajló emésztésre koncentrálja, hanem 
a saját belső életével foglalkozik. Először a lelke tisztul meg, 
mert felszínre kerülnek az elraktározott félelmek, a feldolgozat-
lan sérelmek. Aztán a szellem szabadul fel, és megszűnnek 
azok az akadályokat, amelyek eddig a szellemi erők kiteljese-
désének útjában álltak. Ilyenkor szembesülünk a hibáinkkal, a 
gyengeségeinkkel is. Ezután a szövetekből ürülnek ki a salak-
anyagok, és megszűnnek azok az egészségügyi problémák, 

amelyek az emberi vagy a párkapcsolati problémák 
hatására alakulnak ki. Igyekezzünk a böjti időszak alatt 
visszavonulni a külvilágtól, megszabadulni a hétközna-
pok gondjaitól, tartózkodjunk a televíziózástól, rádió-
zástól. A sikerhez elengedhetetlenül szükséges, hogy a 
szilárd tápanyagok elhagyását „információböjt” és „szó-
böjt” is kísérje. Olvassunk, aludjunk többet, meditáljunk, 
sétáljunk a természetben. Kerüljük a lelket mérgező, 
manipulatív szándékú, erőszakos témákat, filmeket, ze-
néket! Lassítsuk le élettempónkat.

A megbékélés és elfogadás magunkkal és mások-
kal szemben fontos része a tisztulási folyamatnak, 
értékeljük át emberi kapcsolatainkat, beszéljük meg 
a feldolgozatlan problémákat, konfliktusokat. Éljük 
át az újrakezdés csodáját! ■
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A JógA SZó JElENTÉSE
A jóga (yoga) eredetileg többjelentésű szanszkrit szó. A „judzs” 
igéből ered, ami többek közt „összekapcsolódás”-t és „egység”-
et jelent, utalva a jóga végső céljára, ami összeköt bennünket 
lelki mivoltunkkal, illetve a Legfelsőbbel (Isten). Az „igába hajta-
ni” jelentése pedig rávilágít azon hatására, mely szerint a jóga 
segítségével képesek leszünk uralkodni testünk és elménk fe-
lett (Hidas és mtsai, 2000; Ushaurb, Litt, 1986). Modern szó-
használattal élve fogalmazhatunk így: a jóga a testi-lelki har-
mónia megteremtésére törekszik, természetesen ezt ebben az 
esetben pontosabban értelmezni kell.

A JógA  VAllÁSTÖRTÉNETI HÁTTERE ÉS KlASZ-
SZIKuS FElOSZTÁSA
Pontos adatokat nem tudunk, de az biztos, hogy már több mint 
5000 évvel ezelőtt gyakorolták a jógát Indiában. A fejlett Indus-
Szaraszvatí civilizáció bölcsőjében íródott szanszkrit nyelvű 

1. kép: meditáló személy - a jóga és spiritualitás 
kapcsolatára utalva

Összefoglalás: A jógarendszerek Indiából, 
az Indus-Szaraszvatí civilizáció idejéből szár-
maznak és már időszámításunk előtt több év-
ezreddel művelték azokat (ie. 3000 – 1900). A 
jóga szanszkrit szó, ami alapvetően spirituális 
célú gyakorlatokat tartalmaz miközben a test 
egészségére is kiváló hatású. Az indiai védikus 
irodalom ősi írásaiban több egymástól eltérő 
jógairányzatot találhatunk meg. “Klasszikus” 
irányzataiban több közös elv és szabály lelhető 
fel. Lényeges különbség az egyes elemek fon-
tossági szerepében és hangsúlyozásában lát-
ható, ahogy az a Bhagavad-gítában lejegyzés-
re került. A jóga nyugati elterjedését döntően 
a rádzsa-jóga és a hatha-jóga irányzatainak 
köszönheti. Ezek fő forrásművei Patanydzsali 
Jóga-szútrája, majd Szvátmáráma Hatha-jóga-
pradípiká című műve. Eleinte a Kelet-indiai 
Társaság megjelenésével, később a globalizáció 
előrehaladtával a jóga mára az egész világon 
ismertté és gyakorlottá vált. Magyarország-
ra 1937-ben érkezett az indiai Szelvarádzsan 
Jeszudián, aki sport- és orvostudományokat 
tanult Budapesten, Európában elsőként nyi-
tott itt jógaiskolát. világsikerű Sport és jóga c. 
könyvét 14 nyelvre fordították le magyarról. 
Szelvarádzsant az 1950-es években világszin-
ten a legjelentősebb jógatanárként említik. Dr. 
Lemhényi Zoltán, Dely Károly és társaik révén 
vált a jóga országszerte elterjedtté és ismertté.
Kulcsszavak: jóga, történet
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Védákban olvashatjuk az első jógára vonatkozó irodalmakat. A 
legrégebbinek tartott Rig-védában találhatóak ilyen témájú ver-
sek. A védikus bölcsek (risik) lelki tapasztalotokra tettek szert a 
jóga által (Feuerstein, 1998).

Az egyik legfontosabb jóga írás a Bhagavad-gítá, mellette 
a két nagy eposz: a Mahábhárata és a Rámájana – melyek-
ben több jógairányzat leírásra került. Ezek célja a testi és 
az elmebeli síkon túljutva a lelki sík elérése volt (Feuerstein, 
2006). A Bhagavad-gítá a Védák tanításainak lényegét ösz-
szegzi (Bhaktivedanta, 2008) – az upanisádok közé tartozva 
Gítopanisádnak is nevezik, jóllehet a Mahábhárata című eposz 
(itihásza) egy részlete (Fosse, 2007; Krishna, 2008). Maga Kris-
na beszél öt fő témáról a műben, melyek a hindu teológia alap-
ját képezik (Bhaktivedanta, 2008). Többször felbukkan a jóga 
szó, mégpedig annak több irányzatára utalva. A Bhagavad-gítá 
18 fejezetből áll, 1-6. fejezete a karma-jógát, 7-12. fejezete a 
bhakti-jógát és 13-18. fejezete a gjána-jógát tárgyalja, egy kü-
lön fejezet, a 6. pedig a dhjána-jógával foglalkozik.

A védikus írások fontos része a szad-darsana, azaz a hat 
ortodox filozófiai irányzat, amin belül a jóga-darsana az egyik: 
Patanydzsali Jóga-szútrája (Ushaurb, Litt, 1986). A jógarend-
szerek a hinduizmus szerves részét képezik, annak elválaszt-
hatatlan módszerei is egyben. A jóga vallástörténeti értelmezé-
se ezért fontos a témával komolyan foglalkozó szakemberek 
számára.
A jógahagyományok „klasszikus” csoportosítása a követ-
kező (Sivananda, 2000):

1. karma-jóga: a helyes cselekvés / tettek jógája; az áldoza-
tok végzése, az erkölcsös életvitel és a társadalmi köteles-
ségek erényes betartása által éri el célját;
2. dhjána-jóga: a megvilágosodás elérése a nyolcfokú fo-
lyamat gyakorlásával közvetlen lelki tapasztalatokat adva 
elhárítja a lelki út akadályait (rádzsa-jóga és astánga-jóga 

néven is említik), a hatha-jógát is ide sorolhatjuk irányultsá-
ga miatt (Rieker, 1992);
3. bhakti-jóga: a szeretet jógája; Isten és az ember meg-
szakadt kapcsolatát az odaadó tettek végzésén keresztül 
eleveníti fel; célja az Isten és az élőlények iránti önzetlen 
szeretet elérése;
4. gjána-jóga: a lelki tudás művelésével és az ezzel össz-
hangban álló életvitellel foglalkozik; módszere a lélek és 
az anyag közti különbség felismerése, amely által a követő 
a „muktit“ (felszabadulást az anyagi világ kötöttségai alól) 
szeretné elérni.

A JógA  INDIAI ÉS NEMZETKÖZI TÖRTÉNETE
Patanydzsali Jóga-szútra című műve a legősibb ismert, mai ér-
telemben vett jógairodalom (Satyananda, 2006), az összes ezt 
követő mű is ennek megfelelően utal rá. Patanydzsali egy nyolc 
lépcsőből (astánga) álló olyan gyakorlati jógát ír le, amely ké-

2. kép: India kulturájának ősiségét illusztrálva

Abstract: The yoga systems originated from 
India, the Indus-Sarasvati civilization from the 
time before Christ  (3000 - 1900 bc.) had been 
cultivated by many millennias. The Sanskrit 
term yoga is for spiritual advancement and 
has outstanding health effects. India’s ancient 
vedic literature, as mentioned in the writings 
in which many different forms of yoga 
trends can also be found. In the „classical” 
yoga traditions, many common principles 
and rules can be found, but the essential 
difference between the articulating element’s 
crucial role is as described in the Bhagavad-
gita. Raja-yoga and Hatha-yoga spread 
mostly in the western world. The main source 
of these are Patanjali works Yoga-Sutra, 
and Svatmarama Hatha-Yoga-Pradipika’s 
operations. The East India Company and the 
advent of globalization progresses, yoga is 
now practiced throughout the world and has 
become known. Indian Selvarajan Yesudian 
came to Hungary in 1937, where he studied 
medicine, sports, and in Europe, opened the 
first yoga school in Budapest and wrote the 
Sport and Yoga, which became a worldwide 
success from Hungarian, translated into 14 
languages. Selvarajan is mentioned as the 
most important teacher of yoga in the 1950s 
worldwide. Zoltan Lemhényi, Karoly Dely, 
and others spread yoga throughout the count-
ry and made it well known.
Key-words: yoga, history
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pessé teszi az embert a testi-lelki egyensúly megteremtésével 
magasabb tudati / lelki megtapasztalásokra és a lelki megvi-
lágosodásra. Ezt a jógarendszert hívjuk klasszikusan rádzsa-
jógának. Fontos megemlíteni, hogy bár az ősi jóga irodalmat 
személyekhez kötjük, maga a jóga gyakorlása már a gyakorla-
tok lejegyzése előtt létezett és gyakorolták annak művelői - a 
szerzők gyakran ezeket a hagyományos gyakorlatokat gyűjtik 
össze, rendszerezik és írják le (Eliade, 1970).

Az 5. században Vjásza fűzött magyarázatot Patanydzsali 
munkájához, amelynek címe Jóga-bhászja (Feuerstein, 1998). 
A ma általánosan ismert hatha-jóga rendszert Góraksanátha 
neve mellett említik, aki a 13. században alkotta meg műveit 
és alapította meg iskoláját. A 15. században került lejegyzésre 
a Hatha-jóga-pradípiká c. mű, melyet Góraksanátha tanítvá-
nya Szvátmáráma jegyzett le. Azért különösen jelentős, mert 
a hatha-jóga irányzatot gyakorlók számára azóta ez az egyik 
legfontosabb alapmű (Akers, 2002; Hidas és mtsai, 2000, 
Satyananda, 2006) nemcsak Indiában, de idővel a világon el-
terjedve. Még két fontos mű a feltehetően a 15–17. század kö-
zött íródott Siva-szamhitá (Mallinson, 2007) és a 15. századi 
Gheranda-szamhitá (Mallinson, 2004).

Az angol gyarmatosítás során megjelenő Kelet-indiai Tár-
saság (17. sz.) kereskedelmi és kulturális kapcsot is jelentett 
Kelet és a Nyugat között. Ekkoriban jelent meg a Bhagavad-
gítá első angol fordítása Charles Wilkins tollából 1785-ben 
(Fosse, 2007).

Szvámí Vivékánanda 1893-ban Chicagóban a Vallások 
Parlamentjén tartott beszéde után rendkívül népszerűvé tette 
a jógát és a védántát Amerikaszerte utazva. Mindezekről több 
könyvet is írt. Indiai mestere a szent életű Rámakrisna volt. Több 
jógi is érkezett a kontinensre, pl. Paramahansza Jógánanda 
1920-ban (hatása mind a mai napig jelentős), Szvámí Ráma 
Tírtha, Jógendra Masztamani. 1930-ban Amerikába érkezik 
Dzsiddu Krisnamurti, aki olyan személyeket vonzott, mint Al-
dous Huxley, Charles Chaplin, Greta Garbo és Bernard Shaw. 
Az orosz származású Indra Déví 1947-ben nyitott Hollywood-
ban jógastúdiót és képzett jógatanárokat. Az 1950-es években 
Szelvarádzsan Jeszudián volt a legjelentősebb jógatanár, Sport 
és Jóga c. könyvét 14 nyelven adták ki több, mint 500,000 pél-
dányban. Hatására több sportoló beépítette edzésébe a jógát, 
köztük a Chicago Bulls kosárlabda csapata is. Srí Jógendra 
és fia Dzsajadév Jógendra voltak, akik a jóga terápiás hatásait 
kezdték tudományosan kutatni. Sríla Prabhupáda 1965-ben ér-
kezett New Yorkba, majd ő lett a bhakti-jóga világméretű moz-
galmának alapítója. Himalájai mesterek is érkeztek Indiából: 
Sívánanda, Visnu-dévánanda, Szatcsitánanda, Szatyánanda, 
Csidánanda, Srí Krisnamácsárja, T. K. V. Desikácsár és B. 
K. S. Ájengár – akinek egyik tanítványa volt Jehudi Menuhin. 
(Feuerstein, 2006; Fosse, 2007).

A modern jóga elterjedése három szakaszban történt (az 
Amerikai Egyesült Államokat alapul véve): 1. a népszerűsítés 
időszaka: 1950-től az 1970-es évek közepéig; 2. a megszilár-
dulás időszaka: az 1970-es évek közepétől az 1980-as évek 
végéig; 3. az akkulturáció időszaka: az 1980-as évek végétől 

napjainkig (De Michelis, 2004). A nyugati ember kezd egyre 
jobban megismerkedni India kulturájának számtalan aspektu-
sával, köztük a jógahagyományok testi és szellemi gyakorla-
taival is.

3. kép: jóga gyakorlása modern helyszíneken

Jelenleg nyugaton „kétarcú” módszerként tekintenek a jógára: 
egyrészt mint egészségmegőrző és fitness tevékenységre (itt 
kapcsolódik a sporttudományokhoz / a rekreációhoz); másrészt 
mint kiegészítő és alternatív medicinára (De Michelis, 2004).

A JógA MAgyARORSZÁgON
A jóga “megérkezése”
Figyelemreméltó a jóga hazai története, hiszen az első európai 
jógaiskolát Magyarországon nyitották meg 1941-ben Budapes-
ten. Az indiai származású Szelvarádzsan Jeszudián orvos-di-
nasztia sarjaként 1937-ben érkezett hazánkba, hogy orvosi és 
testnevelési tanulmányokat folytasson. Felkérésre egyre több 
előadást tartott a jógáról és az ehhez kötődő ájurvédikus élet-
vezetésről. Sport és Jóga címmel 1941-ben megjelent köny-
vét később a világ más nyelveire is lefordították. Feleségének 
Haich Erzsébetnek műtermében együtt alapították meg jógais-
kolájukat Budapesten (Veszprémi, 2006a, 2006b; Selvarajan, 
Haich, 1994).

Kaczvinszky József magyar orientalista szakíró, műfor-
dító és jógaoktató már az 1920-as években előadásokat 
tartott Patanydzsali Jóga-szútráiból, majd rádzsa-jógát ok-
tat tanítványainak.1942-ben jelentette meg a „Kelet világos-
sága” c. sorozatát, amely kifejezetten a jógával foglalkozik 
(Katczvinszky, 1994). Dr. Baktay Ervin, aki hosszabb időt töl-
tött Indiában, „A diadalmas jóga” címmel írt könyvet a rádzsa-
jógáról (Baktay, 1942). Személyesen jó barátságban volt Dr. 
Weninger Antal orvossal, akinek első jógáról szóló könyve, „A 
keleti jóga” 1939-ben jelent meg. Weninger maga is vezetett 
jógacsoportot és a 90-es években önálló tévésorazatát ország-
szerte bemutatták (Veszprémi, 2007a). A kommunizmus ‘50-es 
és ‘60-as éveiben tiltott volt a jóga gyakorlása és összejöve-
telek szervezése - ez a tendencia később enyhült. Dr. Heté-
nyi Ernő vezetésével a Buddhista Misszió az ‘50-es években 
tarthatott jógát, de csak ellenőrzés alatt. Tamkó Sirató Károly 
költő, műfordító a ‘70-es években alapította jógaiskoláját. Ő is 
Szelvarádzsan Jeszudián hatására kezdett el a jóga felé fordul-
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ni (Tóth, 2006). Dr. Vígh Béla, a SOTE anatómia professzora 
1972-ben jelentette meg „Jóga és tudomány” c. tudományos 
igényű munkáját, amelyben a jógagyakorlatok hatásait és terá-
piás lehetőségeit veszi sorra. Néhány év múlva megírta „A jóga 
és az idegrendszer” c. jelentős könyvét (Veszprémi, 2007a; 
2007b., Vígh, 1972).

A jóga országos, szervezett elterjesztése
Dr. Lemhényi Zoltán jogász 1968-ban indította el jógafoglal-
kozásait Budapesten, a mai Szent Margit Gimnáziumban. A 
Spartacus Napsugár Sportegyesületben is működött egy jóga-
csoportja, melyet Dely Károly vett át, miután Lemhényi Svédor-
szágba disszidált. Dely 1970-ben jelentette meg első könyvét 
„A jóga” címmel. Ekkoriban kezdődik a jóga szervezett vidé-
ki elterjesztése - Miskolcon, Szegeden, Kaposváron, Pécsett 
és más városokban. Dely később a Magyarországgal határos 
országok többségébe ellátogatva egyre több külföldi jógaok-
tatót is meghívott hazánkba. Vezetésével 1978. februárjában 
létrehozták a Józsefvárosi Sport Clubot, kérésére Szvámí 
Mahésvaránanda is ellátogatott Magyarországra, októberben 
pedig egy nemzetközi jóga konferenciára került sor Budapes-
ten: a Szocialista Országok Jógaszervezetének Előkészítő Bi-
zottsági ülése névvel. Az ezt követő időszakban több nemzet-
közi jógaoktató jött el hazánkba, végül 1999-ben megalakult a 
Magyar Jóga Társaság (MJT), mely a magyar jógázók összefo-
gását, érdekképviseletét és oktatói képzését tűzte ki céljaként 
(Dezső, Viha 2008; Veszprémi, 2007a).

Napjainkra a jóga ismertté, népszerűvé és divatossá vált, 
sőt a rekreáció szakos hallgatók oktatási képzésében is szere-
pet kapott. Országszerte működnek jógastúdiók és jógaterape-
uták és különféle típusú és fokozatú jógaoktató képzésre hazai 
és nemzetközi diplomákat is adnak. ■
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Dr. BArnA ISTvÁn – Dr. KrASZnAI MAgDA: Ahhoz képest… 50 felett egészségesen 
(Budapest : Szaktudás Kiadó Ház, 2011)

„Te sosem fogsz megöregedni. Az élet las-
san elvonul majd az arcod fölött, ennyi 
lesz, semmi több, és te attól még szebb le-
szel. Öreg csak az, aki már nem érez sem-
mit.” 
    Erich Maria Remarque

Szerző:
MOSOnYI HELgA
Somogyi Károly Városi és 
Megyei Könyvtár
6720 Szeged, Dóm tér 1-4.
Telefon: +36-62/425-525.
www.sk-szeged.hu

Sokszor halljuk, „jé, milyen fiatalos…”, azonban e kijelentés 
elég szubjektív, hiszen harminc éves ember is nézhet ki öre-
gesen, és ismerünk viruló hatvanasokat. Az ember öregségét 
nem az életkora, hanem szervezete tényleges állapota hatá-
rozza meg. A WHO korbeosztása szerint a 45-59 év közötti-
ek számítanak középkorúnak. Az öregedés megállíthatatlan 
és visszafordíthatatlan biológiai folyamat. Lefolyását hatvan 
százalékban génállományunk, negyven százalékban életmi-
nőségünk határozza meg. Egészségünkkel sajnos csak akkor 
kezdünk el igazán törődni, amikor már baj van. A szakirodalom-
ban ismert a „középéletkori krízis” fogalma, amikor is az élet 
középső szakaszát nehezen éli meg az egyén: elégedetlen  
külsejével, megkérdőjelezi addigi életútját, rádöbben, hogy ba-
jok lehetnek az egészségével is. Szerencsés esetben kisebb 
döccenőkkel könnyen átvészelhető ez az életszakasz, azon-
ban egyesek akár depresszióba is süllyedhetnek. Hogy ne így 
legyen – ebben segít a Semmelweis Egyetem két szakorvosa 
által összeállított, igen hasznos kézikönyv.

Ma már az interneten minden információ elérhető, azonban 
e könyv sikere éppen abban rejlik, hogy a szerkesztők egy he-
lyen rendszerezve gyűjtötték csokorba a hasznos ismereteket. 
A kötet öt nagy fejezetre oszlik: életmóddal, érzékszerveinkkel, 
káros szokásainkkal, nők és férfiak egészségével és gyakori 
betegségeinkkel kapcsolatban olvashatunk szakmailag meg-
alapozott, fontos tudnivalókat. Napi munkánk és bokros családi 
teendőink mellett 50 éves kor felett is elegendő időt kell sza-
kítanunk a kikapcsolódásra, pihenésre, egészségtudatos élet-
mód kialakítására. A beletörődés helyett a megelőzésre, a kor 
előrehaladtával járó egészségromlás folyamatának lassítására 
kell törekednünk.

A kötet részletesen kitér a szűrővizsgálatokra, mely korcso-
portnak, milyen típusú szűrést mely gyakorisággal kell elvé-
geztetnie. Bizonyos vizsgálatokat mi magunk is elvégezhetünk 
otthoni környezetben, csak egy mérőszalag kell hozzá. Így el-
lenőrizhetjük testmagasságunkat, csípő- és has körfogatunkat. 

Vércukorszintünket, vérnyomásunkat is mérhetjük rendszere-
sen egy megbízható készülék segítségével.

A szerkesztők nem győzik hangsúlyozni, az időskor nem 
feltétlenül jár lemondással. Ha helyesen táplálkozunk, megfe-
lelő folyadékmennyiséget fogyasztunk, nem hízunk el, nem do-
hányzunk, eleget mozgunk – mindez biztosíték lehet az egész-
ségben eltöltött, kiegyensúlyozott időskorra.

Tavasszal, a természet ébredésével egy időben, sokan 
tesznek fogadalmat a testi-lelki megújulásra. Az életmódváltás-
hoz soha nincs késő, szervezetünk meghálálja erőfeszítésein-
ket. ■
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Kreativitás, mint rekreáció
– avagy élet a jobb agyféltekés rajztanfolyam után.

„A lélek maga a kreativitás.
El kell képzelnünk, amint a kreatív erő áramlik kifelé és megnyilvánul egy 
dalban, egy festményben, egy homokvárban. Egy erő, amely szabadon 
áramlik. Az ember egy kreatív lény.”

A jobb agyféltekés rajztanfolyamra a legkülönbözőbb motivá-
ciókkal érkeznek az érdeklődök. Akad, aki az unokájának sze-
retne szépen rajzolni, másnak spirituális útjának egy állomása, 
megint másnak meggyőződése, hogy előző életében köze volt 
a képzőművészethez és szeretne ismét önmagára találni.

Sokan azonban “csak” rajzolni szeretnének, újra átélni azt 
az örömet, amit egy-egy elkészült kép adhat és újra megta-
pasztalni azt a gyermeki felszabadultságot, amit rajzolás, alko-
tás közben élhetnek át. Emellett sokan persze tisztában van-
nak azzal, hogy a jobb agyfélteke aktív állapotban az emberi 
élet nagyon sok területére hatással van. A jobb agyfélteke ins-
pirál és feltölt, öngyógyító mechanizmusokat képes beindítani, 
új utakat keres, kívánja a kihívásokat, szeretne közel kerülni 
az ismeretlenhez, egyszóval színes és izgalmas folyamatokat 
szabályoz a kreativitás mellett. 

A legfontosabb azonban az, hogy az az ember, akinek ön-
értékelési problémái vannak, sikerre vágyik és megerősítésre. 

Mindenki számára remek lehetőség megélni a saját elméjében 
rejtőző csodás képességet: a rajzolás készségét. Minden al-
kalommal ugyanolyan örömmel szembesülünk a boldog ámu-
lattal, amikor az első és a negyedik napon készült rajzokat 
összehasonlítja alkotója. Amikor végre ráébred arra, amikor 
elhiszi, hogy ha ezen a területen, ennyire rövid idő alatt, ilyen 
döbbenetesen nagy fejlődésre képes, akkor milyen sikereket 
érhet el más területen, nagyobb idő és energiaráfordítással, a 
fókuszálás, az új látásmód erejével.

A hangsúly nem a rajzoláson van, hiszen ez csak elindítja 
az embert egy olyan úton, ahol képes figyelni saját magára, 
és ennek köszönhetően rátalál olyan „elfoglaltságokra”, melye-
ket képes lesz sokkal mélyebben megélni. Minden olyan tevé-
kenység, amely annyira kikapcsol és ellazít, hogy közben nem 
tudunk másra figyelni, jobb agyféltekésnek számít. A külvilág 
megszűnik, maga a cselekvés válik fontossá. Lehet ez akár az 
úszás, a futás vagy akár a saját veteményes kertünk gondo-
zása.

Amikor valaki számol vagy beszél, a bal agyféltekéjét hasz-
nálja. Az agynak ez a része a verbális, elemző, logikus oldal. 
Amikor képekben gondolkodunk, fantáziálunk vagy éppen egy 
virág illatát élvezzük, akkor ezt a jobb agyféltekénk teszi lehe-
tővé. A jobb és a bal agyfélteke ugyanolyan fontos, hiszen a 
két agyfélteke harmonikus egyensúlya biztosíthatja a boldog 
életet. A bal az anyag, a jobb a szellem, a bal adja a tanulás, a 
jobb az érzelmek és a metakommunikáció képességét.

2011-ben a Horgony Pszichiátriai Alapítvánnyal történő 
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együttműködésünknek köszönhetően terápiai jelleggel – első-
ként az országban – 5 napos jobb agyféltekés rajztanfolyamot 
tartottunk egészséges és pszichiátriai kezeltek közös részvé-
telével. A tervezett terápiai sorozat első állomása a jobb agy-
féltekét aktiváló rajztanfolyam nagyszerű hangulatban, remek 
közösségi szellemben telt és igazán különleges alkotások szü-
lettek. 

A jelenlévő betegek megtanulták többet, jobban kihasználni 
a jobb agyféltekéjüket, és fenntartani ezt az „aktivált állapotot”, 
vagyis azt amikor a jobb agyfélteke működésbe lép –  átveszi 
az irányítást – , más tudatállapotba kerülünk. Ilyenkor elveszít-
jük az idő-tér érzékelésünket, ezért van az, hogy alkotás köz-
ben nem érezzük például a szomjúságot sem.

Az alkotás tevékenysége bárkit sikerélményhez juttat, és ez 
a tanfolyam az eredeti tematika szerint négy napon belül látvá-
nyos változást eredményez a betegek önértékelésében és ön-
maguk elfogadásában. Ezzel a problémamegoldó képességük 
is fejlődik. A gyakorlatok lényege, hogy a fejükben élő sztereo-
típiákat, szimbólumokat kizárjuk, és próbálunk elvonatkoztatni. 
Eközben a vonalvezetéssel, különböző satírozási technikák el-
sajátításával a ceruzával készült rajzokba mindenki belevihette 
a saját egyéniségét.

Az eredmény a szakembereket is meglepte. A hagyomá-
nyostól eltérő –  más néven „művészi” vagy sztereotípiák-
tól mentes –  látásmód bárki számára elsajátítható, és ami a 
legfontosabb: a rajzolás tartós sikerélményt, önbizalmat ad 
függetlenül attól, hogy egészséges vagy valamilyen mentális 
problémával küzdő emberről van szó.“Az összes pszichiátriai 
un. betegség: a félelem virága. A pszichiátriában nincsenek ők 
és mi!” /Feldmár András

A MŰVÉSZET gyógyíTó EREJE 
Miért fontos kifejezni a belső művészt, a kreativitást?
 Erre a földre mi mindannyian tele potenciális kreativitással szü-
lettünk. Alkotni, feltalálni, festeni, rajzolni, színezni, írni, faragni, 
homokozni, szőni, sütni, kertészkedni stb. Számos ember ami-
kor ezen tevékenységek által átéli a kreativitást, megismeri az 
ebben rejlő hatalmat és művészetet. 

Az életerő minden emberi lénynél a kreativitás irányába 
áramlik. Ez az igazi természetünk, mint ahogy a patak folyik 
csendesen a folyóba, majd tovább a tengerbe, a kreativitás is 
így folyik és terjeszkedik. Nem számít, hogy mások mit monda-
nak és az sem, hogy mi magunk hogyan látjuk saját alkotásain-
kat. A lényeg, hogy valamit létre hozzunk, alkossunk.

MI TÖRTÉNIK, HA ElHANyAgOlJuK A KREATI-
VITÁST?
Amikor a kreativitást elfojtja valaki – amikor nem tud megnyil-
vánulni – akkor ez nagyon hasonlít az elfojtott patakra, amely-
nek vizét elzárják egy gáttal. A víznek nincs helye elfolyni, 
arra kényszerül, hogy létre hozzon egy új utat anélkül, hogy 
a mozgáshoz szükséges tér adott lenne. A legkisebb patak is, 
ha lezárják, olyan erőssé változik, hogy valami újat hoz létre: 
egy pocsolyát, aztán egy tócsát, majd egy nagy tavat. Tehát 
amikor a szervezetben a kreativitás nem tud áramolni, akkor az 
a létezésének egy más módját hozza létre. Ez valami egészen 
új lesz. A kreativitás energiája, ereje vágyik a menekülésre, a 
felszínre törni. Amikor blokkolva van az olyan, mint a kelések 
a szervezetben és aztán változik az egyik formából a másikba: 
depresszió, szorongás, harag, düh, ciszták, daganatok szapo-
rodása. 

A KREATIVITÁS, MINT SZÜlETÉSI JOg.
Az ember egy kreatív lényként születik erre a bolygóra. A kre-
ativitásnak áramolnia kell az emberből kifelé, ahogy a patak is 
áramlik és végül belefolyik a tengerbe. Hagyni kell kibontakozni 
azt, ami bennünk van.

A kreativitás vágya az, hogy kifejezze az érzelmeket. Segít-
ség lehet papír, vászon, fém, föld, fa, étel, szín, növény bármi. 
Amikor nem anyagra történik a kivetítés, létrejöhet erőteljes 
hatás mentális vizualizáció formájában is. A lélek maga a kre-
ativitás.
El kell képzelnünk, amint a kreatív erő áramlik kifelé és meg-
nyilvánul egy dalban, egy festményben, egy homokvárban. Egy 
erő, amely szabadon áramlik. Az ember egy kreatív lény.  
A bennünk élő művészt engedni kell megnyilvánulni, és ez által 
az önkifejezés valósul meg. Amint megtesszük ezeket a lépé-
seket, egyszerre gyógyítjuk a testet, az elmét és a lelket.1 ■

Kapcsolat:
Zabó Kitti és Bajczi Marianna
www.rajztanfolyam.com, info@rajztanfolyam.com
06-30/280-90-90
Következő tanfolyam:
2013. május 02 -- 05.: Ajka - Rajztanfolyam
2013. május 30 -- június 02.: Veszprém -- Színes 
Rajztanfolyam 1 Christina Grent, Ph.D holisztikus gyógyító írása alapján [Health and Harmony]
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A KutyaFáját
Nagyon sokunknak az életéhez hozzátartozik – illetve, ha nem is tartozik 
hozzá, legalább egyszer felbukkant már az életében, akár nagyszülőknél, 
rokonoknál, egy nyaralásnál – egy társ, egy négylábú társ, aki nem más, 
mint a Kutya.

Legyen szó akár egy robbanó-, vagy kábítószer kereső rend-
őrkutyáról, egy fáradhatatlan, vadászkutyáról, aki képes a 
többnapos nyomot végigkövetni a sebzéstől a meglőtt állat 
teteméig, egy mozgássérültet segítő, életen át tartó segítség-
nyújtásról, vagy „csupán” a mindennapi kutyáról, Az Ember 
Legjobb Barátjáról.

„Én rendkívül boldog vagyok, mindennapjaimat 8 csodálatos 
Golden retrieverrel (4 hónapostól a 12 éves egyedekig, kanok, 
szukák vegyesen) oszthatom meg; s bár számomra ez egy 
életforma jelen pillanatban, egyben biztos vagyok: kutya nélkül 
el sem tudnám képzelni az életemet.” (- a szerk. megj.)A kutya 
vitathatatlanul az elsőként domesztikálódott állatfajunk: i.e. 14. 
évezredből származik a legkorábbi házikutya maradványa, az 
Észak-Amerikai kontinensről.

Bár akkor még „csak” egy vadállat volt, mely az ember által 
otthagyott maradékon, hulladékon táplálkozott, ez a kapcso-
lat hamarosan szorosabbá vált: a kutyának szüksége volt az 
emberre, ahonnan táplálék-forráshoz juthatott, az ember pedig 
rájött, hogy a kutya vele békés, és számára védelmező állat.
Az évezredek folyamán ez az érdekkapcsolat cizellálódott, és 
bár ekkor még nem léteztek a mai „fajták”, inkább csak külön-
böző típusú kutyák (pl. hajtó, terelő, vagy őrző kutyák), melyek 
képességeik és fizikumuk alapján alkalmasabbak voltak adott 
funkció betöltésére.

A ma megfigyelhető hatalmas alaktani és viselkedésbe-
li változatosság a modern kutyatenyésztésnek köszönhető. A 
legtöbb ma elismert fajtának nincsen hosszú múltja, csupán 
100–200 évesek. Ez a fajtarobbanás 19. század közepén meg-
alakuló fajtakluboknak, és az általuk szigorúan megkövetelt te-
nyésztési/keresztezési szabályoknak tulajdonítható: egy kutya 
akkor nevezhető fajtatisztának, ha mindkét szülője ugyanabba 
a fajtába tartozik. 

Ez persze annyira nem korlátozta a tenyésztők szabadsá-

Szerző:
BEKE jUDIT
III.éves Sportszervező BSc 
FCI-MEOE Nemzetközi Küllembíró
FCI-MEOE Bronzkoszorús Mestertenyésztő (Sunnyfields kennel)
OKJ Szakokleveles Kutyakozmetikus
8 boldog Golden retriever még boldogabb tulajdonosa
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gát, hiszen ennek a folyamatnak az eredménye a ma elfogadott 
több mint 400 kutyafajta. 

A fajtaklubok emellett minden fajtára úgynevezett fajtastan-
dard-et is leírtak, mely nagyrészt külső tulajdonságokra (méret, 
alkat, szőrzet, színezet) vonatkozik.

A kutyafajtákat a kutyás világszervezet, FederationCynolog
iqueInternationale (FCI) 
10 Fajtacsoportra, és ezen belül is szekciókraosztja. Ez a cso-
portosítás a kutyafajták által betöltött funkciók alapján készült.

(I.) Juhász- és pásztorkutyák (kivéve svájci pásztorkutyák)
o (1.) Juhászkutyák
o (2.) Pásztorkutyák

(II.) Pinscherek, schnauzerek – molosszerek – svájci hegyi- és 
pásztorkutyák

o (1.) Pinscherek és schnauzerek
o (2.) Molosszerek
o (3.) Svájci hegyi- és pásztorkutyák

(III.) Terrierek
o (1.) Nagy és közepes méretű terrierek
o (2.) Kis méretű terrierek
o (3.) Bull típusú terrierek
o (4.) Apró méretű terrierek

(IV.) Tacskók
o (1.) Tacskók

(V.) Spitzek és ősi típusú kutyák
o (1.) Északi szánhúzó kutyák
o (2.) Északi vadászkutyák
o (3.) Északi őrző- és terelőkutyák
o (4.) Európai spitzek
o (5.) Ázsiai spitzek és rokon fajták
o (6.) Ősi típusú kutyák
o (7.) Ősi típusú vadászkutyák

(VI.) Kopók és rokon fajták
o (1.) Kopók
o (2.) Vérebek
o (3.) Rokon fajták

(VII.) Vizslák
o (1.) Kontinentális vizslák
o (2.) Brit és ír pointerek és szetterek

(VIII.) Retrieverek – hajtókutyák – vízi vadászkutyák
o (1.) Retrieverek
o (2.) Hajtókutyák (Spánielek)
o (3.) Vízi vadászkutyák

(IX.) Társasági kutyák
o (1.) Bichonok és rokon fajták
o (2.) Uszkárok
o (3.) Kis méretű belga kutyák
o (4.) Meztelen kutyák
o (5.) Tibeti fajták
o (6.) Csivavák
o (7.) Angol apró termetű spánielek
o (8.) Japán csin és pekingi palotakutya
o (9.) Kontinentális apró termetű spánielek

o (10.) Kromfohrlandi
o (11.) Kis termetűmolosszerek

(X.) Agarak
o (1.) Hosszúszőrű agarak
o (2.) Drótszőrű agarak
o (3.) Rövidszőrű agarak

A „választék” hatalmas: a 400 kutyafajtából mindenki meg tudja 
találni a legjobban hozzáillőt. A sportok kedvelői pedig, a kutya-
kedvelést is összeköthetik ezzel.
Napjainkban számos kutyás sport, szabadidő-töltési lehetőség 
van kutyákkal:

AgIlITy - AZ EgyIK lEgNÉPSZERŰBB KuTyÁS 
SPORT 
Az agility ma már jól ismert szabadidős tevékenység Magyaror-
szágon. Az ‚agility’ szó szerinti fordításban ügyességet, gyorsa-
ságot, fürgeséget jelent, amely átvitt értelemben is igaz, hisz ez 
a sport gyors, ügyes és irányítható kutyákat igényel. Összefog-
laló nevén: akadályfutásnak fordítanám: a kutyának – a gazda 
kíséretében – egy előre meghatározott akadálypályát kell telje-
sítenie, lehetőleg hibátlanul és minél gyorsabban. Ez a kutyán 
kívül a gazditól is gyorsaságot, fordulékonyságot igényel. Nem-
zeti, nemzetközi és Európa- és Világbajnokságot rendeznek, 
de persze sokan csak hobbi-szinten űzik ezt a kutyás sportot.

CANICROSS - KuTyÁS TEREPFuTÁS
A sportág alapvetően futó – terepfutó – sport, kutyások szá-
mára. E sportágban ugyanis a kutya és az ember együttfut a 
kijelölt versenypályán egy szárral összekötve. A feladat: minél 
hamarabb megtenni a versenytávot a futóverseny szabályai 
szerint – együtt.

A szabályok egyszerűek: a kutyának kell elől futni (legalább 
a pálya 95%-án) a gazdának utána, közöttük pedig egy póráz-
nak kell feszülni, amely egyik végén a gazda övén a másik vé-
gén pedig a kutya hámján csatlakozik. A sebességet a gazda 
határozza meg – az õ futóteljesítményénél gyorsabban nem 
tud a páros futni. A kanyarokat a balra - vagy jobbra, parancs-
szavakra kell az ebnek teljesíteni (néha, főleg az elején nem árt 
a póráz kis kézzel való segítése). A kutyával való ilyetén futás 
mind a gazdának, mind a kutyának öröm.

A sportág hívei évek óta szerveznek nagy nemzetközi ver-
senyeket, melyekről a magyar versenyzők egyre szebb és jobb 
eredménnyel tértek haza. Ennek is köszönhető, hogy 2004-ben 
az első hivatalos Európa Bajnokságot Magyarország rendez-
te Szilvásváradon, gyönyörű környezetben. Ezek a sportágak 
minden korosztálynak örömet és lehetőséget nyújtanak a meg-
mérettetésre. A különböző korosztályos kategóriákban a 60 
évesek ugyanúgy tudnak egymással versenyezni, mint az óvo-
dások, vagy a kisiskolások. Aki pedig nem akar versenyezni, 
csak a futást és kocogást együtt élvezni legjobb társával, an-
nak ajánlom a canicross-t és a bikejöringet – maga és kutyája 
örömére.

REKREÁCIÓS TRENDEK
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SZÁNHÚZÁS - KuTyÁS FOgATHAJTÁS
E rendkívül látványos sportág igazi csapatmunka, hiszen em-
bernek és kutyáknak tökéletes összhangban kell dolgozniuk 
egymással. 

A szánhúzáshoz / kutyafogatozáshoz legalább két lelkes 
és egészséges kutyára, hámokra, kötélzetre és szánra (hó 
hiányában pedig egy kerékpár alapokon nyugvó járműre: egy 
3 vagy 4 kerekű edzőkocsira) van szükség. A versenyeken a 
kutyák száma szerint vannak kategóriák, valamint a fajtatiszta 
versenyeken külön versenyeznek a Szibériai Huskyk, és kü-
lön a másik három klasszikus szánhúzófajta: Szamojéd spicc, 
Alaszkai malamut, és a Grönlandikutya. A szánhúzók hű társai 
és segítői voltak az embernek az Alaszkai Aranyláz idején, a 
Sarkkutatások során, sőt még a II. Világháborúban is. Mindany-
nyian emberbarát, kedves, hízelgős kutyák, azonban rendkívül 
mozgásigényesek, és a kisállatokat sem kedvelik. 

A klasszikus szánhúzó fajtákon kívül még sok más fajtával is 
űzik ezt a sportágat: főként az újabb keletű szánhúzókutyákkal 
(keverékekkel), a nagytestű kopókkal, és ezen fajták sokféle 
keverékével: például agárkeverékekkel, akik nem rendelkez-
nek olyan látványos szőrzettel, de jóval gyorsabbak, mint a 
klasszikus szánhúzó fajták.

KuTyAKIKÉPZÉS & ÖRZő-VÉDő KuTyASPORT 
Bár a kutyák képzése minden szak-, és sportterületen elen-
gedhetetlen része a kutyákkal való munkának és sporttevé-
kenység végzésében – a nagy általánosságban a kutyaisko-
lák és kutyakiképzők az alapvető engedelmességen kívül – a 
„kutyakiképzés” alatt a kutyák őrző-védő képzését értik. Erre 
kifejezetten az őrző-védő fajták (pl. Német juhászkutya, Rott-
weiler, Boxer, Dobermann..stb) lettek kitenyésztve, és ők is a 

leginkább alkalmasak ezen fel-
adatok végzésére, melyet a való 
életben a rendőrség, tűzoltóság 
és katasztrófavédelmi szervek 
éles helyzetekben  is alkalmaz-
nak nap, mint nap.
Ezen versenyeknek (IPO) 3 ne-
hézségi szintje van, Európa- és 
Világbajnokságokat rendeznek 
minden évben az FCI égisze 
alatt ( 2012-es évben Magyar-
országon került megrendezésre, 
Zalaegerszegen az FCI IPO VB, 
rendkívül magas számú résztve-
vővel és érdeklődővel – a szerk 
megj.)

TERElőVERSENyEK - 
PÁSZTOR-, ÉS JuHÁSZ-
KuTyÁK RÉSZÉRE
A terelőversenyek célja a tere-
lőkutyák munkaképességének 
megőrzése és fejlesztése, a

szervezett teljesítmény minősítés és a kutyás sport ezen for-
májának népszerűsítése. Valós körülmények, élő háziállatok 
között megrendezett versenyek, ahol a terelőkutyák bizonyít-
hatják fordulékonyságukat, gyorsaságukat, ősi, terelő ösztöne-
ik meglétét és éles eszük használatát.

SÚlyHÚZó VERSENyEK - A KuTyÁK „NEHÉZ-
FIÚINAK” MÉRKőZÉSEI, SZIgORÚ SZABÁlyOK-
KAl
A kutyák 300 kg-tól kezdve 100 kg-os emelésekkel húznak a 
496 cm-es pályán a testsúlyuk szerinti emelkedő sorrendben.A 
kutyák 300 kg-tól kezdve 100 kg-os emelésekkel húznak a 496 
cm-es pályán a testsúlyuk szerinti emelkedő sorrendben. Az 
induló dönti el, hogy melyik súlyon kezd. Rontott húzás esetén 
egy javítási lehetősége van a verseny folyamán. A húzás akkor 
kezdődik, amikor a tulajdonos megkezdi a csalizást, vagy a ku-
tya megindul. Sikeres gyakorlat után három emelést kihagyhat 
a kutya. Egy kutya két húzása között legalább 3 percnek kell 
eltelnie.

A húzáshoz segédlet használható. Húzás közben a kutya 
szóval, mozdulatokkal biztatható, azonban hozzáérni nem sza-
bad. A táv teljesítésére 1 perc áll a kutya rendelkezésére. A 
húzás feszes húzószárral indítandó.

A legnagyobb súlyt elhúzó kutya a győztes. Csak a teljes 
húzás számít. Amennyiben egyenlőség van, a testsúly dönt.  
Ezek nem hivatalos, FCI versenyek, de egyre gyarapodó szá-
muk, és a magas érdeklődés miatt, hamarosan azzá fog válni.

VADÁSZAT - AZ EgyIK lEgőSIBB TRADíCIó: 
MuNKA, SPORT & HOBBI
Bár az egyik legkomplexebb kutyával végezhető tevékenység 



– és ahol a kutya szerepe mai napig rendkívül fontos, sőt nélkü-
lözhetetlen – megpróbálom dióhéjban összefoglalni a vadász-
kutyák szerepét a vadászat során:

Vadászkutyának azon kutyákat nevezzük, amelyek az em-
bernek a vadászatbansegítkeznek. Az idők folyamán nagyon 
sok fajtájuk alakult ki, osztályozásuk általában az alapján tör-
ténik, hogy milyen feladatra használatosak a vadászatok alatt. 
A feladat szerinti fő típusok csoportosítása testméret alapján:

• Kistermetű: spániel, terrier, tacskó (a spánieleket szakszó-
val kajtató ebnek, a terriereket és a tacskót pedig kotorék-
ebnek nevezik)
• Kis-közepes termetű: kopó
• Közepes termetű: retriever, vizsla, véreb
• Agár (kis, közepes és nagyméretű fajták is vannak)

A VIZSLÁK: Általában apróvad vadászatára használt közepes 
méretű kutyák. A vadászok (és a vizslások) szerint, ha az egész 
vadászkutya kipusztulna, a vizslák kivételével, ezek a kutyák 
képesek lennének az összes kutya feladatainak az ellátására 
is. A vizslák a vadászkutya kiképzés iskolapéldái. Intelligens, 
engedelmes, ragaszkodó és kiegyensúlyozott kutyák, kitűnő 
szimattal rendelkeznek. Mozgásigényük hatalmas. A vizslák 
között megkülönböztetünk kontinentális és angol vizslákat. 
Szerepük is eszerint alakul a vadászatokon. Az angol vizslák 
kitűnő szimatuk révén megkeresik az elrejtőzött vadat, majd jel-
legzetes pózban maradva, vadmegállásnak nevezik, megmu-
tatja a rejtőzködő vad helyét a vadásznak. A vadász felrebbenti 
vagy felugratja, majd következik a lövés. A klasszikus angol 
vizslázásnál a kutya szerepe ezzel véget is ért. A kontinen-
tális vizslák ugyanezt csinálják, de szerepük a lövéssel nem 
ér véget. Parancsra megkeresik a meglőtt vadat, vízen vagy 
szárazon, és gazdájukhoz viszik (apportirozás). Szerepkörük 
még ennél is tágabb, mert használatosak sebzett nagyvad 
utánkeresésére (friss nyomon), amikor feladatuk ennek meg-
találása és a kimúlt vad jelzése („dermedtre csaholás”), vagy a 
még nem kimúlt vad megállítása („állóra csaholás”). Ezen fal-
adataik miatt nevezik még a kontinentális vizslákat mindenes, 
vagyis univerzális vizsláknak is. Tevékenységük egyik legfon-
tosabb pillanata az úgynevezett „vadmegállás”. Erre azért van 
szükség, mert az amúgy elég nagy távolságra is dolgozó kutya, 
enélkül felrebbentené vagy elzavarná a vadat mielőtt a vadász 
lövéshez jutna. 
KAJTATó EBEK (SPÁNIElEK): Kisebb termetű kutyák, 
szerepük a vad megkeresése, felrebbentése, kiugrasztása. 
Nem állják a vadat, mint a vizslák, de az ők esetükben ez nem 
gond, mivel általában úgymond puska alatt, vagyis lőtávolság-
ban keresnek és dolgoznak. Sajnos, mivel az ő feladatukat a 
mindenes kutyák is el tudják látni, vadásztársként egyre keve-
sebbet találni belőlük.Sokukból időközben divatkutya lett, s a 
kizárólag küllemi szempontok szerint történő szelekció miatt 
fokozatosan vesztik el vadászképességeiket.Ezért ma nem 
mindegy, hogy a vadász milyen tenyészetből származó kajtató 
ebbel indul el fácánozni…
ElHOZó KuTyÁK (RETVIEREK): Középtermetű, jó 
szimatú, erőteljes felépítésű, nem túl zömök, de nem is töré-

keny, igazi mindenes kutyák. Eredetileg az angol vadászmód-
szerek szerint a vizslákkal együtt használták őket. A vad meg-
keresése, jelzése az angol vizslák feladata volt, majd lövés 
után következtek a retrieverek, akik feladata az elejtett vagy 
megsebzett vad megtalálása és elhozása volt. A retriever a va-
dat elhozó kutyák királya. A szó szoros értelmében „puhaszá-
júnak” nevezett kutyát évtizedeken át arra tenyésztették, hogy 
erőteljes állkapcsát nagyon óvatosan használja. A retrieverek 
mentesek az agressziótól, ezért az ember ideális társává vál-
tak. Manapság, mint mindenes vadászkutya használják őket. 
Szerepük az apróvad vadászatán a kajtatás, a lövés utáni mun-
ka, valamint igazán kitűnőek a vízi munkában. Ellentétben a 
vizslákkal nem „állják a vadat”, ezért fontos úgy kiképezni őket, 
hogy lehetőleg „puska alatt” keressenek. Nagyon kedves, sem-
mi estre sem agresszív, odaadó természetük tették őket napja-
ink egyik legkedveltebb családi kutyájává: Golden és Labrador 
retrieverek.
KOTORÉKEBEK (TERRIEREK, TACSKóK): Évszá-
zadok óta arra használják, hogy földalatti járataiba kövesse a 
„dúvadat”, ott felvegye a harcot vele, vagy kiugrassa, vagy le-
fojtva onnan kivonszolja. Kistermetű, nagyon élénk természetű 
kutyák. A kotorékebekhez tartoznak a tacskók és a terrierek. 
Manapság ugyanúgy megkövetelik tőlük a mindenes munkát, 
mint az egyéb vadászkutyáktól. A jó kotorékkutya jó kell, hogy 
legyen a kajtatásban, a vaddisznóhajtásban, sőt a vízi mun-
kában is. Ma már igen elterjedt a kutyák műkotorékban való 
versenyzés, a tacskók, Jagd terrierek, Foxterrierek és Welsh 
terrierek külön csoportokban versenyeznek. A versenyen a 
fogósságot, hangot, szenvedélyt, kitartást külön-külön pon-
tozzák, és ugyancsak elbírálják a fogásnemeket. Használjak 
őketvaddisznó vadászatára, mint hajtó kutyákat, feladat mely-
nek tökéletesen megfelelnek. Eredetileg főleg róka és borz, 
valamint vadmacska vadászatára használták őket. A nagyobb 
testűeket pedig főleg vaddisznóra.
KOPóK, VÉREBEK: A kopók a legősibb vadászkutyák. 
Szerepük a vad megkeresése, felverése, üldözése, a vadá-
szok felé terelése. A kopóval való vadászatnak több formája is 
elterjedt az évek, évszázadok folyamán. A klasszikus kopászat, 
falkavadászat, már a ló háziasításával egy időben kialakult, 
mikor lovas vadászok kopók segítségével űzték a vadat, igye-
kezvén azt utolérni és elejteni. A falkavadászat lényege és 
szépsége valójában abban rejlik, hogy a kopók a lovasoktól 
és a lovaktól függetlenül, önállóan dolgoznak attól a pillanattól 
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kezdve, ahogy a vad nyomára akadnak. Így az üldözött vad és 
a falka határozza meg a terepet, az iramot a lovasoknak. Ez 
által a falka biztosítja a vadászat élvezetes, lendületes voltát. 
A falkászat történhetett vadon élő szarvasra, zárttéri szarvas-
ra, nyúlra és rókára. Néhány országban őzre, vaddisznóra is 
hajtottak, sőt Franciaországban még szárnyas (túzok) vadra is. 
Nyúlra kistermetű kutyákat alkalmaztak, (kivéve a nagy kiterje-
désű síkságokat ahol inkább az agarászat terjedt el), ilyenek a 
Bassetartésiennormand, Bassethound,Artoisi kopó és a több 
hasznosítású Beagle, Nyulászkopó. 

Rókára, a közepes termetű kopók a legalkalmasabbak, 
nagy fedettségű területen rendezett hajtásokhoz a Beagle és a 
Nyulászkopó használatát javasolták. Szarvasra kizárólag nagy 
testű kopókat használtak és ahol nem tiltott ez a vadászati mód 
ma is ezeket alkalmazzák. Ide tartoznak a nagy francia kopók, 
a nagy francia trikolór kopók és a jurai kopók. A legtöbb or-
szágban a klasszikus falkavadászat tiltott vadászati módnak 
minősül. Legutoljára Nagy Britanniában is betiltották a híres ró-
kavadászatokat. A mai alkalmazási területük a vaddisznó-haj-
tásokban és a sebzett nagyvad után keresésében lehetséges. 
Megjegyezendő, hogy ebben a vadászati módban remekül, 
sőt mi több kitűnően helyt állnak. Ugyancsak ez vonatkozik a 
Beagle és a Tacskókopók, Angol vérebek munkájára is. 

És végül szeretnék pár sort írni, az egyik legtöbb embert 
megmozgató kutyás tevékenységről, a Kutyakiállításokról, me-
lyek a Föld minden országában, szinte hétről hétre tömegeket 
mozgat meg:

A kutyakiállításon a kutyának, mint tenyészállatnak a kül-
lembírálata zajlik, tehát a kiállítás a tenyészkiválasztás egyik 
alapjául szolgáló szakmai értékelés. A kutyakiállítás egyben 
a felvezetett egyedek közötti verseny is, szó szerint kiállítás 
(show), az állatok bemutatásának színtere mind a szakmai, 
mind a laikus közönség számára. A kutyakiállítás manapság 
társadalmi, társasági esemény és hasonlóan a lóversenyek-

hez, közös érdeklődésű baráti társaságok programja, rendsze-
res találkozóhelye.

Az általam a következőkben ismertetett kiállítási rendszer 
az FCI kiállítási szabályzata szerint működő, MEOE (Magyar 
Ebtenyésztők Országos Egyeslete) által működtetett magyar 
kiállítási rendszer. Ezek szerint a kiállítások lehetnek:

• nemzetközi CACIB várományt adó kiállítás 
• nemzeti országos CAC kiállítás 
• klubkiállítás CAC és klubgyőztes cím kiadásával,
• Derby CAC kiállítás,
• egyes fajtákra meghirdetett CAC kiállítás,
• Champion kiállítás,
• speciális kiállítás.
Minden fajta más és más felkészültséget kíván meg ezen 

show-k előtt.
Egy uszkár szőrzetét hetekkel, hónapokkal előtte el kell 

kezdeni ápolni, a keményszőrű terrierek szőrzetét trimmelni, és 
így tovább.

Ma Magyarországon három-négyezerre tehető azok szá-
ma, akik aktívan járják a kiállításokat és sok tízezerre akik 
szájtátva ámulnak a hangzatos címeken és csodás serlegek 
tömegén.

Minden idők két legnagyobbikkutyakiállításaa: a Cruft’s  
(Birmingham, Egyesült Királyság) és a Westminster (New York, 
USA). A két példaadó kutyás nagyhatalom, Anglia és Amerika 
a kiállítások terén is maradandót alkotott, és alkot mai napig: a 
londoni, később birminghami Cruft’s és a New-York-i Westmins-
ter szinte legendává vált a vérbeli tenyésztők és kiállítók között. 
Évente több tízezer kutyát neveznek mindkét rendezvényre, és 
látogatók tízezrei látogatják meg ezeket az eseményeket. Az 
Egyesült Államokban a Kentucky Derby mellett a Westminster 
Show a legrégebbi, folyamatosan megrendezett sportesemény. 
Több mint 120 évvel ezelőtt néhány úriember, a sportkutyázás, 
különösen a szetterek és pointerek lelkes hívei, rendszeresen, 
minden héten találkoztak a New York-i Westminster Hotelben, 
hogy egy kellemes vacsora mellett elbeszélgessenek közös 
szenvedélyükről…. mely igen jól sikerült, és az Egyesült Álla-
mok mai napig is legnépszerűbb kutyás rendezvényévé nőtte 
ki magát.

Magyarországon is régi hagyománya van a kutyakiállítá-
soknak: országunk a Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesü-
letének (MEOE) keretein belül az FCI megalakulása óta (1911) 
aktívan részt vesz a kutyás „társadalmi életben”. Kutyakiállítá-
sok, kutyás versenyek szervezésében csak a II. világháború 
okozott „szünetet”. A kutyás világszervezetnek éveken keresz-
tül volt magyar elnöke, és napjainkban is van egy magyar el-
nökségi tagja.

Remélem ez a kis „ízelítő” felkeltette az érdeklődést a ku-
tyák, a kutyás sportok és a kutyánkkal eltölthető, hasznos sza-
badidő értelmezésében.
Örömmel folytatom a cikket, és várunk mindenkit szeretettel 
a Budapesten megrendezendő FCI KUTYA VILÁGKIÁLLÍTÁ-
SON: május 16-17-18-19-én, a budapesti Hungexpo területén, 
15 ezer kutya részvételével, a MEOE rendezésében. ■
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Sohasem késő változtatni

valamit nagyon megtanított nekem, és pedig azt, hogy „minden a fejben dől 
el”, ujját a homlokára téve mondta Etka Anyó, aki megmutatta, lehet másképp 
is élni. 2002 novemberében mentem fel először a lakásába, rám mosolygott és 
pár perc után azt mondta: „jó oktató lesz belőled” – fogalmam sem volt miről 
beszél, de éreztem ott van mellette a helyem. 

„ Ha szemed ragyog, vidám a mosolyod
Mágnesként vonz az egész alkatod

Mindenki veled szeretne lenni,
Mert hatásodra boldog tud lenni.”

Kártyikné Benke Etka 1920. január 1-jén születtett, Kiskunha-
lason. Szülei jó körülmények között élő gazdálkodók voltak. 
Mindketten sokoldalú, sok irányban érdeklődő színes egyéni-
ségek voltak. Első szülött gyermekként jött e világra, öten vol-
tak testvérek. Őt és testvéreit is az élet a feladataik, egymás, 

a másik ember szeretetére, tiszteletére, megértésére nevelték 
szüleik. Gyerekként benne is kifejlődött a sokoldalú érdeklő-
dés, az állandóan tovább tanulás, tovább fejlődés irányában.  
Mivel szívbeteg gyermekként jött e világra, a fizikai munkától, 
tornától eltiltva.  A hagyományos iskolák elvégzése után, a sa-
ját érdeklődésének megfelelően a képzőművészetet sikeresen 
gyakorolta Képzőművészeti Főiskola Esti tagozatán. Az akkori 
József Attila Szabadegyetemen művészettörténet, irodalmat 
tanult, azonban legtöbbet saját tapasztalatból autodidakta mó-
don érte el. Ezután hatalmas szenvedéllyel és akaraterővel 
vetettem rá magam minden olyan tanításra, amely az emberi 
test és elme fejlesztésével foglalkozott. Munkája eredménye-
ként követőinek köszönhetően 1995-ben megalapította az Etka 
Jóga Nemzetközi Egyesületet, ezután több városban is alakí-
tottak az ő hatására egyesületeket. 

55 évig élt betegsége tudatában, majd megtanult betegség, 
fájdalom és szenvedés nélkül élni.  A tenyérjóslástól a kézráté-
telen keresztül a csillagászatig, az összes elérhető keleti-nyu-
gati szellemi és fizikai mozgás kultúrát kipróbáltam… 

„Úgy éreztem, hogy még mindig kell lenni valaminek, ami 
hiányzik a megismertem tanításokból. A kicsi csecsemők, a 
kisgyermekek és más gerinces élőlények mozgásának megfi-
gyelése után felismertem, hogy igen, azt a velünk született ősi 
természetes légzést – mozgást, amit minden más élőlény léte-
zése végéig megőriz magában a kisgyermek is néhány évig, 
mi EMBEREK a felnőtt korra elnyomjuk magunkban.” Erre volt 
szerencséje rájönni, hogy az ősi adottságainkat megőrizni vagy 
újra kifejleszteni minden korban : „Állandóan ugyanúgy, mint 
egy egészséges kisgyermek érezni és élvezni a frissességet, 
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rugalmasságot, derűs életkedvet, ami a mi valódi lényegünk, 
amivel mindannyian rendelkezünk” – mondta Etka anyó.

Semmit nem tesz már úgy, ahogyan nekem tanították, de 
nélkülük mégsem jutott el volna oda, ahol most van. Azoknak, 
akikkel most foglalkozik, azt ajánlja, hogy hallgassanak meg 
mindenkit, de az igazi segítő nagy mester  a saját értelmük, 
intelligánciájuk. „Nagyon nagy szükség van arra, hogy segít-
sük egymást, de azt sohase várjuk, hogy a másik ember azt is 
megtegye helyettünk, ami csak akkor hat ránk, ha mi tesszük!” 
– jegyezte meg.

Az együtt töltött idő során sokat mesélt nekem az életéről, 
gyermekkoráról, házasságáról, kislányáról, tanulmányairól, 
utazásairól, mindig vidáman, szeretettel, sugárzó szemekkel 
tette. (vers elé beszúrni)

„A rég elmúlt nyomasztó élményeinket nem problémának 
kell megélni, hanem tapasztalásnak, ami csak a fejlődésünk-
höz vezet”- mondta többször.Mesélte, már kisgyerekkorában 
is mindig vidám volt, 3 évesen versekkel, énekekkel szerette 
szórakoztatni a családtagokat, ezt a képességét megőrizve, 
tanulmányaiból és tapasztalataiból tanulva tette ezt a későb-
biekben is.

Mivel szívbeteg volt, fizikai munkától megóvni akartaaz 
édesapja, ezért varrókisasszonynak tanítatta, ezt nem igazán 
szerette, de későbbiekben hálás volt tanulmányainak, mert a 
nehéz időkben családtagoknak varrt, és minden ruháját saját 
maga tervezte meg.

Fiatalon férjhez ment, férje gépészmérnök volt Budapesten, 
majd Szegeden, 39 évet éltek együtt, nagyon nagy szeretet-
ben, szerelmük gyümölcse egy kislány lett, Zsuzsika, mindig 
így emlegette.

Nagyon sok mindent csinált az életében, mint sokan má-
sok, de kevesen mondhatják el magukról, hogy maradandót 
tettek. Mondhatná magáról, de nem teszi. Csak annyit szokott 
mondani: „én csak a felbujtó vagyok, nektek kell tovább adni a 
módszert”. 

55 évesen bátorságot vett magán és változtatott az élet-
módján, lemondott minden megszokott szokásain, idejét nem 

pazarolva tanult mindenféle módszert, érezve a jótékony ha-
tásokat tovább és tovább folytatta, majd önzetlenül kezdte to-
vábbadni. Kis idő elteltével több százan, ezren követték hatá-
ron innen és túl. Előadásokat, életmód táborokat szervezett, 
foglalkozásokat tartott az ország minden részén, állandóan 
utazott, mindenhova elment, ahova hívták. Közben folyamato-
san fejlesztette tudását, mert a fejlődés soha nem áll le, mond-
ta. Voltak időszakok, amikor hónapokig bőröndből élt, egyik 
táborból a másikba ment, autóból buszra, buszról repülőre ült, 
egyik kézből a mákiba adták, igazi logisztikát igényelt megszer-
vezni utazásait, fáradtság érzete nem volt, de boldogság érzete 
annál erősebb és nagyobb.

Követői között mindig volt, aki munkáját segítette, segítsé-
gükkel jött létre az Etka Jóga Nemzetközi Egyesület, 1995-ben, 
később új egyesületeket hoztak létre az ő kérésére Kecskemé-
ten, Miskolcon, Budapesten és Dunántúl. A sok év alatt renge-
teg előadást tartott, ahol minden esetben emberek sokasága 
vette körül és szinte áradt belőle az önzetlen szeretet.Közben 
felismeréseit könyvekbe foglalta össze, célja az, hogy minél 
több emberhez eljusson és boldoggá tegye őket. Filozófiáját 
verseiben írta le, ezeknek egy része a könyveiben olvasható, 
amit megzenésítve mantraként énekelnek követői.

Természetes volt számára, hogy sok-sok embernek átadja 
tudását, ezért oktatóképzést is elindított, ami nagyon jól műkö-
dik, akkreditáltatta a módszert és mivel egyre több pedagógus 
csatlakozott mellé, a pedagógus továbbképzést is bevezette.

Kevesen tudják, hogy nem csak írt, hanem gyönyörűen fes-
tett, lakása falait képei díszítik, varázslatos hangulatot adnak 
az odalátogatónak.Jelenleg Etka Anyó visszavonulva éli napjait 
együtt kislányával, Zsuzsikával.
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A képet Etka anyó készítette.

A LEGNAGYOBB HATALOM

Most egy zászló vagyok
Az életet hirdetem

Tudja minden ember
Az Élet Ő a testben

Helyet változtatva
Ide-oda lépek

Nem vagyok játéka
Semmiféle szélnek

Célom egyre többen
Ébredjünk rá arra

Legnagyobb hatalom
Szeretet hatalma

Ismerjük fel végre
Az élet mi vagyunk
Testünk az az anyag

Melyet mi mozgatunk

Legyen közös célunk
Ébredjünk rá arra,
Megértés, szeretet

Létünknek hatalma.

Hatalom szeretetét
Majd elfújja a szél
Szeretet hatalma

Ragyog e Föld tekén.

A sors kegyetlensége, hogy a cikk leadása után Etka Anyó 
2013.04.02-án örökre eltávozott közülünk. Béke hamvaira! 
(Főszerkesztő)
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BEVEZETÉS
Minden egészséges ember számára természetes biológiai fo-
lyamat a vizelet tárolása a húgyhólyagban és annak időközön-
kénti kiürítése. Ennek feltétele a kismedencében elhelyezkedő 
szervek szabályos anatómiai helyzete és működése, a jó ideg-
rendszeri szabályozás, valamint a medencét lezáró izmok (a 
szeméremcsont alsó szára és a farokcsont között kifeszülve) 
és a szerveket (belső nemi szervek, hólyag, húgycső, végbél) 
körülölelő kötőszövet épsége. Számos nemzetközi vizsgálat 
igazolja, hogy az izomgyengeség útján kifejlődő akaratlan vi-
zeletvesztés, azon „szégyenbetegségek” közé tartozó főleg 
nőket érintő probléma, amelyek hátterében a medencealapi 
izmok gyengesége mutatható ki. Ha a gátizmok gyengülnek, 
kialakulnak a tünetek, először csak a zárófunkció sérül (vize-
letcsepegés, hüvelygyengeség, szél- és széklettartási problé-
mák, aranyér), amely már önmagában is rendkívül kellemetlen. 

IRODAlMI ÁTTEKINTÉS
AZ InKOnTInEnCIÁróL
Vizeletinkontinenciának nevezünk bármely húgycsövön keresz-
tül történő akaratlan vizeletvesztést (Nemzetközi Kontinencia 
Társaság meghatározása, 2002). A hazai INKO Forum felméré-
se szerint a nők 56%-a inkontinens panaszokkal küzd (Egész-
ségügyi Minisztérium szakmai irányelve, 2009).  A leggyakoribb 
fajtája a stresszinkontinencia (továbbiakban SI), mely hasűri 
nyomásfokozódás alkalmával jelentkező akaratlan vizeletcse-
pegést jelent. Osztályozhatjuk a súlyossági fokukat a kiváltó 
ok szerint, így lehet I fokú (köhögés, tüsszentés, szökdelés, 
ugrálás, nevetés, orrfújás), II fokú (lépcsőzés, leülés, felállás) 
és III. fokú (nyugalomban) SI (Grischke, 1996).

Az anatómiai sajátosságokon és a hormonális változá-
sokon kívül számos rizikótényező játszik szerepet a gátizom 
gyengülésében. Ilyenek az elhízás, székrekedés, dohányzás 
(ami károsítva a légző- és érrendszert, krónikus köhögéssel 
járó állapotot hoz létre, ilyen módon állandó nyomásfokozódást 
ró a medencealapra), kismedencei műtétek, kötőszöveti gyen-
geség. Fontos szerepe lehet a nehéz fizikai munkának, túlzott 
sport- vagy szabadidő tevékenységnek, de az ülő életmódnak, 
a helytelen öltözködésnek (szűk ruhák, övek), a helytelen ürí-

tési technikáknak (vizelet/széklet tartogatása, préselése) is, 
valamint a stressz is növeli az inkontinencia előfordulásának 
esélyét (Tápainé és mtsai, 2004; Katona és mtsai, 2006). 
nőI InKOnTInEnCIA
A női kötőszövet gyengébb, ráadásul életükben a megha-
tározott korszakokban hormonális vagy funkcionális okból 
áthangolódik a medencealap stabilitása (Katona, 2006). A 
kollagénszövet gyengül az életkor előrehaladásával, a magas 
intenzitású gyakorlatok erőkifejtései, hüvelyi szülések hozzá-
járulnak a gátizomzat gyengüléséhez (Nygaard, 1997; Sasvári 
és mtsai, 2008 Baessler és mtsai, 2008).  
PrOSZTATA PrOBLÉMÁK
Az idősebb férfiaknál jelentkező prosztata problémák megol-
dását jelentő műtétek után is jelentős gátizom gyengülés ma-
rad vissza, amely felelős lesz a vizelési problémákért (Romics, 
1996). Ezek megoldása elsősorban konzervatívmódon kezel-
hető (Aranyné és mtsai, 2011).  
DISZFUnKCIOnÁLIS vIZELÉS 
A gyermekkori inkontinenciák hátterében általában szervi elég-
telenség nem áll inkább a stressz és a helytelen ürítési szo-
kások (vizelettartogatás, félig guggoló helyzet) a kiváltó okok 
(Mohai Juhász és mtsai, 2011; Mohai, Sándor és mtsai, 2008).
DIAgnOSZTIKA
A tünetek és az életminőség felmérése a beteg által kitöltött 
többféle szempontból (rizikófaktorok, tünetek) validált kérdő-
ívek (pl. Gaudenz-féle teszt, King’s Health Questionnaire, stb.) 
segítségével történnek. Az akaratlan vizeletvesztés mértéké-
nek, az elfolyt vizeletmennyiség pontosabb meghatározására 
szolgálnak a különféle pad (betét) tesztek. Az inkontinencia 
típusának pontos diagnosztizálása és a tünetek okának tisz-
tázása urodinamikai vizsgálatokkal történik (Katona és mtsai, 
2006).
KEZELÉS
A műtéti megoldások mellett vagy helyett, szóba jöhet a kon-
zervatív terápia. A konzervatív kezelések az elektrostimuláció, 
magnetoterápia és a gátizmok erőedzése.

A medencefenék izmok harántcsíkolt izmok, így ezeket az 
izmokat képesek vagyunk akaratlagosan működtetni. A me-
dencefenéki izmok hozzávetőlegesen 33 %-a gyors és 67 %-a 
lassú rost. A hirtelen nagy erejű izom összehúzódásért a gyors 
rostok felelősek, így ezen rostok fontosak lesznek a minden-
napi váratlan hasűri nyomásfokozódás (pl. tüsszentés, köhö-
gés, orrfújás, szökdelés stb.) ellensúlyozására. A lassú rostok 
a vizelet, szél, széklet megtartásában játszanak szerepet. 
Ugyanakkor a lazítás helyes elsajátítása is elengedhetetlenül 
szükséges a hatékony kontrakció érdekében. Hangsúlyozni 



kell továbbá, hogy a medencefenéki izmokat szükséges ösz-
szehúzni minden olyan tevékenységnél, ami többletnyomást 
helyez a medencefenékre. A mozgásterápia célja egy reflexes 
mozgás megerősítése tudatos tanulással. A módszer 25-50 % 
közötti átlagos javulást eredményez a vázizmok erejében 6 hó-
napos tréning során. Ebből eredően a gátizom esetében aján-
latosnak tartják a minimum 15-20 hetes gyakorolást (Laycock 
és Haslam, 2002). 

A tréning hatékonysága érdekében elengedhetetlenül szük-
séges az egészséget támogató életvezetési tanácsok betartá-
sa, a rizikótényezők csökkentése és a prevenció (Pikó, 2002, 
2006). 

CÉlKITŰZÉS/HIPOTÉZIS
A feltevésünk szerint a serdülő és a felnőtt szült és nem szült 

nők körében a rizikó- és protektív tényezők előfordulása gyako-
ri és ezek jelenléte összefüggésbe hozható a tünetek előfordu-
lási gyakoriságával. A fiatal nem szült nők körében feltételeztük 
a gátizomtorna hatékonyságát.

ANyAg ÉS MóDSZER
rÉSZTvEvőK
A rizikó- és protektív tényezők vizsgálatát 2007-ben a sze-
gedi Vedres István Kollégium középiskolásai (n= 111,14-19 
éves, átlagéletkor 16± SD 1.4) és 2000 és 2009 között tartott 
gátizomtorna tanfolyamra jelentkező felnőtt szült és nem szült 
nők (n=311, 20-75 éves, átlagéletkor 40 év± SD 10,4) körében 
végeztük el. A Kollégimban elérhetőségi mintán dolgoztunk. 
2009-ben a szegedi Egészségügyi Főiskolán 14 fiatal nem 
szült nőt (átlagéletkor 22± SD 2,1) választottunk a tornacso-
portba. A tornacsoport  önkéntes jelentkezés alapján rekrutált 
elérhetőségi minta volt, és a mintába kerülés feltétele volt a 
tünetek érzékelése.
KÉrDőív 
Validált kérdőívek alapján az általunk összeállított kérdőívekkel 
felmértük a serdülő mintát a tanácsadás előtt, a felnőtt min-
tát a tanácsadás és a torna előtt, valamint a fiatal nem szült 
tornacsoportnál a tanácsadás, ill. a tréning előtt és a 10 hét 
múlva tréning végén is. A kérdőív a tünetek (vizeletcsepegés, 
hüvelygyengeség, szél-, széklettartási problémák) felmérésén 
túl a rizikófaktorok (az életmódbeli szokások és attitűdök, illetve 
rizikó- és protektív tényezők ismerete) vizsgálatára is kiterjedt. 
A felmérést követően egészségnevelő célzattal életvezetési 
tanácsadást tartottunk a vizsgált személyek számára, rávilágít-
va a preventív lehetőségekre. A tornacsoportnál nyomon kö-
vettük az inkontinenciás panaszok súlyosságának változását 
a tréning során, amit a kérdőívben szereplő kiváltó ok alapján 
rangsoroltunk. 
IZOMErő FELMÉrÉS
A tornacsoport egy általunk kidolgozott, számszerűsíthető (má-
sodperc, ismétlésszám) állapotfelmérésben részesült, ahol 
mértük a gátizmok dinamikus állóképességét és az izometriás 
erőállóképesség komponenseket. A dinamikus erőállóképesség 
mérésére az 1 perc alatti maximális feszítések ismétlésszámát 
használtuk. Az izometriás izommunka vizsgálatánál mértük, 
hogy mennyi ideig (másodperc) képesek megtartani a maximá-
lis feszítést. Az állapotfelmérést 10 hetes mindennapos gyakor-
lást követően megismételtük. 
MOZgÁSPrOgrAM
A tornacsoportban 14 fiatal nem szült főiskolai hallgató vett 
részt gátizom erősítő edzésprogramunkban. A gátizomtorna 10 
hétig heti 1x1 óra csoportos tréningből és napi szintű otthoni 
gyakorlásból állt, amelynek során hátonfekvő testhelyzetben 
célirányosan fejlesztettük a gátizom statikus és dinamikus kom-
ponenseit.
ADATOK ELEMZÉSE
Az állapotfelmérés során nyert adatokat a Statistica for Win-
dows program segítségével dolgoztuk fel. Egymintás T-próbá-
val értékeltük az izometriás és dinamikus állóképesség válto-

Összefoglalás:  A szerzők jelen tanulmányuk-
ban két különböző korosztálynál rávilágítanak 
a medencealapi izmokat gyengítő tényezőkre, 
amelyek okozhatnak vizeletvesztési tüneteket. 
vizsgálták a fiatal nem szült nőknél jelent-
kező vizelettartási zavar kezelésére alkalmas 
gátizomtorna hatását. 
 A vizsgálatokban a serdülő korosztály (n=111; 
átlagéletkor 16± SD 1.4) és a felnőtt nők 
(n=311; átlagéletkor 40 év± SD 10,4) vettek 
részt. A résztvevők kérdőíveket töltöttek ki. 14 
fiatal nem szült nő ezen kívül izomerő felmé-
résen vettek részt, akiknél a gátizomtorna 10 
hétig heti 1x1 óra irányított tornáztatásból és 
otthoni gyakorlásból állt.
Az eredmények alapján a probléma nem csak a 
felnőtt populációt, hanem a fiatal korosztályt is 
érinti. A kérdőívekből kiderült, hogy az inkon-
tinencia rizikótényezői közül a helytelen szoká-
sok jelenléte számottevő. A tornacsoportnál a 
gátizmok izometriás feszítés mértékének válto-
zása szignifikánsan növekedett a tornaprogram 
végére (25 másodperccel átlagosan), csakúgy, 
mint a gátizmok dinamikus állóképességét jel-
ző 1 perc alatti összehúzódások száma is (átla-
gosan 13 ismétlésszámmal).  
A gátizomtorna program eredményességét tá-
masztja alá, hogy a résztvevők a tünetek csök-
kenését vagy megszűnését tapasztalták. Az 
eredmények eszközös bizonyítása további ku-
tatási célok felállítását sürgetik.
Kulcsszavak: gátizomtorna, stresszinkonti-
nencia, fizioterapeuta, re-educatio
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zását a tréning előtt és után. Szignifikáns változást a p≤ 0,05 
értéknél határoztuk meg. A változást százalékosan is kifejez-
tük. A kérdőívek adatait és a grafikonokat a Microsoft Office 
Excel program segítségével készítettük el.

EREDMÉNyEK
rIZIKó ÉS PrOTEKTív TÉnYEZőK
A rizikó- (szülés, klimax, testsúlytöbblet, székrekedés, vizelet 
tartogatása, rendszeres testedzés, stressz, nőgyógyászati és 
urológiai műtét) és a protektív tényezők (orvosi szűrővizsgálat, 
gátizomtorna tanfolyam végzése, e témakörben utána olva-
sás, intimtorna ismerete) előfordulási gyakoriságát a vizsgált 
almintákban a 1. táblázat mutatja. 

Összességében kitűnik, hogy a felnőtt mintánál sokkal gya-
koribb a rizikófaktorok előfordulása. Kivéve a dohányzást, va-
lamint a vizelet tartogatását, melyek a serdülő mintában gyako-
ribbak (37%-uk dohányzik szemben a felnőtt minta 27%-ával1, 
illetve az adatok szerint mintegy 14%-al magasabb a serdülő 
mintában a vizelettartogatás). 
TünETEK ELőFOrDULÁSA
A serdülő és a felnőtt mintában a tünetek előfordulása az aláb-
biak szerint alakult (1. ábra). A felnőtt minta 45,3%-nak van aka-
ratlan vizeletvesztése, megdöbbenésünkre a serdülőknek már 
17,4%-a megtapasztalta az SI-t. Nagyobb arányban jelent meg 
a tág hüvely, miszerint a felnőtt minta 36,7%-a tágnak érzi a 

hüvelyét, a serdülő minta 46,8%-a számol be a tág hüvelyről (a 
válaszoknál a levegő hüvelybe áramlásának megtapasztalását 
vettük alapul). A felnőtt minta 15,5%-a szél- és széklettartási 
problémával küzdött, míg a serdülő minta 100%-a mentes volt 
ezektől a tünetektől. Az aranyér a felnőtt minta 46,5%-át érin-
tette, és a serdülő mintánál 1,8% volt az előfordulási arány. A 
felnőtt mintának 6,4%-nak (19 fő) szakorvosi vélemény alapján 
tudomása volt valamilyen alhasi szervsüllyedéséről, kedvező, 
hogy a serdülő mintának nem volt ilyen problémája.
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1. ábra. Tünetek előfordulása a serdülő és felnőtt mintánál

Protektív tényezők

Középiskolások 
(n=111) 
Igen (%)

Felnőtt 
(n=311) 
Igen (%)

szűrővizsgálat - 18,0
gátizomtorna tanfolyam elvégzése 00,0 49,2
olvasottság a témában 59,5 58,2
ismeri-e az intim tornát 47,7 61,4

Rizikótényezők
Serdülő (n=111) 

Igen (%)
Felnőtt (n=311) 

Igen (%)

szülés 00,0 41,2
klimax 00,0 20,6
testsúlytöbblet 14,5 33,4
székrekedés 1,8 21,2
vizelet tartogatása 56,8 43,0
rendszeres testedzés - 51,1
stressz - 75,6
műtét 00,0 26,0
dohányzás 37,0 27,0

1.táblázat. A rizikó- és a protektív tényezők előfordulási 
gyakorisága a serdülő és felnőtt mintában

PElVIC FlOOR EXERCISES AND HE-
AlTH PROMOTION
Summary: The authors presented the 
riskfactors at two different age groups 
and analyzed the effects of pelvic floor 
muscle training on the incontinence at 
young nullpara.111 teenages (average age 
16± SD 1.4), and adult women (average 
age 40± SD 10,4) were participated in the 
study. The patients were invited to fill out 
a questionnaire and the muscle strenght 
examinations were performed. The training 
consisted of a 60 minutes guided exercises 
session per week and a continuous home 
exercises prepare for 10 weeks. The results of 
the questionnaires showed that the main risk 
factor is the unhealthy lifestyle. The duartion 
of the isometric tension of the pelvic muscles 
improved with an average of 25 seconds 
and the dynamic endurance of the pelvic 
muscles also ameliorated with an average 13 
contractions in the pelvic muscle exercise 
group. The conservative therapy improve 
significantly the signs of incontinence. The 
pelvic muscle exercises resulted in strong 
improvements on the muscle function.

1 A kapott adatok a nők körében mért dohányzás vizsgálati adatokkal harmoni-
zálnak (Tombor és mtsai, 2010)



A felnőtt mintában vizsgáltuk a szült (39%) és nem szült 
nők (61%) tüneteinek előfordulását. A szült nők 49%,-a, a nem 
szült nők 22%-a szenvedi el a stresszinkontinenciát. A szült nők 
mintában egyértelműen magasabb a tünetek előfordulása, mint 
a nem szült nők mintában (2. ábra). 

TrÉnIng HATÁSA
Mivel a tornacsoportba kifejezetten érintettség alapján kerültek 
be a résztvevők, közöttük a tünetek előfordulása a tréning előtt 
magasabb volt, mint akár a serdülő, akár a felnőtt minta átlaga, 
sőt, bizonyos tünetek gyakorisága a szült nők tünetgyakorisá-
gát is meghaladta. Súlyos fokú tünet kismedencei szervsüllye-
dés azonban nem fordult elő. A tréning végére az SI csökkent 
és a hüvely-, végbélgyengeség és az aranyér teljesen meg-
szűnt (3. ábra).
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2. ábra. A szült és a nem szült minta tüneteinek előfordulási 
gyakorisági jellemzői
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3. ábra. A tünetek változása a tréning során a tornacsoportnál

Tréning hatására a fiatal nem szült nők vizsgálatánál az 
enyhe fokú inkontinenciák megszűntek vagy enyhültek, a kö-
zépsúlyosak enyhe fokúra mérséklődtek. 1 fő jelölte meg az in-
kontinencia jelenlétét, ami mégis pozitív eredmény volt, hiszen 
a II. fok I fokra csökkenése következett be. A kérdőívek kiérté-
kelése során I. fokú (43%) és II. fokú (14%) SI-t regisztráltunk a 
vizeletcsepegést kiváltó ok alapján (4. ábra). 

A fiatal nem szült nők almintában az izometriás állóképes-

ség fejlődése a tréning alatt eredményesnek bizonyult, hiszen a 
kiindulási értékekhez (átlag 20 másodperc feszítési idő) képest 
a maximális feszítés megtartási ideje (átlag 45 másodperc) 6 
szorosára nőtt, azaz 225%-ot fejlődött (5. ábra).
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5. ábra. Izometriás kontrakió erejének változása

A dinamikus állóképesség fejlődése nem mutatott drámai 
emelkedést, 3 főnél a kiinduláshoz képest minimális csökke-
nést tapasztaltunk átlag 7 ismétlésszámmal, 11 főnél fejlődést 
tapasztaltunk, akik az átlag 46 ismétlésszámról átlagosan 13 
ismétlésszámmal növelték percenként az összehúzás mérté-
két, azaz 128%-ot fejlődött (6. ábra).
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6. ábra Dinamikus állóképesség változása
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MEgBESZÉlÉS
A medencefenék izom helyes és helytelen működéséről végzett 
kutatások legújabb eredményeit próbáltuk bemutatni az irodal-
mi áttekintésben, utalva arra, hogy az inkontinencia kezelésé-
nek a kutatása folyamatos és szükséges. Ezen eredmények 
segítik a medencefenék fizioterápiájának fejlődését is, ami egy 
személyre szabott terápia felállítását teszi lehetővé.

Az adatokból kitűnik, hogy az életkor előrehaladtával nő a 
tünetek előfordulása, illetve nem kis problémát jelent, hogy a 
serdülők is megtapasztalták már medencefenekét lezáró izom 
gyengüléses tüneteit. Katona és munkatársai (2006) is felhív-
ják a figyelmet, hogy a prevalencia az idősbödéssel élesen nö-
vekszik. A helyzet tovább fog romlani, hiszen elöregedő társa-
dalomban élünk.

Nygaard és munkatársai (1997) által mért 28%-os előfor-
dulást élsportolóknál mérték. A vizeletinkontinencia szintén 
előfordul azoknál is, akik nem sorolhatók az élsportolók közé, 
csak rendszeresen, hobbi szinten sportolnak, viszont ez a cso-
port rendszerint alulvizsgált, vagy egyáltalán nem is vizsgált. 
Az egészségügyi intézményeknek szükséges lenne felkészülni 
ezekre a problémákra, hogy megfelelő válaszokkal tudjanak 
szolgálni az őket kérdező nőknek, így a gyengüléses tünetek 
korábban kerülhetnének felismerésre.

Katona és mtsai (2006) szerint a túlsúlyos nők hajlamosab-
bak az SI-re. Tanulmányunkban elhízást csak a serdülő (1/6-a) 
és felnőtt (1/3-a) korosztálynál tapasztaltunk. A főiskolai hall-
gatóknál sem a túlsúly, sem a dohányzás nem fordult elő, ami 
valószínűleg sportos és egészségtudatos életmódjukkal volt 
összefüggésben. 

Számos hazai szakirodalom által felállított rizikófaktorokat 
vizsgálva, elmondhatjuk, hogy előfordulási gyakoriságuk koc-
kázatot jelentenek az inkontinencia szempontjából. 
Baessler és mtsai (2008) a hüvelyi úton szült 80%-nál találtak 
medencefenék izomkárosodást és mi is azt tapasztaltuk, hogy 
az általunk vizsgált felnőtt csoport azon részénél (39%-a) akik 
már szültek, akiknél nagyobb százalékban fordultak elő a tüne-
tek, mint azoknál, aki nem szültek.

Sasvári és mtsai (2008) tanulmányukban említik, hogy csak 
is szült nőket vizsgáltak, hiszen a nem szült nők 2-3-szor erő-
sebb medencefenék izomerővel rendelkeznek, mint akik szül-
tek, és izomerejük gyorsabban is növekszik. Sasvári vizsgála-
tában a nem szült nők izometriás állóképessége 5x-re nőtt, míg 
az általunk vizsgált nem szült nők esetében 6x-ra nőtt, ami ily 
módon valóban alátámasztást nyert. 

Az általunk végzett vizsgálatok alapján az izometriás izom-
munka a megtartási funkciót javította, míg a gyors rostok fejlő-
dése kisebb mértékű volt. 

KÖVETKEZTETÉS
A vizsgált korosztályoknál a különböző rizikófaktorok jelenléte 
rontja az egészségi állapotot és a tünetek, a betegségek ki-
alakulásához vezetnek. A rizikófaktorok a tünetek előfordulási 
gyakoriságát jelentősen növelik, így a kockázati magatartás-
formák helyett előtérbe kell kerülniük a preventív magatartás-

formáknak. Hasznos lenne, minél fiatalabb korban elkezdeni 
a testi-lelki egészséggel kapcsolatos ismeretek bővítését, 
egészségtudatosságuk fejlesztését. A jövőben szeretnénk 
vizsgálni a tanácsadás hatékonyságát is, amely életmódváltást 
vonva maga után a tünetekre is kihathat, továbbá fokozhatja a 
gátizomtorna hatékonyságát.

A fokozott haspréssel járó sportolás is gyengíti a medence-
feneket, és mivel a gátizom is vázizom, bár speciális helyzetű, 
mindenképpen hasznos, ha ennél az izomnál is fejlesztjük az 
erőt, az állóképességet és a gyorsaságot. A megerőltető sport 
komoly rizikófaktor, ezért mind az amatőr, mind a profi sporto-
lóknál még fontosabb a tréning hangsúlyozása. 

A szülés is komoly rizikótényező. Kutatásunk során a nem 
szült nők tornájának eredményességét vizsgáltuk, mert az ő 
kötőszövetjük még erősebb, így ha az erősebb, még nem sérült 
gátizom ilyen nagy ütemben (1-200 %) fejlődik, akkor felmerül 
a kérdés, hogy a gyengébb gátizom szülés után vajon milyen 
ütemben fejlődik? A szült nők gátizomtornájának hatékonysági 
vizsgálata további kutatási célok felállítását sürgetik.

Korai hatékony gátizomtorna programot akkor tudunk ösz-
szeállítani, ha fel tudjuk mérni a páciens medencealapi izom-
zatának erejét, ha vissza tudunk jelezni neki az általa elvégzett 
feladat helyességéről, valamint ha pontosan tisztában vagyunk 
az izmok működésével, hogy felesleges, vagy káros gyakorla-
tokat ne végeztessünk. Tréningünk funkcionális, egyénre sza-
bott, specifikus legyen, s nem utolsó sorban a preventív jellegű 
életmódbeli tanácsokkal kell, hogy kiegészüljön. ■
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84. Ünnepi Könyvhét 2013 Szeged 
június 6-10.

Szegedi könyvünnep a felújított Dugonics téren
Irodalmi húzónevek, neves íróvendégek, színvonalas kísérőprogramok, 

Olvasó- és Játszóliget a legkisebbeknek, kulturális sokféleség a dél-alföldi 
régió központjában, közel két tucat sátorban vásárlási kedvezmények a 

kiadóktól és könyvkereskedésektől.

Szegeden 2013-ban is a Somogyi Károly városi és Megyei Könyvtár 
koordinálja a 84. Ünnepi Könyvhetet.

Részletes program a rendezvény előtt egy héttel itt:
könyvhetszeged.sk-szeged.hu
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KERT 
hírek

Szerző:
ERDŐS TÍMEA

Fotó:
FRITZ PÉTER

NIVEA TOuR 2013 SZEgED
A Közép- Kelet- Európai Rekreációs Társaság közreműködé-
sével 2013. április 7-én vasárnap került megrendezésre a Ni-
vea Tour 2013-as elnevezésű, az egész várost megmozgató 
fitness rendezvény a Városi Sportcsarnokban. A KERT nem 
csak standdal képviseltette magát, ugyanis a gyermekek ani-
mációs programjáért is felelt. Az egész napos rendezvényen 
a gyerekek többek között balett órán vehettek részt, de a Fit-
Kid sportágba is betekintést nyerhettek a Szegedi Fitness SE 
jóvoltából. 

ÉlETVITElI ÉS REKREÁCIóS KluB A TÁPlÁl-
KOZÁS JEgyÉBEN
Nagy sikerrel indult el a Társaság szervezésében az Életviteli 
és Rekreációs Klub III. évada Szegeden. Az előadás közép-
pontjába a táplálkozás került, melyről Dr. Somogyi Anikó szak-
gyógyszerész, Metodic szakértő és táplálkozási szaktanács-
adó beszélt. 

2013. április 17-én szerdán került megrendezésre a Kö-
zép- Kelet- Európai Rekreációs Társaság szervezésében az 
Életviteli és Rekreációs Klub idei évadának harmadik előadá-
sa. Előadónk Süveges Tamás 1. danos karatemester volt, aki A 
harcművészetek hatása a személyiség és a motoros képessé-
gek fejlődésére tartotta meg interaktív előadását, ahol betekin-
tést nyerhettünk a Global Kyokushin Karate történeti kialakulá-
sába, illetve megismertük a harcművészetek pozitív értékeit is. 

ÉlETVITElI ÉS REKREÁCIóS KluB EgER
Nagy esemény volt a KERT Egri Kreatív csoportjának életében 
február 26-a. Ezen a napon indult útjára a csoport Rekreációs 
és Életviteli Klubjának előadássorozata. Az esemény létrejöt-
tében nagy szerepet vállalt Eger Megyei Jogú Város Polgár-
mesteri Hivatala Adler Ildikó képviselő asszony vezetésével. 
A foglalkozásnak a Polgárok Háza adott otthont, ahol Plachy 
Judit tanárnő az Egri Kreatív csoport vezetője köszöntötte a 
megjelenteket. Az eseményt megtisztelte az EKF vezetője dr. 
Hauser Zoltán Rektor úr, akit Tanárnő külön üdvözölt. A proto-
koll után - meglehetősen élén érdeklődés mellett - került sor 
a „Rekreáció és testmozgás” című előadás megtartására, dr. 
Szatmári Zoltán EKF egyetemi docens, és KERT ügyvezető 
elnök jóvoltából. 

A KERT Egri Kreatív csoportja megrendezte a második Re-
kreációs és Életviteli Klubját 2013-03-19-én, melynek előadója 
Dr. Papp Zoltán osztályvezető tisztiorvos volt, aki a „Prevenció, 
egészségügyi szűrések” címmel tartott előadást, amely arra vi-
lágított rá, hogy mennyire fontosak az egészségügyi szűrések 
és a megelőzések.        

VíZVIlÁg NAPJA
A víz az emberiség egyik legfontosabb és egyben legnagyobb 
veszélynek kitett tápláléka. Erre próbálta felhívni a figyelmet 
a Közép-Kelet-Európai Rekreációs Társaság Egri Kreatív Cso-
portja, azáltal, hogy Flash mob-ot szervezett az egri Dobó-térre 
március 19-én, így hirdetve a március 22-én jegyzett víz világ-
napját. Az eseményen az egri vízilabdások, sőt olimpikonjaink 
is jelen voltak, mint Gangl Edina és Czigány Dóra, a női vízi-
labda válogatott játékosai, akiknek a víz szintén létfontosságú, 
hiszen abban töltik mindennapjaikat.
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ÖNKORMÁNyZATI VETÉlKEDő
Március 22-én a Víz világnapján került megrendezésre Eger 
város önkormányzatának rekreációs napja a KERT és a Rekre-
ációs Bizottság szervezésében. Összesen nyolc iroda, öt főből 
álló csapata mérkőzött meg, melyet kiegészítettek a Kemény 
Ferenc Általános Iskola testnevelés tagozatos tanulói. Nyolc 
különböző állomáson kellett helyt állnia a résztvevőknek. Nem 
csupán a fizikai képességekre fektettük a hangsúlyt, hanem te-
ret nyertek játékos szellemi feladatok – memóriajáték, activity, 
ügyességi játék –. A legnehezebb állomásnak a tájékozódási 
futás mutatkozott, melyet az Egri Testedző Club segített lebo-
nyolítani. A felszabadult játékot az eredményhirdetés, majd a 
díjak kiosztása követte. 

ÉlETVITElI ÉS REKREÁCIóS KluB SZOMBAT-
HEly
Tapsviharral zárult a KERT Tavaszváró előadása
A Szombathelyi Életviteli Klub szemeszternyitó előadása a Ta-
vaszvárás lelkiekben címet kapta. Előadónk Dr Kiss – Geosits 
Beatrix főiskolai docens volt. A mentálhigiénés szakember elő-
adásának első részében a téli depresszió kialakulásáról, tü-
neteiről beszélt, ezt követően gyakorlati tanácsokkal látta el a 
népes hallgatóságot a téli dysthymia megelőzésére vonatkozó-
an. Szó esett a fényterápiáról, a gyógynövények hangulatjavító 
szerepéről a vitaminpótlás és a mozgás fontosságáról illetve 
a társas kapcsolatok hangulatjavító szerepéről. Az előadó ki-
emelte a művészetek – zene, színház, film, tánc – témában 
betöltött fontos szerepét. Az előadást – rendkívül hatásosan 
Juhász Gyula Tavaszvárás című versével zárta. Előadónk vas-
tapsot kapott! Gratulálunk!

„Minden élet oka a mozgás” (Leonardo da Vinci) 
Hatalmas érdeklődés mellet, zajlott le a Szombathelyi Életviteli 
és Rekreációs Klub szerdai előadása. A téma – „Minden élet 
oka a mozgás” – valamennyi korosztályt érinti, így a termet zsú-
folásig megtöltötték a városból érkezett érdeklődők, mellettük 
szép számban jelen voltak a sportszakos hallgatók és a NYME 
MNSK Sporttudományi Intézetének oktatói is. Az előadást meg-
tisztelte jelenlétével Dr. Polgár Tibor dékán úr is, aki a KERT 
elnökségének tagja.  Sokan és sok szempontból foglalkoztak 

már a mozgással. Fontosságát hangsúlyozta a címben idézett 
reneszánsz polihisztor Leonardo da Vinci, valamint a későbbi 
századok művészei és korunk szakemberei is. A szakember is-
mertette az aktív életmód szervezetre – szív – érrendszer, légző- 
rendszer fejlődésére, a testkompozícióra és a motorikus képes-
ségek kialakulására gyakorolt pozitív hatásait. Kiemelte, hogy 
a rendszeresen végzett mozgás szervezetünkre gyakorolt élet-
tani hatásai következtében véd szinte valamennyi betegséggel 
szemben és egyértelműen pozitív a mentális állapotunkra is. Az 
előadó kitért napjaink egyik legnagyobb rizikófaktorára, a fizikai 
inaktivitásra, hiszen általában alacsony a mozgásra és magas 
a passzív ülőéletmódra fordított idő mennyisége. Információkat 
kaphattunk az anatómiailag helyes testtartásról ülésről, fekvés-
ről, állásról. Az előadás végén a szakember érdekes képekkel 
prezentálta a mozgások bemutatását. Az előadás végső kon-
zekvenciájaként elmondható, hogy az egészség komplexitásán 
belül a mozgás az élet esszenciája! Köszönjük a tartalmas és 
érdekes előadást!

Búvárok a KERT-ben
Palackos emberek, ott bugyognak az uszodában, mutogatnak 
egymásnak meg bóklásznak. Mi jó van benne, mit csinálnak? 
Hát búvárkodnak! Ki ne próbálná ki szívesen a búvárkodást? 
Valószínűleg sokan örülnének, ha nem csak egy mély lélegzet 
erejéig ereszkedhetnének a felszín alá, illetve ha kicsit nagyobb 
mélységeket is meghódíthatnának. Ki ne gondolná bele magát 
Cousteau kapitány helyébe, vagy az atlantisi ember bőrébe? 
Ki ne álmodott volna a víz alatti légzésről? Nos sokan, sokféle 
okból vonzódnak a víz alá. Ideje engedni a vonzásnak… Élve-
zik, ezáltal gyakorolják a 
lebegést, testük légzésük-
höz igazodva emelkedik, 
vagy süllyed, uszonycsa-
pásaik nyomán lendületbe 
jönnek. Érdeklődők kipró-
bálják, kezdők itt tanulják, 
majd finomítják, a haladók 
pedig élvezik és tökélyre 
fejlesztik a mesterfogáso-
kat, vagy épp az extrém 
vízbiztonságra edzenek. 
Ilyen például a NAUI 
bailout gyakorlata 1 leve-
gővel, vagy egy perc alatt, 
vagy éppen lebegve hoz-
zá! Freediving, vagy álló-
képesség fejlesztés? Nos 
ezek is gyakorlási opciók, 
főleg a téli időszakban.

Aki ellátogatott ma a Szombathelyi KERT-be nem bánta 
meg, hisz előadónk Kovács Károly búvároktató, szó szerint a 
bevezette a hallgatóságot a búvárkodás mélységeibe!
Köszönjük a különleges, színvonalas és látványos előadást! ■
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Szakmai részbeszámoló TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONv-2012-0008 számú 
projekt 4. alprogramjának  4.6. és 4.7. számú részterületéhez. I.

Az Eszterházy Károly Főiskola az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megúju-
lás Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott „Élelmiszerek 
és sportélelmiszerek újszerű nyomon követési rendszerei, eredetvédelme 
és a biztonságosságuk garantálása analitikai, sport- és táplálkozás-élet-
tani vizsgálatok révén” című, jelű pályázatát az Humán Erőforrás Prog-
ramok 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 első öt hónapjának fontosabb eseményei az alábbiak szerint 
foglalható össze:
a) Tanulmány: a kutatás végleges verziója elkészült, jelenleg az angol for-
dítás és a közlési 
feltételeknek megfelelő alakítások zajlanak, a kiválasztott folyóirat Jour-
nal of Exercise Science &Fitness.
b) Tájékoztatás: megtörtént WEB-es felület kialakítása. A projekt rövid 
összefoglalója a KERT 
honlapján olvasható. Elkészült a szakmai részbeszámoló, mely arekreacio.
eu tudományos magazin III. évfolyam májusi számábanfog megjelenni.
c) Munkaszerződés:  AKözép-Kelet-Európai Rekreációs Társaság meg-
kötötte a határozott idejű
munkaszerződést a kutatás koordinátorával Erdős Tímeával a KERT 
munkatársával, 2013, február 1-től 2014. augusztus 31-ig
d) Eszközbeszerzés: Megtörtént a vizsgálathoz szükséges eszközök be-
szerzésének előkészítése. 
A kutatásra olyan műszerek szükségesek (MasterScreen CPX 
spiroergometriás szobakerékpár, BIOSPACE INBODY 7,POLAR TEAM2 
PRO, ActiveMagnet+pulzáló mágneses matrac), melyeket a nemzetközi 
szakirodalom elfogad és publikál. Az eljárást az Eszterházy Károly Főis-
kola szerződött közbeszerzési szakértője az EuProcureConsult Kft. fogja 
indítani, illetve lefolytatni várhatóan április hónapban.
e) Kutatóhelység: Ezek a szobák egyenlőre még, mint az Eszterházy Ká-
roly Főiskola
Sporttudományi Intézetének oktatási helységei funkcionálnak. Az átala-
kítással kapcsolatos tervek elkészültek, melyek tervezésénél figyelembe 
vettük a humán élettani vizsgálatokkal kapcsolatos összes szigorú elő-
írást.
f) Módszertan: A március 19-i egri értekezleten prof. Radák Zsolt veze-
tésével tisztázódott a
szakmai team összetétele, illetve  meghatározásra kerültek azok a felada-
tok, melyek a kutatás következő időszakában esedékesek.
g) Pilot: Dr. Béres Sándor elkészítette az antioxidáns pilot tervet, ami a 
tényleges kutatás 
előfeltétele.

Dr. Fritz Péter
szakmai vezető

Technicalpartialreportfor TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONv-2012-0008 pro-
ject, fourthsubprogram, 4.6 and 4.7 subfield. I.

Eszterházy Károly College appliedfor “Új Széchenyi Terv Társadalmi Meg-
újulás Operatív Program” supportsystemwithits program titled: “New 
followsystems of food-products, protectingauthenticity and guaranteei
ngsafetythroughanalytical, sport- and nutritional-physiologyresearch”. 
The leader of the “Humán Erőforrás Programok Irányító Hatósága” 
foundthe project appropriatefor 530 097 808 Ft support.
Withinthe project theSportsDepartmentInstitution of EKF 
jointlywiththeCentral-Eastern-EuropeanRecreationAssociationhavewor
ked out an independent project involvingtworesearches:
4.6. Examiningtheeffect of recreationaltrainingfordifferentabs
orbedantioxidantsupportingmaterialcombinationsinthe body 
forthecomplexcharacterization of thebiologicaleffect;
4.7. Pulsating magnet therapywithrecreationalaimsfordifferentabsor
bedantioxidantsupportingmaterialcombinations; and alsofortheuse 
of pre-bioticalmaterialsinthe body forthecomplexcharacterization of 
thebiologicaleffect.”

The main events of thefirstfivemonths of the project can be 
summarisedinthefollowingway:
a) Study: The final version of theresearch is done; currentlythetranslationfor 
English and thestructuringformediacriteriatakeplace. The chosenjournal 
is the Journal of Exercise Science &Fitness.
b) Information: The website has beencreated. The shortsummary of the 
project can be readonthewebsite of CEERA. The technicalpartialreport is 
donewhichwill be publishedin May intherekreacio.euscholarlyjournal’s 
thirdyearedition. 
c) LabourContract: The Central-Eastern-EuropeanRecreationAssociation 
has concluded a fixed intervalcontractwiththecoordinator of the project, 
Erdős Tímea, thecolleague of CEERA, from 1. February 2013 to 31. Au-
gust 2014.
d) ResourcePurchase: The preparationfortheresourcepurchaseneededint
heresearch has beendone. Research toolsareneeded (MasterScreen CPX 
spiroergometricalfitnesscycle, BIOSPACE INBODY 7,POLAR TEAM2 
PRO, ActiveMagnet+pulsatingmagnetizedmattress) whichareacceptedby 
and publishedininternationalspecialisedliterature. The process is 
initiatedbytheexpert of publicprocuring, theEuProcureConsult Kft. 
which is contractedwith Eszterházy Károly College. The program 
willprobably be carried out inApril. 
e) Research-room: The roomsarecurrentlyfunctioningastheplacof educat
ionfortheSportsDepartmentInstitution of Eszterházy Károly College. The 
plansforrestructuringhavebeen made. Duringtheplanningwetookintoco
nsiderationthestrictregulationsrelatedtohuman physiologicalresearches.
f) Methodology: Onthe meeting heldon 19 Marchin Eger thecomposition 
of thetechnical team was fixed underthedirection of prof. Zsolt Radák. 
Moreover, taskshavebeendefinedwhicharedueinthesucceedingperiods of 
theresearch. 
g) Pilot: Dr. Sándor Béres has made theantioxidantplanwhich is 
theprerequisite of theactualresearch.

Dr. Péter Fritz
technicalleader
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