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Sport és aktivitás
A fizikai aktivitás alapvető eleme az emberi jólétnek. Ez manapság a sporton keresztül
valósul meg. Naponta több órát ülünk, viszont a testi-lelki egészségünk nem ezt az életformát
kívánja. A testmozgás annyira fontos az egészséges életmódhoz, mint a megfelelő táplálkozás
vagy az, hogy kerüljük a dohányzást és az egyéb káros szereket. A pszichés és a testi
egészségre is jótékony hatással van a mozgás, illetve fejleszti a szociális készségeket is
minden korosztályban, mindkét nemnél. A rendszeres sportolással ellenállóbbak leszünk a
betegségekkel szemben, illetve sokkal jobban tudjuk fegyelmezni magunkat. Könnyebben
tudunk betartani egy diétát, ellen tudunk állni a káros szereknek, magasabb a teherbírásunk,
küzdőképességünk. Ezeket figyelembe véve érdemes beiktatni a rendszeres sportot az életbe.
A sport fogalma: „meghatározott célú mindennapos tevékenység, a mindennapoktól eltérő
környezetben, melynek célja a testedzés, versenyzés, a szórakozás, eredmény elérése, a
képességek fejlesztése”. Ha elgondolkozunk azon, hogy mégis mi is az a sport, akkor
észrevehetjük, hogy régen mennyivel természetesebb is volt az ember életében a mozgás.
Időszámításunk előttről is maradtak fent olyan bizonyítékok, amin birkózó vagy vadászó
emberek láthatóak. Ez akkoriban viszont az életben maradás egyik eleme volt, vagy a
társadalmi hierarchia felállításhoz volt szükséges. Viszont a mezopotámiai ökölvívás, az
egyiptomi labdajátékok, a kínai gimnasztika vagy az ógörög olümpiai játékok is mind azt
bizonyítják, hogy már az időszámításunk előtti 3-4. évezredben is létezett a sport. A sport mai
életünkben sokkal szabályozottabb és szervezettebb, mint az ókorban. Az idő elteltével a
túlélés és az élelemszerzés helyett a sport egyre inkább kikapcsolódássá alakult át. Az ipari
forradalom után az embereknek több szabadideje lett, ezáltal lehetőségük nyílt sportolni. A
globális kommunikáció és a tömegtájékoztatás tovább növelte ezt. Most már egyre
divatosabbak az extrém sportok, ami remek lehetőség arra, hogy elmenekülhessünk a
hétköznapokból.
A megfelelő sport kiválasztásánál vegyünk figyelembe, hogy mi a célunk a mozgással, illetve,
hogy hol és milyen körülmények között szeretnénk azt űzni. Fontos tisztázni, hogy milyen
szinten szeretnénk űzni. Ezek alapján különböztetjük meg a tömeg-és a versenysportokat.
A tömegsport célja, hogy a résztvevők felfrissüljenek, szórakozzanak, egészségesebbek
legyenek. Itt is létezik verseny, de nem olyan szinten, mint a versenysportoknál. Ellenben a
versenysport célja az egyéni fejlődés, hogy másokkal összehasonlítva fejlessze magát az
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ember. Fontos, hogy versenysport esetében megfelelően válasszuk meg az eszközöket és
pontosan kövessük a szabályokat. A versenysport szinonimája a teljesítménysport. A sportok
csúcsa az élsport, az élsportolók számára a sport jelenti a karriert. Mögöttük egy teljes csapat
áll (dietetikus, edző, pszichológus) továbbá pontos és precíz edzésterv alapján edzenek. Ma
már a szórakoztatóipar része az élsport. Rengeteg egyénileg is űzhető mozgásforma van pl.:
úszás és a futás, valamint többféle csapatsport is, mint a kézilabda vagy a röplabda.
Biológiailag érezhető hatásai vannak a rendszeres sportnak.
A szívizom megerősödik a rendszeres sportolásnak köszönhetően. Ezáltal hatékonyabban fog
működni nyugalmi állapotban is. A légzés is javul a rendszeres mozgásnak köszönhetően,
hosszú távon a tüdőkapacitása is növekszik, melyek következtében pedig a fizikai
terhelhetőség is javulni fog. A mozgás a belek összehúzódását serkenti, amitől gyorsabb lesz
az emésztési folyamat is. Ezáltal a lebontott táplálékból a veszélyes anyagok kevesebb ideig
maradnak a bélcsatornában, kezeli a székrekedést és a rosszindulatú daganatok kockázata is
csökken. A normál vagy az ideális testkép kialakítása fontos tényező az egészség
szempontjából, a rendszeres mozgás segít ebben. Segít, hogy az anyagcsere-egyensúlyunk
megfelelő legyen. A cukorbetegség és a kardiovaszkuláris megbetegedések megelőzésében is
nagy szerepe van. Illetve a már meglévő cukorbetegséget is kezeli. Fontos az egészséges
táplálkozás is a sport mellé. A vérképzést is növeli a rendszeres sport. Ami fokozza a vörös
csontvelő működését, ezáltal a szerveink több vérhez jutnak. A vérkeringés a sportolók
szervezetében élénkebb, nehezebben tapadnak meg a kórokozók is, mivel a vérük nagy
mennyiségű antitestet szállít. Az immunrendszerünket, a szervezetünk védekezőképességet is
erősíti a rendszeres sport. Viszont, ha éppen betegek vagyunk, mellőzzük a sportot, ugyanis a
testnek olyankor az a feladata, hogy legyőzze a kórokozókat és regenerálódjon.
A csontozat fejlődéséhez is elengedhetetlen a mozgás. A rendszeres és a legtöbb csontot és
izmot érintő mozgás segít megelőzni a csontritkulást. Gyakorlatilag bármilyen sport jótékony
a csontokra nézve. Csontjaink 30 éves korunkig növekszenek, ekkor éri el a csontozat a
csúcscsonttömeget. Ahogy halad előre a korunk úgy vesztünk a csontozatunkból. Ezért is
fontos, főleg fiatal korban a rendszeres testmozgás, hogy ezt megelőzzük. Az izmok a sport
hatására megnövekednek, ezáltal a csontok védetté válnak a sérülésektől. A fejlett izomzat
javítja a tartást, a kondíciót és az egyensúlyt. Az ízületekre is jó hatással van, csökkenti azok
merevségét. Az izomerőt és a hajlékonyságot növeli ízületi gyulladásnál, valamint a krónikus
fejfájásra és a migrénes rohamokra is jó hatással van. A szexuális életre is nagyon pozitív
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hatással van, ha az ember jó kondícióban van. Felmérések szerint a rendszeresen sportoló
emberek szexuális élménye intenzívebb. A merevedési zavar ellen is fontos szerepe van. A
mozgás hozzájárul a nyugodt alváshoz. Lefekvés előtt közvetlenül ne sportoljunk, mert az
pont ellenkezően hat, megnehezíti az alvást. Sportolás közben a kognitív agyterületek
pihennek. S mivel sport közben javul a vérkeringés e kettő együttes hatása, hogy a
koncentrációs képességünk fejlődik. Szerotonin és endorfin termelődik a szervezetben, ami a
fájdalomérzet csökkenéséért és a jobb közérzetért felel. Ezek hatására kerülünk edzés után jó
hangulatba. Kutatások bizonyítják, hogy javul a közérzetünk a sportnak köszönhetően. A
koncentráló képességünk, a motivációs szintünk nő, eredményeink javulnak, közben pedig a
feszültség, a levertség csökken. Mozgás után aktiválódik a jutalmazási központ. Összességben
a mozgás növeli az önbizalmat, az érzelmi alkalmazkodóképességet és kiegyensúlyozottabbá
teszi az embert.
A szabadidő aktív eltöltése nem feltétlenül kell, hogy konkrét sporttevékenységet jelentsen.
Az egészséges mozgásmennyiség betartásához nem szükséges edzőtermeket látogatni,
gyakorlatilag bármi, ami megemeli a pulzust és fokozza a vérkeringést segít elérni a kívánt
hatást. Megfigyelhető hogy minél több nagy, zöld terület áll az ember rendelkezésére annál
könnyebben tudja beiktatni a mozgást a mindennapjaiba. Beépítettség tekintetében még
mindig elég nagy a különbség a főváros és a vidék között. Bár Budapest több lehetőséget tud
felmutatni a szervezett sportolásra (különböző edzőtermek, sportegyesületek), Bács-Kiskun és
Csongrád-Csanád megyében több a hívogató zöld rész, így az ott élők szívesebben mozdulnak
ki és kapcsolódnak ki a szabadlevegőn. Mivel a fővároshoz viszonyítva kevesebb nagyvállalat
van, valamint a lakosság aránya is kisebb, ez kevesebb autót, dugót, és összességében káros
anyag kibocsátást eredményez, így a levegő is tisztább, ami szintén ösztönöz a kint létre. A
Duna és a Tisza közelsége miatt pedig a nyíltvízi sportokra is számos lehetőség van a két
megyében.

Sportpszichológia
A társadalomba elfoglalt pozíciónk és a sport több ponton összekapcsolódik. Ha valaki
kiemelkedően teljesít az a társadalomban is feljebb tud lépni az eredményeinek köszönhetően.
Nem feltétlen kell élsportolónak lenni, ahhoz, hogy a sportból profitot termeljünk. A
sportolással kapcsolatos egészségmegőrzésben és betegség megelőzésben dolgozó emberek is
nagy profitot tudnak hozni. A sport fejleszti a kompetenciát és a személyiséget. Ezt az élet
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különböző területein tudjuk hasznosítani, például személyes kapcsolatainkban, a munka
világában. Bizonyos társadalmi rétegeknek kevesebb lehetősége van a rendszeres sportolásra.
Sőt, vannak, akiket ki is rekesztenek. Ennek okai a nemi, vallási, faji diszkrimináció, a
tradicionális szerepekhez való ragaszkodás, de lehetnek anyagi, kulturális vagy egészségügyi
okok is.
A sport, szorosan összekapcsolódik más területekkel is. Például a gazdasággal, politikával,
oktatással vagy a médiával. Iparággá vált a reklám, üzlet, média területén, a történelemben
politikai harcok elindítójává, megjelentek a szponzorok, így a sportesemények keményen a
profit részét képezték ezután. Némelyik sportoló viselkedése okán közszereplő lett.
Megjelentek a doppingszerek is idővel, amik ellen komoly harcot vívnak a sport világában,
hiszen meg akarják tartani a sport eszméjét, a fair play-t.
Ha valaki komolyabb sporttevékenységre adja a fejét, ott megjelenhetnek a rendszeres
teljesítési kényszer miatt lelki problémák. Főleg az élsportnál fordul elő, hogy szükség van
külön szakemberre a versenyzők szellemi jólétének érdekében. Olyan felfokozott
helyzetekben, mint a versenyzés, nem ritka hogy a résztvevők nagy nyomás alá kerülnek.
Például egy már sikeres, eredményeket elért sportoló esetében a szövetség és a rajongók
oldaláról gyakran erős elvárások vannak. A szakember azonban nem csak akkor jöhet jól,
amikor a probléma már megjelent. A sportpszichológus munkája nagyban segítheti a
kiegyensúlyozott felkészülést, és az eredményes versenyzést. A Csongrád-Csanád és BácsKiskun megyei hivatásos sportolók, sportcsapatok sokszor állandó szakemberrel dolgoznak
együtt. Sajnos magánemberek, szabadidejükben sportolók számára nehezebb megfelelő, helyi
szakembert találni, ám ha a kapcsolattartás és a közös munka online formáját választják,
számos budapesti sportpszichológus közül válogathatnak.
Mennyit kellene sportolni?
A WHO szerint legalább heti 150 percnyi mérsékelt aerob mozgást kellene végeznünk. Ha ezt
sétában nézzük, akkor napi 20 perc séta lenne. A teljesen ülő életmódot folytatókhoz képest,
az, aki napi 20 percet sétál már 7%-kal csökkenti a korai elhalálozás esélyét. Heti 300 perc
sétánál ez 14%-ra nő, napi 1 óra séta pedig 24 %-kal csökkenti a korai halálozást.
A séta az a mozgásforma, ami mindenki számára elérhető. De a sétához hasonló a
kertészkedés és a biciklizés is.
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Azokat, akik napi 90 percnél többet mozognak még nem tudták rendesen felmérni, az ok
egyszerű. Nincs elég alany hozzá.
Túlzásba sem szabad esni!
A túlzásba vitt sport is halálos veszélyt jelenthet az emberre, rabdomiolízist okozhat. A
túlerőltetett izmok egy enzimet bocsátanak ki, ami súlyos kiválasztási zavart okoz. Tünetei az
izomgyengeség és az izomdagadás, ritkán jövő és sötétebb vizelet. Ez már egy szélsőséges
állapot, elsőként enyhébb tünetekkel jelentkezik a túledzettség. Hosszantartó izomláz, nehéz
végtag, magas nyugalmi pulzusszám, ízületi fájdalom, lehangoltság, ingerlékenység,
kimerültség, alvászavar, gyakori megfázás, hangulatavar.
Ha most kezdünk mozogni, akkor a teljesen ülő életmódhoz képest a napi 20 perc séta is már
eredményes. Ha a szerveztetünk egészséges a mozgás intenzitását és mennyiségét érdemes
növelnünk, szigorúan figyelve azt, hogy mire mit és hogyan reagál a testünk. Ebbe érdemes
lehet akár szakértőt is bevonni.

Sport a múltban
Sport az ókori Rómában
A sport már az ókori Rómában is jelen volt. Sajátos profilja volt a sportnak a Kr.e. VIII.
századtól a Kr.u. V. századig. Kifelé azt szerették volna mutatni a rómaiak, hogy a sport csak
katonai jelentőségű számukra, viszont a tények másra utalnak. A magánfürdőkben és a
thermákban intenzíven és komolyan űzték a sporttevékenységeket a nők és a férfiak. A
labdajátékok is népszerűek voltak. Ismert volt még néhány könnyűatlétikai sport is, mint a
gerelyvetés. A versenysportok is szerepet játszottak a mindennapokban. A sportokat a
fürdőkön kívül még a hatalmas cirkuszokban illetve amphiteatrumokban űzték. A cirkuszok a
kocsiversenyeknek adtak otthont, az amphiteatrumok pedig a gladiator-küzdelmeknek.
Ünnepi rendezvények keretein belül zajlottak le a sport rendezvények az ókori Rómában.
Akkoriban vallási jelentőséggel is bírtak ezek az események. Háromféle rendezvénytípus volt
az ókori Rómában: a ludi scaenici (színházi előadások), munera gladiatoria (gladiátorküzdelmek) és a ludi circenses (cirkuszi játékok). Sportversenyek és küzdelmek a cirkuszi
játékokon és a gladiátor küzdelmeken voltak főleg.
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Olimpiai játékok
Az olimpiai játékok egy nemzetközi eseménysorozat, mely több sportágat is magába foglal.
Az ókori olümpiai játékok mintája alapján jött létre. Athénban, 1896-ban kezdődött el az
újkori olimpia játékok sora. Egészen 1920-ig, csak nyáron rendezték meg ezt az
eseménysorozatot. Az első téli olimpia a Franciaországi Chamonixban volt 1924-ben. A nyári
és a téli olimpiai játékokat 1992-ig egy éven belül rendezték meg. Majd 1994-től kezdve a
nyári játékok az olimpiád első, a téli pedig az olimpiád harmadik évébe került megrendezésre.
1894-ben jött létre a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) a francia Pierre de Frédy Baron
de Coubertin kezdeményezésére. Az „olimpiai mozgalom” szíve lett a NOB. Összefogta az
egymás után alakuló nemzetközi olimpiai szervezeteket. Az olimpia mozgalom
növekedésével kialakult az összetettsége, szerkezete. Az olimpia hármas jelszava: Citius
Altius Fortius (Gyorsabban Magasabbra Erősebben). Az olimpiákon fokozatosan növekedett a
részvevő országok száma. Majd egyszer csak elérte azt, hogy minden létező ország részt vett
rajta. Ahogy fejlődött a híradástechnika úgy lett egyre nagyobb az érdeklődő közönség is. A
legnézettebb televíziós műsor lett az olimpia. De a helyszíneken is tömött lelátókon ülve
nézték az emberek az olimpiát. Ahogy fejlődött az olimpiai mozgalom úgy vált egyre
problémásabbá a megrendezése. A NOB kénytelen volt korlátozni a részvevők és a sportágak
számát is. A Pekingbe rendezett 2008-as nyári olimpián 28 sportág 34 szakágának 302
versenyszáma szerepelt. A 2010-es vancouveri téli olimpián pedig 7 sportág 15 szakágának
86 versenyszáma vett részt.
Az újkori olimpia számos új hagyományt is hozott magával. Ilyen például a nyitó-és a záró
ünnepséget, illetve az érmek ünnepélyes átadása. Különböző problémák is megjelentek az
olimpiával. A gazdasági és politikai szektor beavatkozása, a korrupció, terrorizmus stb.
Olimpiád: pánhellén játékok tiszteletére alakult. A két olümpia közötti négy évet öleli fel,
közben évente máshol rendeztek versenyeket. Jelen időnkben magára az olimpiai évre is
használjuk ezt a kifejezést, amikor a nyári vagy a téli olimpiát rendezik.
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Magyarországon a szervezett sportélet kezdete a 19. századra tehető, ekkor jöttek létre úri
sportklubbok. Ekkoriban a legnépszerűbb sportágak az evezés, a vitorlázás a lovaglás és a
korcsolyázás voltak. 1
Országunk a méretéhez és népességéhez képest általában rendkívül sikeres tudott lenni a
nemzetközi megmérettetéseken. A magyar sportolók világszerte ismertek, a sikersportokban
csapatainkat kiemelt érdeklődés övezi itthon és külföldön is egyaránt. Korábban a foci
számított sikersportunknak, elég csak a magyar foci aranykorára gondolni, manapság a
vízilabdában és a vívásban nyújtunk kiemelkedő teljesítményt.2
Nézzük meg, hogy Csongrád-Csanád és Bács-Kiskun megye hány híres sportolót adott
nekünk, akikre büszkék lehetünk:
Híres Csongrád-Csanád megyei sportolók: ( Szegeden születtek)
- Annus Adrián – kalapácsvető,olimpikon 2004
- Bódi Bernadett – kézilabdázó olimpia: 4. hely 2008
- Fodor Rajmund – 2x olimpiai bajnok vízilabdázó 2000,2004
- Gönczy Lajos - olimpiai bronzérmes atléta, magasugró – Olimpiai 3.hely: 1900 – Meghalt:
1915
- Kocsis Lajos - olimpiai bajnok labdarúgó 1968 – Meghalt: 2000
- Magay Dániel - olimpiai bajnok kardvívó – 1956
- Molnár Tamás - háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó 2000,2004,2008
- Nagy László - FC Barcelona sztárja, világválogatott kézilabdázó
- Sándor Károly – válogatott labdarúgó
- Sipos Anna - tizenegyszeres világbajnok asztaliteniszező – Meghalt:1988 –
tizenegyszeres világbajnok:
●

egyes: 1932, 1933

●

női páros: 1930, 1931, 1932, 1933, 1934,[5] 1935

●

vegyes páros: 1929, 1932, 1935

1

https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarorsz%C3%A1g_sport%C3%A9lete#A_t%C3%B6megsport_Magyarorsz%
C3%A1gon
2
https://becs.mfa.gov.hu/news/a-magyar-sport-multja-es-jelene-eredmenyek-szamok-szemelyisegek-esemenyek
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- Susányi Zsófia – teniszező
- Vajda Attila – olimpiai bajnok kajak-kenus 2008
- Wanié András - olimpiai bronzérmes 1932, Európa-bajnok úszó, vízilabdázó, sportvezető –
Meghalt: 1976
Bács-Kiskun megyei sportolók: (Kecskemétiek)
- Babos Ágnes – világbajnok kézilabdázó, edző – Meghalt: 2020 – Világbajnok lett: 1965
- Balzsay Károly – ökölvívó, a WBO voltvilágbajnoka 2009
- Bóbis Gyula – olimpiai bajnok birkózó -1948-ban volt olimpiai bajnok - Meghalt:1972
- Boronkay Péter – 2x világbajnok paratriatlonista - Paratriatlon világbajnokság
2011., Peking: bronzérem, Paratriatlon világbajnokság 2007., Hamburg: 4.hely
- Fazekas Nándor – kézilabdázó, olimpikon – Olimpiai 4. hely (2004,2012)
- Földi Imre – olimpiai bajnok súlyemelő 1972 - 2017-ben halt meg
- Kardos Ernő – válogatott labdarúgó – Meghalt: 2000
- Kókány Regina – labdarúgó, hátvéd, jelenleg az MTK Hungária FC labdarúgója
- Németh Árpád – vívóedző
- Orbán Nándor – öttusázó – Meghalt: 1981
- Polyák Imre – olimpiai bajnok birkózó – ezüst érem 1952,1956, a Nemzet Sportolója –
Meghalt: 2010
- Tóth László – sakkszakember Meghalt: 1964
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Sport szerepe és haszna a különböző
életkorokban
Sportolás fontossága gyermekkorban
Fontos, hogy a sport már gyerekkorban a gyerekek életének a része legyen. Sok szülő
bizonytalan olyan kérdésekben, mint hogy mikortól vigyem a gyereket sportolni? Mit
sportoljon? Hányszor egy héten? és társai… Ezekre a kérdésekre nincs konkrét válasz, hiszen
minden gyerek más és más.
A mozgás elkezdéséhez sosincs túl korán! A szülők feladata megkedveltetni a gyerekekkel.
Találjuk meg a számára, mind korban, mind érettségben legmegfelelőbb sportágat. Hagyjuk
hadd érvényesüljön a gyerek akarata. Válasszon olyat a gyerek, amit szeretne! Nagy hatással
van a gyerekre az, hogy mit sportolnak a barátai, miket mesélnek neki az adott sportról.
Könnyebben mennek olyan edzésre, ahol ismerősök várják őket. A lányoknál vonzó lehet
bizonyos sportoknál a külsőség, például a tornaruha, a frizura, a tütü. Általában nem elsőre
találja meg a gyerek az számára ideális sportot, hanem több próbálkozás is szükséges, mire
megtalálja azt, amit igazán szeret. Az életkor és a vele járó sajátosságok is meghatározzák az
ideális sportágak körét. Érdemes kipróbálni a legkisebbekkel a babaúszást. A másfél-két éves
gyerek számára kellemes lehet a szülővel együtt végzett babatorna. Óvodában pedig a
ritmusérzetet, koordinációt, ügyességet fejlesztő mozgások az ideálisak. Iskolás kor eleje az,
amikor már a gyermek egyedül is részt tud venni az edzéseken. Mindenképpen olyat
válasszunk neki, ami érdekli. Gyermekünk személyisége meghatározhatja, hogy csapat-vagy
egyéni sportot űzzön-e. A játékszabályokat 6-8 éves koruk körül tudják megérteni. Ekkor már
könnyebben alkalmazkodnak és meg tudják érteni a csapatszellem fontosságát.
A sport összes jótékony hatását felsorolni lehetetlen! A testre, lélekre, elmére pozitívan hat. A
szülők dolga, hogy jó példát mutatva megszerettessék a gyerekkel a rendszeres mozgást.
Alappillére az egészséges felnőtté válásnak a rendszeres fiatalkori sport.
Hogyan is lehetne rávenni a gyereket a mozgásra? Baj, ha a kisgyerekem állandóan ugrál?
Baj, ha a kamaszom a szobában ül és számítógépezik? Fontos megismerni a gyermekünk
mozgásigényét és segítsünk nekik, hogy elindulhassanak egy aktív élet felé.
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A kamaszoknak és a kisebbeknek is jót tesz a rendszeres mozgás. A motorikus képességeit
fejleszti, növeli a kitartást, javítja a koordinációt, építi az izmokat és a hangulatot is javítja.
Napi 60 perc mozgás javasolt egy 6 év feletti gyerek számára a szakértő szerint. A legjobb
mozgásforma az aktív játék, hisz ez a motorikus képességeket is fejleszti. A mászó. sétáló
gyereknél napi másfél óra mozgás az ideális. Ezt a mozgást kétfelé kell osztani egy óra szabad
mozgás, 30 perc strukturált mozgás. A legnagyobb mozgásigény óvodáskorban alakul ki.
Ekkor már napi 2 óra mozgásra van szükségük. Fele-fele időben strukturált mozgás és szabad
játék.
A 60 perc mozgás nem feltétlen egyben kell, hogy legyen. Szakaszosan is történhet. 20 perc
szaladgálás, 10 perc séta a parkban, 30 perc a játszótéren.
Iskola előtti kor
Az óvodások megállíthatatlanok. Másznak, rohannak, ugranak, sikítanak. Kihasználva, hogy
ennyire vágynak a mozgásra rászoktathatjuk őket, már ilyen fiatalon az aktív életmódra.
Ilyenkor szórakoztató a labdázás, az ugrás, a kismotor, a háromkerekű bicikli és az egy lábon
egyensúlyozás.
Az iskola alatt
Ekkor a legnehezebb fenntartani a rendszeres mozgást. A tv, számítógép és a tanulás kerül a
gyerek látókörébe. Ekkor derül ki, hogy ki az, akinek szüksége van bátorításra és ki az, aki
született sportember. Kisiskolásként, a koordinációt, ugrálást és a mozdulatok egymás utána
végzését tanulják meg, vagyis az alapokat. Mivel a versenyhelyzettel ekkor még nem tudnak
boldogulni ilyenkor a mozgás öröme a legfontosabb. A csoportos sport nem a versengésről,
hanem az örömről, a közös játékról kell, hogy szóljon.
Amikor elérik a 9-12 éves kort, ekkor már a szervezett és csoportos mozgásformákat is tudják
élvezni, mivel koordináltabbak és már értik, hogy mi az a versenyhelyzet. Ekkor ajánlott
kiderítenünk, hogy milyen sport is áll a legközelebb a gyermekünkhöz. A lehetőségek tárháza
szinte végtelen. Kosárlabda, balett, kézilabda, foci és még sorolhatnánk. A gyerek
temperamentuma meghatározó lehet. Ha inkább egyedül szeret mozogni, akkor ne erőltessük
a csapatsportokat. A versenyhelyzetekkel is óvatosak legyünk. Az érzékenyebb lelkű
gyerekek kedvét szegheti egy kellemetlen versenyhelyzet.
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Mozgás a mindennapokban
Gyermekünk aktív életmódra való nevelése sosem kezdődhet elég korán. Már egészen
kicsiként biztathatjuk arra gyermekünket, hogy próbálja ki magát, a képességeit, a határait.
Hogy megtudhassa mire is képes. Kitartásra neveli a gyereket és növeli az önbizalmát is a
sport. Megmutatja, hogy elérhetjük a céljainkat és, hogy a határainkat mindig lehet bővíteni.
Tippek, hogy aktívak legyenek a kicsik is:
-

Olyan bölcsőde vagy óvoda kiválasztása, ahol rendszeresen töltenek időt a szabadban,
az udvaron, kertben.

-

Sétáljunk az óvodába mindennap.

-

Hét közben menjünk játszótérre, hétvégén pedig kiránduljunk a családdal

-

Engedjük, hogy a gyerek kipróbálja magát különböző mozgásformákban. Van már
baba-úszás. De a gimnasztikát és a táncot is szeretik a kicsik.

-

Fontos a pozitív visszajelzés a gyereknek, dicsérjük meg sport közben. Ez bátorítja
arra, hogy felfedezze a világot.

-

Mutasson példát szülőként. Ha gyermekünk látja, hogy rendszeresen mozgunk,
sportolunk, akkor a gyerek kedve is megjön a mozgáshoz.

Kiemelt jelentőséggel bír, hogy a gyermekek minél fiatalabb korban kapjanak lehetőséget a
sportolásra. Hiszen ez nem csak, hogy olyan fontos készségek elsajátításában segíthet, mint a
motoros képességek vagy a mozgáskoordináció, de minél jobban beépül a sport szeretete,
annál nagyobb eséllyel kíséri végig a testmozgás iránti igény későbbi életüket, és válnak ez
által egészséges felnőttekké. Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád megyében is számos szervezet
foglalkozik azzal, hogy megismertessenek minél több sportágat a fiatalokkal, és lehetőséget
biztosítsanak azok kipróbálására.
A Bács-Kiskun megyei Ifjúsági Alapítvány a fiatalabb korosztály számára szervez táborokat,
céljuk hogy elősegítsék a gyermekek és fiatalok egészséges életmódját, kulturált táboroztatási
tevékenységük révén. 3

3

http://www.balatonbacstabor.t-online.hu/alapitvany.html
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A Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató idén nyáron a térség több városában is intenzív
úszótábort szervez gyermekotthonban vagy nevelőszülőknél élő gyermekek számára. Ezáltal
lehetőséget nyújtanak több mint 160, a gyermekvédelmi gondoskodásban élőnek is arra, hogy
szabadidejüket hasznosan töltsék el, a sporttevékenységet beépítve a mindennapokba.4
A Csongrád-Csanád megyei Szeged Budokan Harcművészeti Akadémia, Kölyök programja
keretében a 7-8 éves korosztályt célozza meg, harcművészeti technikák elsajátításán keresztül
igyekeznek segíteni a gyermekek önbizalmának épülését. A harcművészet gyakorlása a fizikai
tevékenységen túl személyiségfejlesztő hatással is bír. Junior Programjuk hasonló
célkitűzéssel igyekszik bevonni a 9 és 15 év közöttieket.5
Sport felnőttkorban
Nem csak gyermekkorban lehet megtalálni a megfelelő sportot! Sosem késő elkezdeni
mozogni, megismerni egy sportágat, amit aztán rendszeresen űzünk is. Fontos, hogy
önmagunkért, a saját fejlődésünkért tegyük ezt. Felnőttként a kondíciónk szinten tartása, a
frissesség és a fittség megőrzése a cél. Ez bármelyik sportággal elérhető. A sporttal a
közösségi életünkért is tehetünk. A különböző csapatsportok közben együtt lehetünk a
barátainkkal és új ismeretségekre is szert tehetünk. Több oka is van, amiért vonzó lehet a
felnőttkori sport. Mi döntjük el, hogy egyénileg vagy csapatban sportolunk, hogy mikor
sportolunk, hányszor, mennyi ideig stb. Egy fárasztó, stresszes nap után pozitívan hat egy
kiadós sport, segít kikapcsolni, elterelni a gondolatainkat. Ez a sport mentális része. Fizikai jó
létünket is nagyban meghatározza a sport. Erősíti az immunrendszert, segít megelőzni a
betegségeket, jótékonyan hat a szívre és az érrendszerre. Van néhány alap „szabály”, amit
érdemes betartani felnőttként. A fokozatosság, a túlterheltség, a sérülések elkerülése, a
mértékletesség. Mivel fiatal korban a szervezet jobban reagál a terhelésre, így könnyen
kitehetjük nagyobb mértékű igénybevételnek. Viszont a korunk előre haladtával már
számolnunk kell bizonyos dolgokkal. Például, hogy a gyengébb az izomzatunk az
érzékszerveink.

4

https://www.baon.hu/sport/helyi-sport/szazhatvan-gyermek-tanulhat-meg-uszni-bacs-kiskun-megyeben4079063/
5
http://szegedbudokan.hu/
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Sport a jelenben
Napjainkban már számtalan sportot próbálhatunk ki. A sportoláshoz kellenek a megfelelő
eszközök és a megfelelő helyszín is. A sporteseményeknek gyakran a stadionok és a
sportpályák biztosítják a helyszínt. Országunkban rengeteg sportpálya és stadion áll
rendelkezésünkre. Nézzük meg, melyek Csongrád-Csanád és Bács-Kiskun megye
legismertebb és legkeresettebb sportpályái és stadionjai. Magyarország összes megyéjének
sportpályái az alábbi linken találhatóak: https://www.magyarfutball.hu/
Csongrád-Csanád megye leggyakrabban keresett sportpályái és stadionjai:
1. Szeged, Felső Tisza-parti Stadion
2. Szeged, Szegedi VSE Stadion
3. Hódmezővásárhely, Hódmezővásárhelyi Városi Stadion
4. Makó, Erdei Ferenc téri Sporttelep
5. Szeged, Kiskundorozsmai Sportpálya
6. Szeged, UTC Sporttelep
7. Szeged, Dózsa Sporttelep
8. Szentes, Pusztai László Sporttelep
9. Szeged, Szent Gellért Fórum
* a települések száma a stadionokra/sportpályákra vonatkozik
Csongrád-Csanád megye lakossága (2010 ): 423.240 fő
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Pár kép a sportpályákról:

Csongrád Városi Sporttelep

Mórahalmi Sportpálya

Szeged, Felső-Tisza Parti Stadion

Az összes sportolási és testedzési lehetőséget az alábbi linken tekinthető meg. Itt biztosan
mindenki megtalálja a hozzá legközelebb eső települést, ahol hódolhat, kedvenc sportjának
vagy éppen kipróbálhat valami újat, amit még nem ismert:
https://holmivan.valami.info/megyeszolgaltatas.php?megye=Csongr%C3%A1d&szolgaltatas=sport
Sportolási lehetőségek Csongrád-Csanád megyében
A Csongrád-Csanád Megyei Szabadidősport Szövetség összesen 28 tagszervezetet számlál,
ezek között különböző sportágak klubjai, szövetségei vagy éppen sportrendezvény
szervezéssel foglalkozó szervezetek szerepelnek. A szövetség által támogatott sportok között
szerepel az asztalitenisz, futball, versenyfutás, úszás és más vizes sportok, vitorlázás, a nordic
walking és a kerékpárversenyzés is. 32 település vesz részt a szövetség munkájában.6 A
labdás sportok Magyarországon nagyon népszerűek, szervezett futball csapattal például nem
csak a városok, de általában a kisebb települések is rendelkeznek. Csongrád-Csanád
megyében egy csapat (a Szeged-Csanád Grosics Akadémia) játszik az NB II-ben, két csapat
az NB III-ban (Hódmezővásárhelyi FC, Szeged VSE) és további 70 csapat van akik a megyei
bajnokságban játszanak.7
A térség azoknak is ad lehetőséget a szabadidő aktív eltöltésére, akik a vizes sportokért
rajonganak. Számukra ideális lehet például a Szegedi Vízisport Egyesület ahol kajak-kenura
és evezésre van lehetőség.8 A szabadidős vízi tevékenység kipróbálására ott van a Sun City
Szabadidő- és Vízisport Centrum, mely Szeged és Hódmezővásárhely között helyezkedik el.
6

http://csomszisz.hu/
https://www.magyarfutball.hu/hu/csapatok/megyei/csongrad
8
https://szegedive.hu/
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Az odalátogatók több mint tizenhat hektáron próbálhatják ki a wakeboard, a jet ski, a
kalandpark és a strand által nyújtott élményeket.9 Nem kell feltétlenül sportlétesítményt
felkeresni és jegyet váltani, ha az embermozgásra vágyik. A szabadtéri sport és kondi parkok
Magyarországon is egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek. Előfordul, hogy az idősebbek
nem állnak úgy az anyagiak terén, hogy edzőbérletet válthassanak, vagy éppen kicsit
szégyenlősebbek a konditermi légkörben. Ezek a parkok nekik is remek alternatívát
jelenthetnek, a sportaljzattal ellátott területen számos szabadtéri kondi gép megtalálható. A
gépek egy része izomerősítő, de vannak kifejezetten nyújtásokra, hajlításokra, csavarásokra
használható gépek, melyekkel ízületeinket is erősíthetjük és óvhatjuk. Csongrád-Csanád
megyén belül Balástyán egy, Szegeden pedig összesen hat helyen találkozhatunk ilyen
szabadtéri kondi parkokkal.
Bács-Kiskun megye leggyakrabban keresett sportpályái és stadionjai:
1. Ágasegyháza, Ágasegyházi Sportpálya
2. Akasztó, Sport utca
3. Akasztó Stadler Stadion
4. Akasztó, Stadler Stadion, 3-as edzőpálya
5. Apostag, Apostagi Sportpálya
6. Bácsalmás, PVSE Sporttelep
7. Bácsalmás, PVSE Sporttelep, Edzőpálya
8. Bácsbokod, Bácsbokodi Sportpálya
9. Bácsborsód, Bácsborsódi Sportpálya
10. Bácsszentgyörgy, Bácsszentgyörgyi Sportpálya
* a települések száma a stadionokra/sportpályákra vonatkozik
Bács-Kiskun megye lakossága (2010): 528.418 fő

9

http://suncityszabadidokozpont.hu/
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Pár kép a sportpályákról:

Széktói Stadion, Kecskemét

Ágasegyházi Sportpálya

Kiskőrös Városi Sporttelep

Sportolási lehetőségek Bács-Kiskun megyében
A Bács-Kiskun megyei Kecskeméten nagy népszerűségnek örvend a futsal, a kézilabda, a
kosárlabda, a labdarúgás és a röplabda is. A futball itt is népszerű, az NB II-ben két csapat
játszik (Kecskeméti TE-Hufbau és a Tiszakécskei LC) további 96 csapat pedig a megyei
bajnokságban.10 Itt is több helyen megtalálhatóak a korábban említett szabadtéri kondi
parkok, például Kecskeméten, Kalocsán, Baján vagy éppen Kecelen. Egyre inkább abba az
irányba haladunk, hogy a mozgás ne kiváltságnak számítson, hanem szélesebb rétegeknek is
könnyedén elérhető legyen. Bács-Kiskun megyében a harcművészetek is sok érdeklődőt
vonzanak. A megye második legnagyobb településén, Baján különböző sportegyesületek
képviselik a judot (Alapítvány a Bajai Judo Sportért, Baja Judo Club), a karatét (Baja Wado
Karate Dojo Sport Egyesület, Bajai Kyokushin Karate Sportegyesület).
10

https://www.magyarfutball.hu/hu/csapatok/megyei/bacs-kiskun
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A vízi sportok kedvelői is találhatnak maguknak programot, ugyanis Baján ezeknek a
sportoknak is lehet hódolni: https://www.bacskiskun.hu/latnivalok/vizi-sport-lehetosegekbajan-es-kornyeken A különböző közösségi programok mellett, főleg kajak és kenu bérlésre
van lehetőség, de a sárkányhajózással is megismerkedhetnek a bajaiak. 11 Aki úszni szeretne
az pedig azt a Petőfi-szigeti sportuszodában teheti meg. Kecskeméten működik a Hírös
Kecskeméti Vízisport Egyesület, ahol szintén főként kajak-kenu illetve sárkányhajó oktatás
zajlik. 12
Az összes sportolási és testedzési lehetőséget az alábbi linken tekinthető meg. Itt biztosan
mindenki megtalálja a hozzá legközelebb eső települést, ahol hódolhat, kedvenc sportjának
vagy éppen kipróbálhat valami újat, amit még nem ismert:
https://holmivan.valami.info

11
12

https://www.csodalatosbaja.hu/index.php/szabadido/vizi-sportok-vizi-eszkozok
https://hu-hu.facebook.com/HIROSkajakkenu/
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Fiatalok sportolási lehetőségei
Csongrád Megyei Diáksport Egyesület
6722 Szeged, Boldogasszony sgt. 21.
Telefon: +36 30 339 7526
E-mail: diaksportcsm@gmail.com
weboldal: www.csmde.hu
Elnök: Kiss Attila
Titkár: Borbás Edit
Saját jogon önálló jogi személyiségű szervezet 1989
Diáksport Bizottságok száma

Elnökség
taglétszáma

7 db

3 fő

Iskolák száma
alapfokú

középfokú

“vegyes” alap- és középfokú együtt

összesen

91

36

7

134

Működő diáksport szervezetek
alapfokú

„vegyes”

középfokú

ISK

DSE

ISK

DSE

ISK

DSE

89

2

35

1

7

–
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DSB neve

Címe

Vezetője

Szeged DSB

6726 Szeged,
Temesvári krt. 33.

Gergely Antal gergely.antal.imola@szegedsport.hu
Imola

Hódmezővásárhely
DSSZ

6800
Hódmezővásárhely,
Kossuth tér 1.

Horváth
Zoltán

horvathz800510@gmail.com

Szentes DSB

6600 Szentes,
Jövendő u. 6.

Borbás Edit

borbasedit710315@gmail.com

Csongrád DSB

6648 CsongrádBokros, Bokros út
29.

Sarusi-Kiss
Attila

attila.sarusi@gmail.com

Makó DSB

6900 Makó,
Széchenyi tér 22.

Kovács Gábor futo76@gmail.com

Mórahalom DSB

6782 Mórahalom,
Barmos Gy. u. 4-6.

Révész Gábor revesz.gabor.tamas@gmail.com

Kistelek és Szeged
Környéke DSB

6722. Szeged, Tábor Kelemen Zita k.zita@freemail.hu
u. 7/B.

E-mail címe

Bács-Kiskun Megyei Diák – és Szabadidősport Egyesület
6000 Kecskemét, Szolnoki út 4. I/10.
Levelezési cím: 6000 Kecskemét, Szolnoki út 4.
Telefon: +36 76 320 272
E-mail: gbkord@bacskiskun.hu
Bővebb információ: www.bacsdiaksport.hu
Elnök: Zsámboki Anna
Titkár: Dóka András
21. oldal
A programot megvalósító szervezetek:
Ecocenter Alapítvány (HU), Than Fivérek Értelmiségi Kör (SRB)

A projekt címe: NATURAL HEALTH – az egészségért a természeti örökség védelmével
Rövidítés: NATURAL HEALTH, Projektazonosító: HUSRB/1903/34/0120
A program az Interreg-IPA Magyarország-Szerbia Együttműködési Program keretében valósul meg.

Származtatott jogon önálló jogi személyiséggel rendelkező szervezet 1989
Diáksport Bizottságok és Szövetségek
önálló

nem önálló

összesen

1 db

6 db

7 db

Elnökség
taglétszáma

3 fő

Iskolák száma
alapfokú

középfokú

„vegyes” alap- és
középfokú együtt

összesen

145

45

4

194

Működő diáksport szervezetek
alapfokú

„vegyes”

középfokú

ISK

DSE

ISK

DSE

ISK

DSE

–

94

–

21

–

4
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DSB neve

Címe

Vezetője

E-mail címe

Baja és körzete DSB 6500 Baja, Bajai
Radnóti Miklós eotvosbaja@gmail.com
Szentistváni Általános
Iskola
Kalocsa és körzete
DSB

6300 Kalocsa, Jókai
Mór utca 1.

Apród Péter

aprodpeter@freemail.hu

Kiskőrös és körzete 6200. Kiskőrös,
DSB
Árpád utca 4.

Szabó Gabriella gabriella.szabo71@gmail.com

Kiskunfélegyháza és 6100
körzete DSB
Kiskunfélegyháza,
Deák F. u. 14.

Dinnyés-Kis
dkiszsuzsanna@gmail.com
Zsuzsanna
Luchmann Péter luchmann.peter99@gmail.com

Kiskunhalas és
körzete DSB

6400 Kiskunhalas,
Kurucz Vezér tere 1.

Paczolay
Gyuláné

szloboda.mihaly@gmail.com

Kecskeméti
városi DSB

6000 Kecskemét,
Lánchíd u. 18.

Adamik Zoltán

adamikzoli@gmail.com

Kunszentmiklós és
körzete DSB

6090 Kunszentmiklós, Horváth Tibor
Damjanich u. 7.

vadamk@gmail.com

Még több információt és az aktuális versenyek időpontjait a Bács-Kiskun Megyei Diák-és
Szabadidősport Egyesület honlapján találhatunk: http://www.bacsdiaksport.hu/.

„Közösségi Sportváros Vagyunk”
Bács-Kiskun is Csongrád-Csanád megye is tagja a „Közösségi Sportváros Vagyunk”
elnevezésű kezdeményezésnek. Ennek fő célja, hogy az emberekkel megismertessék a
városokban a rendszeres testmozgást. Minden városnak van egy felülete, ahol az összes
ingyenesen elérhető sportolási lehetőségről vagy sporteseményről információhoz juthat.
Minden városnak van egy városmarketing eszköztára is. Cél, hogy a lakosok ezáltal, hogy
könnyen feltérképezhetik a körülöttük lévő sportolási lehetőségeket, aktívabbak legyenek és
rendszeresen sportoljanak. A kezdeményezés hivatalos weboldala: www.freesportparks.hu
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Az alábbi térképeken láthatjuk, hogy a két megye mely városai vesznek részt ebben:
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Free Sports Parks Térkép
Mi is az a Free Sports Parks Térkép? Egy térkép, mely megmutatja, hogy hol és pontosan
milyen sportot tudsz kipróbálni országszerte. A PÉDIA oldal bemutatja a sportok főbb
szabályait és a közösségi sporttereket. QR-kód matricák és EddzOkosan videók segítenek
abban, hogy hogyan használjuk helyesen a fitneszparkokat. Komplex városmarketinget is
biztosít minden résztvevő városnak.
Lássuk, hogy hogyan is néz ki a Free Sports Parks Térkép:
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Láthatjuk, hogy mindkét megyében kifejezetten sok és változatos sportolási és mozgási
lehetősége van. Érdemes böngészni a honlapot és tájékozódni, hogy hol mit próbálhatunk ki,
hátha akad számunkra egy régi vagy akár új sport, mozgásforma, amit szívesen kipróbálnánk.
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Ezzel is segítve az egészségünk megőrzését. Nem mellesleg pedig a napi stresszt is
levezethetjük egy jó kis mozgás során. Aminek hatására a lelkünk is felszabadulhat.

Városi közlekedés és eszközei
A városban való közlekedésre már többféle közlekedési eszközt is használhatunk. Ha van
lehetőségünk próbáljuk ki, hogy autó és tömegközlekedés helyett kerékpárral, rollerrel,
elektromos kerékpárral megyünk el a boltba, iskolába, munkába. Vagy ha nem is teljesen az
úti célunkig, de mondjuk a vasútállomásig vagy a buszpályaudvarig válasszunk valami
sporteszközt. Ma már azon sem lepődünk meg, ha valaki görkorcsolyával vagy éppen
gördeszkával szeli az utakat. Megemlítünk párat a népszerű és kedvelt közlekedési eszközök
közül.
Kerékpár
Németországban készült az első kerékpár cirka 180 évvel ezelőtt. Lábbal hajtották és fából
volt. Ezután találták csak fel a pedált. Viszont kényelmetlen volt, mert a kerekeken nem volt
gumiabroncs. De a gyaloglásnál gyorsabb volt és az évek alatt kifejlesztették, hogy kényelmes
és biztonságos jármű legyen belőle. Ma már világszinten ismert és használt. Délkelet-ázsiában
és Kínában elterjedtebb az autónál. Mivel a közlekedés szempontjából gyalogos és a
kerékpáros a leggyengébb résztvevő. Baleset esetén az emberi testet behatás éri, ezért a
kerékpáros-balesetek nagy részében sérülés éri az embert. Viszont ha betartunk néhány
alapvető közlekedési szabályt, akkor nagyban hozzájárulhatunk ahhoz, hogy a balesetek
száma csökkenjen. A biztonságos kerékpáros közlekedés szabályai a következők: Minden
indulás előtt ellenőrizd a kerékpárod minden részét! Ajánlott, erősen, a védőfelszerelés. A
bukósisak használatával megelőzhetőek a komolyabb sérülések egy baleset során. Gyereket
csakis az arra kifejlesztett gyerekülésben lehet szállítani a kerékpáron.
Ha éjszaka közlekedsz lakott területen kívül a látási viszonyok korlátozottak, legyen rajtad
fénvisszaverő ruha vagy mellény. A kijelölt kerékpársávon-úton haladj. Ha nincs ilyen, akkor,
ha kellő széles, az útpadkán, leállósávon, vagy a főútvonalon megjelölt út jobb oldalán
közlekedj. Lakott területen a járdára, csak akkor mehetsz biciklivel, ha az úttest alkalmatlan
erre. Legfeljebb 10 km/órával haladhatsz és figyelj, hogy ne zavard meg a gyalogosokat. A
gyalogos átkelőhelyeken szigorúan csak áttolni szabad a kerékpárt. Rengeteg baleset születik
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abból, hogy a biciklis áthajt a zebrán körültekintés nélkül. Kanyarodásnál természetesen
biciklin is jelezned kell, hogy merre fogsz kanyarodni. A szabályok betartásával nem csak a
saját, de mások életét sem kevered bajba. Vigyázzunk egymásra!
Ha valaki komolyabb érdeklődést mutat a kerékpározás iránt, és tovább lépne azon, hogy csak
közlekedési eszközként használja kerékpárját, a térségben számos sportklub nyújt erre
lehetőséget. Itt van például a Csongrád-Csanád megyei megyeszékhelyen, a Szegedi
Kerékpáros Sport Klub13 vagy a Bács-Kiskun megyei Kiskunfélegyházi Amatőr Kerékpáros
Klub14.

Elektromos kerékpár
A legnépszerűbb és a legelterjedtebb az elektromos járművek közt. A legtöbb modellnél
elektromos motor hajtja a megszokott láncos meghajtást. Lábbal is lehet hajtani őket,
robosztusak és nagy a hatótávúk, több mint 100 km. Ha lemerült az akkumulátoruk,
hagyományos módon is tudjuk hajtani a kerékpárt. Hagyományos tárcsafékes rendszerük van.
Több változata is van, például a mountain bike, városi, összecsukható camping vagy a
trekking. Lehet első-illetve hátsókerék meghajtású. Hajtása lehet első, hátsó kerékhajtású
vagy középmotoros.
3 fő típusa van az elektromos kerékpároknak:
Pedelec: Maximum 25 km/h sebességre képes, a motor a pedállal történő hajtásra segít csak
rá.

13
14

http://www.szksc.hu/ ),
https://hu-hu.facebook.com/groups/kakkcsoport/
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S-pedelec: Ez már maximum 45 km/h sebességre képes, itt is csak a pedál hajtására segít rá a
motor. Addig kerékpár, amíg a teljesítménye maximum 300 W.
E-bike: Itt már önálló mozgásra is képes a kerékpár. Gombnyomásra vagy gázkarral indul.
Ehhez viszont már szükség van bukósisakra, biztosításra és jogosítványra is.
Egy újabb elektromos eszköz az elektromos roller. A felépítésük nem különbözik a
hagyományos rollerétől. Főbb részei: kormány, kerekek, fellépő, fék, akkumulátor és az
elektromos motor. Vannak üléssel ellátott darabok is. A fék lehet első vagy hátsó kerekes,
működhet fékkarral vagy lábbal. Könnyen szállíthatóak, ugyanis össze lehet őket csukni. A
rolleren a kijelző az aksi töltöttségét és a sebességet mutatja. A kerekek mérete miatt
oszthatók két csoportra. A nagy kerékméretű és a kis kerékméretű csoportba.
Kis kerékméretűek csoportja: A kerék átmérője úgy 15 cm, hatótávúk rövid, súlyuk kicsi.
Kerekeik lehetnek tömörgumiból. Feltöltés után néhány kilométert kényelmesen megtehetünk
velük.
Nagy kerékméretűek csoportja: A kerék átmérője 20-25 cm. A hatótávúk több tíz kilométer.
Kerekei levegővel vannak felfújva, ezáltal az úthibáknak is jobban ellenállnak. Némelyiken
lehet egyszerű futómű is.
Segway
Ez a jármű egy platformból áll, aminek a két oldalán kerék van és egy kapaszkodó is van
rajta, ami egyben a kormány. A súlya nagy, a kerekei is nagyok, maga a segway is nagy. A
turisták nagy kedvence a városnézéshez. A használatuk megtanulásához csupán pár percre
van szüksége az embernek, és irányítani is könnyű őket. A segway egy önegyensúlyozó
eszköz. A giroszkóp segít abban, hogy magától is meg tudjon állni, illetve nem dől el, ha
leszálltunk róla. A kormány mozgatásával és a testünk döntésével tudjuk irányítani.
Hoverboard
Ezek hasonlítanak egy gördeszkára, amit keresztbe fordított valaki, két oldalára pedig kereket
rakott. Középen van rajta két darab konzol, amit a lábfejünkkel irányítunk. Ha előre vagy
hátra mozdítjuk a lábfejünket, akkor a hoverboard lassul vagy éppen gyorsul. Amikor meg az
egyik lábfejünket mozdítjuk, akkor tudunk vele kanyarodni. Használata gyakorlást igényel.
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Ajánlott a füvön gyakorolni a vele való közlekedést. Az ára az elektromos közlekedési
eszközök között a legkedvezőbb. Viszont a teljesítménye messze nem olyan jó, mint a többi
elektromos társáé. Az úthibákkal nehezen bánnak el. Viszont fontos megjegyezni, hogy a
gyerekek számára kitűnő eszköz. Ugyanis ezen kiválóan lehet gyakorolni az egyensúlyozást.
Meg kell említeni, hogy mind a Segway, mind a Hoverboard relatíve új technológiának
számít, és használatuk inkább a fővárosra, Budapestre korlátozódik. Csongrád-Csanád és
Bács-Kiskun megyében elvétve találkozhatunk még csak vele, használata nem annyira
jellemző.
Amikor a sport fajtáira gondolunk, néhány típus mindenkinek biztosan azonnal beugrik. Mint
például a versenysport vagy az extrémsport. De mik is ezek pontosan? Melyik kategóriába
mely sportok tartoznak? Nézzük meg az extrémsportokat.

Elektromos kerékpár

Segway

Hoverboard

Extrém sportok
Ezek űzéséhez a helyszín és a felszerelés eltérő a megszokotthoz képest. Az erőfeszítés, az
izgalom és a szokatlan élmény teszi olyan érdekessé az extrémsportokat. Fontos, hogy jól
válasszuk meg hozzá a környezetet, megfelelő legyen a ruházatunk és segítők is álljanak a
rendelkezésünkre, ha szükséges.
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Példák extrém sportokra a teljesség igénye nélkül:

Agresszív
görkorcsolya
Aszfaltszánkó

Siklóernyőzés

Ejtőernyőzés

Longboard

Slackline

Motokrossz

Snowboard

Mountain
boarding

Szabadmerülés

Freestyle síelés

Barlangászat

Gördeszkázás

Barlangi
búvárkodás

Hintázás

BMX

Hegymászás

Bungee jumping

Canyoning

Kiteszörfözés

Extrém vasalás

Bázisugrás

Búvárkodás

Downhill
kerékpározás

Havon
korcsolyázás
Jégmászás

Paintball

Szárnyas-ruhás
repülés

Parkour

Sziklamászás

Rali

Szél-szörfözés

Sárkányrepülés

Szörfözés

Síelés

Terepkerékpározás

Vadvízi
evezés
Vadvízi
kajakozás
Via ferrata
Vízisí
Wakeboard

Forrás: hu.wikipedia.org/wiki/Extr%C3%A9m_sportok

Az extrém sportok jóval szűkebb réteg számára szoktak vonzóak, lenni, így velük foglalkozó
sportklubokból is kevesebb van. Búvároktatással és búvártúrák szervezésével foglalkozik a
Kiskunhalason működő Blackdivers.15 Kecskeméten a Bácsvíz-KVSC-nek van uszonyos és
búvárúszó szakosztálya,16 egyesületük sportolói többször is elnyerték az országos bajnoki
címet. Szegeden a Búvárfilmes Rekreatív Egyesület Kutatócsoport és Iskola 17 nyújt
búvároktatást a tanfolyamok résztvevőinek.
Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád megye a Dél-Alföld részei, utóbbi az ország
legalacsonyabb területe, így sziklamászásra kevés alkalmas hely van. A beltéri mászást
viszont elég sok falmászó teremben ki lehet próbálni. Bács-Kiskun megyében van a
kecskeméti Yellowstone,18 a kiskunfélegyházi Darvas SZDSE,19 Csongrád-Csanád megyében
bárki mehet falat mászni a szegedi Gellért Szabadidőközpontba,20 Vásárhelyen a Alföldi

15

http://blackdivers.hu/
http://www.bacsvizkvsc.hu/
17
https://breki.hu/
18
http://www.yellowstonefal.hu/
19
https://www.darvasj.hu/page/node/92
20
https://gellert.szeged.hu/kapcsolat/
16
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Szabadidő Egyesület Serház téri edzőtermében21 és Hódmezővásárhelyen az Eötvös
Sportcsarnokban.22
Versenysportok
Nézzük meg a versenysportokat, és azt, hogy hogyan hatnak a gyermekekre. A versenysport
fogalma az, hogy a legmagasabb teljesítményt érjük el az adott sportban. Hogy az elért
eredményt, független attól, hogy csapat vagy egyéni sport meg kell tartani, illetve a
későbbiekben meg is kell haladni. Mások eredményeit túl kell szárnyalni. Egy
szakpszichológus segítségével megismerhetjük a versenysport gyerekekre való hatásait.
Rengeteg előnnyel jár, ha már gyermekkorban elkezd egy sport iránt versenyszerűen
érdeklődni egy gyerek, viszont, könnyen káros lehet számára, ha a saját szempontjait nem
vesszük figyelembe. Faludi Viktória, a Sportorvosi Központ szakpszichológus-sport
konzultáns beszélt a gyermekkori versenysportok hatásairól. Vajon csökkenti a stresszt vagy
éppen ellenkezőleg növeli azt? A sport segít a negatív lelki sérelmek feldolgozásában, mint a
családi viták, iskolai elvárások. Illetve megvédi a gyermeket a mentális zavaroktól. Oldja a
szorongást. Viszont az eredménykényszer is okozhat stresszt a gyerekeknél, ez felboríthatja a
lelki egyensúlyukat. Ha túl sok edzésre kell járni a gyereknek az is a lelki egyensúlyának a
felborulásához vezet. Az edzések megkezdése előtt fel kell mérni a gyerek edzettségi szintjén,
majd ehhez viszonyítva kell meghatározni az edzések számát, ezzel elkerülhető az, hogy a
gyermek túl legyen terhelve. A sport nagy hatással van a gyermek személyiségére, kitartásra,
önfegyelemre, kemény munkára, küzdeni akarásra tanítja. Az elért eredmények pedig az
önbizalmat növeli. A bátorságát, határozottságát, a koncentrációs képességét is megmutatja a
sport alkalmával a gyermek. Viszont, ha nem tud megfelelni az edzőtől elvárt szintnek,
komolyan sérülhet az önértékelése. A sport segít elfogadni a gyereknek a saját testét, ezáltal
erősödik az önelfogadás és az egészséges testkép kialakítása is egyszerűbb. Viszont a sport
hatására kialakulhat testképzavar, és a sport ennek a fenntartásában eszköz is lehet. Főleg az
esztétikai sportolóknál gyakori ez. Hogyan van ideje a tanulásra és a pihenésre a gyermeknek?
A rendszeres sport miatt a gyereknek az ideje keretbe van foglalva. A sport mellett kevesebb
ideje lesz számítógépezni, videó játékozni. Viszont ahogy nőnek az iskolában az elvárások,
úgy veszheti kedvét a gyerek, hiszen, ha nem tud készülni megfelelően az iskolába, az a
tanulmányai romlását is okozhatja. Illetve a kemény edzés után fáradtan már gyakran
motivációja sem marad a tanuláshoz. Ezért gyakran abba hagyják a sportolást a gyerekek.
21
22

https://www.delmagyar.hu/eletstilus/helyi-eletstilus/mar-belteren-is-maszhatnak-falat-vasarhelyen-7611832/
https://www.hodmezovasarhely.hu/content/index/id/10458
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Ezért fontos úgy megszervezni a gyerek idejét, hogy jusson elég ideje a pihenésre és a
tanulásra is a sport mellett. A sport, különösen a csapatsportok társaságot biztosítanak a
gyerekeknek. A csapatsportok fejlesztik a közösséget, ugyanis ebben az esetben az elért
eredmény a gyerekek együttes tevékenységének hatására születik. Viszont negatívan is hathat
a társas kapcsolataira a gyereknek. Ha csak a sport szerelmese és minden mást kirekeszt maga
körül, akkor a kapcsolatai kevés és felületes társas kapcsolatok lesznek csak.
A rendszeres sport előnyös a gyermekek pszichés fejlődésére, de csak akkor, ha figyelünk a
különböző szempontokra. Mentálisan is támogatni kell a gyereket, akár szakpszichológust is
igénybe vehetünk ehhez. A szakember segíthet abban, hogy a gyerek könnyedén túl tudjon
jutni az akadályokon, és hogy hogyan fokozza teljesítményét. Faludi Viktória
szakpszichológus szerint: „Véleményem szerint a legfontosabb, hogy a gyermek számára a
sporttevékenység örömöt nyújtson, és ne kényszert jelentsen”.

Magyarországon van Nemzeti Versenysport Szövetség. A honlapja: http://www.nvesz.hu/
Csongrád-Csanád megyében nem csak a szabadidő és tömegsport népszerű, a versenysportok
is nagy jelentőséggel bírnak. Vízilabdában két csapat is - a szegedi és a szentesi felnőtt férfi
csapat - rendszeresen az OB I-ben, azaz az első osztályban szerepel. A Tisza közelsége más
vizes sportoknak is kedvez, mint például a kajakozás. Az olimpiai bajnok Vajda Attila, és
Dusev-Janics Natasa is sokáig a szegedi csapat versenyzőjeként indultak. Csapatuk, a Szegedi
VSE sportklub összesen öt szakosztállyal rendelkezik: atlétika, birkózás, labdarúgás, tájfutás
és tömegsport. A kézilabdában is jelentős sikereket értek el, a MOL-PICK Szeged felnőtt férfi
kézilabda csapata négy alkalommal volt bajnok, hét alkalommal kupagyőztes, és az utánpótlás
nevelésében is élen járnak.
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Bács-Kiskun megye is számos eredményes versenyzőt adott az országnak. A világ - és
Európa-bajnoki bronzérmes kalapácsvető Halász Bence Kiskunhalason sajátította el a sport
alapjait, és kvalifikálta magát az idei ötkarikás játékokra. Szikora Melinda, kiskunmajsai
kötődésű tizenkétszeres válogatott, a magyar női kézilabda csapat kapusaként szerepel majd
az olimpián. Hosszú Katinka, többszörös világ és olimpiai bajnok úszónk is a Bács-Kiskun
megyei Baján született.

Téli sportok
Közkedveltek lettek a különböző téli sportok is. De mit is jelent a téli sport és honnan is ered?
Egészen az ősemberig vezethető vissza a téli sportok múltja. A hó és jég borította területeken
meg kellett valahogy oldaniuk a közlekedést, szükségük volt olyan eszközökre, melyek
alkalmasak a csúszós talajon való közlekedésre. A korai kőkorszakból találtak több olyan
barlangrajzot is, amelyen sílécet használó figurák vannak ábrázolva. Kínában találták meg az
első síelőt, kora olyan 10000 év lehetett. A Sindorkoye tónál még síelőket ábrázoló rajzokat,
melyek időszámításunk előtt olyan 6300-5000 között készülhetett. Oroszországban, Svájcban
és Skandináviában is találtak olyan bizonyítékokat, amik a korcsolyázásra utalnak. A
legöregebb korcsolyák hozzávetőlegesen 3000 évesek. Bőrszíjjal rögzítettek az állati csontból
készült korcsolyát. A téli sportokban a versenyzés később terjedt csak el. Ellenben a
szabadidősportokban hamar megjelent a szórakozás lehetősége. Nézzünk néhány népszerű téli
sportot.
Szánkózás
A szánkózás már a 9. században a vikingek korában is jelen volt. Közlekedési eszköz volt
számukra a szánkónak az őse. A szánkó, mint sport története a 19. század közepén St.
Moritzban indult. A helyi fiatalok a lejtős utcákon csúszkáltak, ami a város lakóinak nem volt
szimpatikus, ellenben egy szálloda tulajdonosa meglátta a benne rejlő üzleti lehetőséget és
építtetett egy szánkópályát a várostól egy kilométerre. Az első szánkóverseny Davosban volt,
183-ban, Drezdában pedig megalakult a Nemzetközi Szánkó Sportszövetség 1913-ban.
Magyarországon a zebegényi, dobogókői és a visegrádi szánkópálya a legnépszerűbb.
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Szkeleton
A szkeleton név az angol csontváz szóból (skeleton) kapta a nevét, mivel az eszköz úgy néz
ki, mint egy csupasz szánkó. Hason fekve, menetiránynak megfelelően fejjel előre kell
lecsúszni egy kanyargós jégpályán, egy alacsony szánkón. Se fék, se semmilyen irányító
eszköz nincs a szánban. Súlypontáthelyezéssel lehet irányítani, megállásnál biztonsági eszközt
(például szivacsot) kell alkalmazni. 1928-ban volt először téli olimpiai sportág.
Magyarországon sajnos jelenleg nincs a szkeletonozásra alkalmas pálya. 23
Bob
A bob szülőhazája Svájc. Kezdetben fából építették őket, de mivel ezek erős igénybevételnek
vannak kitéve, hamar tönkrementek. A tehetősebbek elkezdték az acélból készült bobokat
használni. A neve az angol „bobbing” (lengetni) szóból ered. Ha előre-hátra mozgatjuk a
bobot nagyobb lesz az indulósebessége. A téli olimpia sportágai között 1932-ben jelent meg.
Mesterséges jégpályán csúsznak nők és férfiak is kettő vagy négyfős bobokban.
Síelés
Az egyik legősibb sport a síelés. 2000-5000 éves lehet az első síléc. Több barlangrajzot is
találtak, amik síelő alakokat ábrázolnak. Az első síverseny 1843-ban volt Tromsöben. A téli
olimpián több sportág is van, ami a sí sportcsaládjába tartozik. Például: sífutás, alpesisízés,
biatlon, síugrás.
2019-ben négyévszakos műanyag sípálya épült Baja határán. Az országban egyébként 30-40
hasonló pálya működik, főleg Budapest vonzáskörzetében, az Alföldön csak elvétve akadnak.
A bajai pálya 50 méter hosszú, 15 méter széles, kiválóan alkalmas síelésre, snowboardozásra,
és szánkózásra is. 24 A létesítményben síoktatás is zajlik, lehetőséget adva a kezdő síelőknek
is a szárnypróbálgatásra. Szegeden is működik műanyagpálya, itt a YetiSí síiskola bármely
korosztály számára lehetővé teszi a részvételt tanfolyamjaikon és magánóráikon.25

23

https://hu.wikipedia.org/wiki/Szkeleton#A_szkeleton_Magyarorsz%C3%A1gon
https://bacsmegye.hu/baja/2019/01/sipalya-epult-baja-hataraban
25
https://www.yetisiszeged.hu/#footer
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Korcsolyázás
A korcsolyát az ősember szintén a közlekedés megkönnyítésére alkották meg. Csontból
készültek az első korcsolyák. Az elején csak az egyik lábon volt, míg a másikkal lökték
magukat. A középkorban fából készült, majd a XIX. században jelent meg az első fém
korcsolya. Hollandiában használták először szabadidős célból a korcsolyát. A világ
legnagyobb műjégpályája Moszkvában van. Az olimpián megtalálhatók különböző a
korcsolya családjába tartozó sportok, mint a műkorcsolya, gyorskorcsolya, jégkorong.
Csongrád-Csanád megyében korcsolyázásra alkalmas jégpályák illetve műjégpályák
találhatók Szegeden, Makón, Szentesen és Hódmezővásárhelyen is.26 A Szegeden
megrendezésre kerülő Téli Sportok Napján, az általános iskolás korosztálynak mutatkozott be
több sportklub is a Városi Műjégpályán. A korcsolyázás mellett, a gyermekek
megismerkedhettek a hokival, a jégtánccal és a curlinggel is.27 Bács-Kiskun megyében pedig
három helyszín van, mely téli sportolásra alkalmas. Ezek a kiskőrösi Rajz Attila jégpálya, a
kecskeméti Főtéri jégpálya és a Bajai jégpálya.28
Biatlon
Ez egy különleges sportág. Másik neve a sílövészet. Két részből áll, a lövészetből és a
sífutásból. Az öttusa rövidített, tél változata. 1960-ban jelent meg az olimpián.
Curling
Másik neve a jégteke. 1924-ben jelent meg először a téli olimpián. A skótok a nemzeti
sportjuknak tartják, de az eredete a mai napig nem tisztázott. Ez egy több mint 450 éves sport.
Két csapat küzd egymással. A curling pályán két kör alakú mező van, a játék lényege, hogy ki
van rakva 8-8 kő, és ezeket az ellenfél oldalán lévő kör közepéhez minél közelebb lökjék.
Magyarországon Kamaraerdőben van az első curling-csatorna.

26

https://szallas.hu/programok/csongrad-megye/jegpalyak-sipalyak?search=Csongr%C3%A1d%20megye
https://goodwillpharma.com/hu/teli-sportok-napja-a-varosi-mujegpalyan/
28
https://szallas.hu/programok/bacs-kiskun-megye/jegpalyak-sipalyak?search=B%C3%A1cs-Kiskun%20megye
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Szkeleton

Curling

Biatlon

Sport a Vajdaságban

Az óbecsei sportnak nagy hagyományai vannak. A Kerékpáros Szövetséget 1872 -ben, a
Lövészegyesületet 1878 -ban alapították. Ezek a sportegyesületek nem hasonlítottak a mai
egyesülethez, de nagyságuk abban rejlik, hogy megalapozták a sporttevékenység kezdetét,
amely később számos sportág fejlődésével folytatódott. Ezek elsősorban a torna, az atlétika,
úszás, evezés stb.
Az első óbecsei labdarúgó csapatot 1911 nyarán
alapították. Ma 43 sportklub működik a községben,
amelyek közül néhány szövetségi bajnokságban is
szerepel. A vízilabdázók, futballisták, teniszezők,
kosárlabdázók és kézilabdázók kiemelkedő
eredményekkel büszkélkednek számos versenyen.
A

2000-ben

Óbecsén

megrendezett

európai
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bajnokság nyertese az óbecsei vízilabda klub volt, így az óbecsei vízilabdázók Európa
bajnokok lettek.
A sport fejlődése szempontjából különösen fontos az Ifjúsági Sportközpont, ahol gazdag és
változatos sportélet zajlik.
Az óbecsei ifjúság sport- és kulturális
tevékenységeit ellátó "Mladost" intézmény 1988
-ban kezdte meg működését. A Tisza folyó
közvetlen közelében, az Erdőtelepítők Parkja
szélén, és mindössze száz méterre a
városközponttól, egy csodálatos épület uralja a
környéket. A létesítmény területe 16.900 m2, és
kiváló feltételeket biztosít csaknem minden
sportágazatnak: fedett és szabadtéri medencék,
csarnok, edzőterem és szauna. A szabadtéri
medencék komplexuma az olimpiai mellett
három kisebb medencét is tartalmaz, amelyek
nem úszók és gyermekek számára készültek. A
szabadtéri medencék komplexumában az úszás
és a vízilabda mérkőzések mellett sikeresen megszervezik a város kulturális és szórakoztató
életét a nyári hónapokban.
A csarnok területe 1500 m2. Különös hangsúlyt kell fektetni a csarnok multifunkcionalitására,
amelyet mozgatható függönyrendszerrel érnek el. Ily módon három, egymástól független
egységük van, amelyeken különböző sportok gyakorolhatóak (röplabda, kosárlabda, tenisz és
torna, valamint szinte minden harcművészet). A csarnok kiváló a röplabda és a kosárlabda
edzéseknek, mivel három segédpálya áll rendelkezésre ezen sportágak számára. A csarnokban
szinte minden sportágban helyi, szövetségi és nemzetközi jellegű helyszíneket rendeznek. A
"Mladost" intézmény korszerűen felszerelt edzőteremmel rendelkezik, amely lehetővé teszi a
szabadidős sportolók és a hivatásos sportolók felkészülését is. A megerőltető edzés után a
létesítményben található szaunák használatával lehet ellazulni. A szaunát 4-6 fő részére
tervezték.
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Kajak
A klub 1948-ban alakult, a Kornat hajózási társaság
néven, és a második világháborúból származó
Kornat partizánhajóról kapta a nevét. Több helyen
is elhelyezkedett, amelyek az óbecseiek számára
fontosak, a Halászcsárda helyén, amely már nem
létezik, és amikor felépült, a klubot a DTD őrház
helyére helyezték át. Jelenlegi helyét 1963-ban
foglalta el, amikor megkezdődött a létesítmény
építése. A klub a mai napig megőrizte eredeti megjelenését, ahol a pincerészben vannak
elhelyezve a kajakok, az emeleten pedig öltözők, kis edzőterem és edzőiroda található. A mai
napig a klub vezetőségének minden tagja befektetett egy kicsit annak érdekében, hogy valamit
megújítson, és megőrizze a klub alapvető célját, azaz minden korosztályú gyermekek képzését
és szocializációját. A legfontosabb, hogy ebből a klubból rengeteg kajakos és kenus érkezett,
akik népszerűsítették ezt a sportágat és városunkat. A klub közelmúltbeli történetének első
neve Sóti József, aki 2000-ben bejutott a Sydney-i olimpiai játékok döntőjébe. Nagyszerű
sportolók folytatták ezt a sorozatot, akiknek a sikerének tanúi vagyunk, ők Dejan Terzić (aki
edzőként tért vissza a klubhoz), Marko Novaković és Marko Tomićević. Büszkék vagyunk
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arra, hogy a klubban megteremtődtek az előfeltételek ahhoz, hogy válogatott tagjaink
visszatérhessenek a klubba, és KAJAK KANU KLUB BEČEJ zászlaja alatt evezhessenek.
Táncklub
Max Dance Becej A "Max dance" táncklubot három évvel ezelőtt alapították Óbecsén. Tagjai
öt és tizennyolc évesek. Céljuk a sporttáncok terjesztése a fiatalok körében. Elsősorban
diszkótánc és modern táncokkal foglalkoznak. Aktív versenytársai az IDF táncszervezetnek.
Részt vesznek különböző versenyeken, fesztiválokon itthon és külföldön, és figyelemre méltó
eredményeket érnek el. A "Max dance" Táncklubban barátságot, együttműködést fejlesztenek
a gyermekek között, vallási és kulturális toleranciát és versenyszellemet, szeretetet a tánc és a
zene iránt. A klubot Aleksandra Radić, koreográfus és táncos, és Marina Radić koreográfus,
táncos és országos bíró vezeti. A Delta Sport szervezésében Belgrád adott otthont az ötödik
Nike Fitness Konferenciának, 2007. október 13-án és 14-én. Itt gyűltek össze a fitnesz-világ
leghíresebb nevei, akiknek társaságában több mint 2000 oktatónak, szabadidős sportolónak és
fitnesz veteránnak volt lehetősége gyakorolni. Az ötödik fitneszkonferencia különleges
vendége Sofia Butela volt, a NikeWoman kollekció első promótere és egy táncos, aki
Madonnát kíséri legújabb videoklipjeiben és turnéján. Részt vett még Sida Conti, Jessica
Exposito, Claudio Malamed, Balash Fuzesi, Argentína, Brazília, Olaszország és
Magyarország műsorvezetői. Bemutatták a közönségnek a fitnesz új formáit, amelyek
energikusak, szórakoztatóak, szenvedélyesek, sok latin és hip -hop ritmussal. Marina és
Aleksandra Radić, a Max Dance táncklub képviselői részt vettek ezen a konferencián.
Edzéseiken sok új dolog használható. Aleksandra Radić a kongresszus 3 legjobb
résztvevőjének csoportjába került, és így értékes díjat nyert. A modern táncok nemzetközi
versenyén, amelyet 2007. december 2-án tartottak. Klekben, a Szerb Show Dance Union
szervezésében a Dance Club-Max Dance is részt vett.

Sportsérülések
Azzal tisztában kell lennünk, hogy senki sem születik Superman-nek vagy Wonderwomannek. A sérülések esélyeit nem lehet nullára csökkenteni, akármilyen kiváló sportoló is valaki.
A
sportsérülések
veszélyének
lehetősége
bármikor
fennáll,
bárkinél.
Természetesen vannak sérülések, amik megelőzhetőek, ha a gyakorlatokat odafigyelve
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végezzük, és megfelelő eszközöket használjuk, illetve ha körültekintően bemelegítünk
sportolás előtt. Viszont vannak olyan sérülések, amik elkerülhetetlenek.
Bizonyos rizikófaktorok növelik a sérülések esélyeit:
- rendszertelen sportolás
- hiányos vagy helytelen bemelegítés
- közvetlen kontaktussal végezhető sportok
A leggyakoribb sportsérülések
Íme egy lista a leggyakoribb sportsérülésekről és azok megelőzéséről, illetve a kezelésükről,
ha már megtörtént a baj.
Akut sérülések-sportbalesetek: Azok a sérülések, amik külső hatás következtében
keletkeznek. Például: szakadás, törés, zúzódás, rándulás, horzsolás. Történhet foci közben és
esésnél, kézilabda közben egy ütközésnél egy vetődés vagy rossz lépés során. A hazai
statisztikák azt mutatják, hogy a sérülések legnagyobb része végtagsérülés. Leggyakoribb a
szalagok és az izmok sérülése.
A teljesség igénye nélkül lássuk a leggyakoribb sport baleseteket: csonttörés, rándulás,
térszalagszakadás, izom-és ínsérülés, Achillesz-ín szakadás.
Tartós sérülések
Azok a sérülések, melyek ismételten jelentkeznek, és hosszú távon károsíthatják a szöveteket.
Adódhatnak a helytelen felszerelés választásból, rossz mozgástechnikából. De sportsérülés
oka lehet az izomegyensúly zavar, illetve a korral együtt járó ízületi kopás, porcleválás is.
Krónikus sportsérülések: csonthártyagyulladás, ízületi betegségek, íngyulladás, fáradásos
törés, izom-ín csonthoz való tapadásának gyulladása (dobókönyök, teniszkönyök,
golfkönyök)
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Sportsérülések megelőzése és kezelése
Lerágott csont már, de fontos ismételni, hogy a megfelelő bemelegítéssel a sportbalesetek
nagy része kivédhető. Ugyanis a kellően átmelegedett izmok kevésbe sérülékenyek, mint a
nem átmozgatott társaik. A következőkre is érdemes figyelni a sérülések elkerülése
érdekében:
- Megfelelő technika használata!
Az adott sport alaplépéseit és mozgásait elsajátítva a mozgásban közben használt izmok és
ízületek is biztonságban lesznek. Fontos a láb, a kar, a hát megfelelő tartása és mozgása
minden sportágban
- Megfelelő felszerelés!
Nem a márkára gondolunk. Hanem, hogy a használt eszközök az erőnlétünknek, alkatunknak
igényeinknek megfelelőek legyen.
- Pihenj rá!
Ha már megtörtént a sérülés, utána másnap ne akarjunk ugyanúgy edzeni, mint ahogy
szoktunk. A sérülés gyógyulása után kezdjük újra az edzést, az elején alacsonyabb
intenzitással és azt növeljük fokozatosan. Viszont, ha túl sokáig hagyjuk az izmokat pihenni,
előfordulhat, hogy az kihat a gyógyulásra, ami így lassabb lesz.
- Levezetés!
A levezetés olyan fontos, mint a bemelegítés! Az izmok nyújtása és lazítása nélkül ne hagyd
ez az edzőtermet.
Az egyszeri behatásra létrejövő trauma a sportsérülés, az ismételt behatásra létrejövő a
sportártalom. Az utóbbi oka lehet a túlterhelés vagy a rosszul használt sportszer.
Érinthetik a szalagokat, izmokat, ízületeket, inakat, csontokat. A fájdalom negatív hatással
van a teljesítményre, de egyben véd is, hiszen gátolja a további mozgást, ami csak fokozná a
fájdalmat. A fokozatosság a legjobb sérülés megelőző. Fontos lenne betartani a „10 % elvét”,
ami azt jelenti, hogy hetente egy tizeddel lehet növelni az edzésfokát. Az edzések
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megtervezésekor a sérüléseken kívül figyelembe kell venni a szívritmust, az alvás minőségét,
és a testsúlyt is. Ha valamelyikben hirtelen változás áll be az azt jelzi, hogy magas lett a
stressz-szint. Ez növeli a sérülésveszélyt. Egyéb tényezők, amik növelhetik a sérülések
esélyeit: szorongás, rossz edzésmódszer, alvászavar, nem megfelelő ruházat, cipő, és a
túledzettség.
Konzervatív kezelésmód a különböző fájdalom-és gyulladás csökkentő gyógyszerek.
Strukturális kezelés az orvosi kollagén és a hialuronsav injekció. Sérüléskor nem csak a
sérüléssel, de a lelki tényezőkkel is foglalkozni kell. Csak így lesz hosszú távon eredményes a
gyógyulás.

Káros szenvedélyek
Élvezeti szerek, gyógyszerek pszichés okú folyamatos vagy szokásszerű fogyasztása.
Rokonítható a függőséggel. Nem csak az alkoholizmus, a kábítószerek és a dohányzás
tartozik ide. Létezik például a játékszenvedély. A kártya és a lóverseny évszázados múltú
játék. A játékgépek és a nyerő automaták a modernebb idők szenvedélybetegségei. A
számítógép az 1980-as években jelent meg, ezzel új utakat nyitva a játékszenvedély előtt. Az
Internet 1990-es hódítása után megjelent az internet-függőség. Ez is mutatja, hogy minden,
ami hasznos sajnos túlzásba vihető. A munkamániát, vagy a munkabetegséget az erősen
teljesítmény orientált társadalom alkotta meg.
A szenvedélybetegség folyamata
Ez egy kontrollvesztési folyamat, melyben a tünetek idővel egyre súlyosabbak lesznek. A
függőségekben közös, hogy vágyakoznak az emberek a szenvedély tárgya iránt. És amikor a
várakozás beteljesedik, átmenetileg kielégül az ember. Mivel csak átmeneti a kielégülés ez
által újra felébred a vágy, így jön létre a körforgás. Minél tovább kezelés nélkül marad a
szenvedélybetegség annál rosszabb lesz a terápiás eredmény. Például a több évtizedes
kezeletlen alkoholizmus esetében nagyon csekély az esély a teljes gyógyulásra.
Miért?
Testi tolerancia alakul ki szerfüggőségnél. Például alkoholbetegnél ez azt jelenti, hogy egyre
többet tud inni lerészegedés nélkül. Erre a beteg általában még büszke is, hogy ő milyen jól
bírja az italt. Ez csak a látszat. De ugyebár a máj nem tud panaszkodni.
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A munkamánia és a játékszenvedély, vagyis a nem kémiai függőségek esetében teljesen más a
helyzet. Ezek ugyanis egy társadalmilag elfogadott szintről indulnak. Ezért nehéz felismerni
mikor lépjük át azt a bizonyos küszöböt. Emiatt sokszor észrevétlenül is esünk mélyebbre
ezekben a betegségekben és a környezetünk még asszisztál is hozzá. „Milyen jól ért a
gépekhez.” – mondják a számítógép függőről, „milyen szorgalmas” – gondolják a
munkamániásról.

Elvonási tünetek
A megvonási tünetek kialakulása súlyos probléma. Ha a beteg nem jut a szenvedélye
tárgyához, akkor alakulnak ki a megvonási tünetek. Ha az alkoholista nem jut, italhoz 24-72
órán belül már jelentkeznek a tünetek. Például szapora szívverés, remegés, tudati zavar,
izzadás. Előfordulhat rosszul lét is. Illetve, ha ekkor nem kap megfelelő segítséget cardialis
halál is felléphet.
A leszokást is nehezíti a szerek elhagyása. Ugyanis amikor életmódot váltunk szembe kell
néznünk az elvonási tünetekkel is. Orvosi segítség nélkül a legtöbb esetben visszatér a káros
szenvedélyéhez. Viszont a rossz tapasztalat, amit szerzett megerősíti őt abban, hogy nem akar
többé megszabadulni a szenvedélyétől.
Más szenvedélyeknél is fennállnak az elvonási tünetek nem csak az alkohol vagy
szerfüggőség esetében. Fizikai fájdalommal járhat egy munkamániásnak, ha a nyaralás idejére
otthon kell hagynia a laptopját vagy a telefonját.
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Amennyiben valaki szenvedélybeteg, lehetősége van államilag támogatott intézmények
segítségét igénybe venni. A Csongrád-Csanád Megyei Dr. Bugyi István Oktatókórházban az
Addiktológiai Gondozó és Drogambulanciára bejelentkezhetnek alkoholbetegek, dohányzók,
játékszenvedélyesek, számítógép- internet- okostelefon függők, gyógyszerfüggők,
drogfüggők, étkezési zavarokban stb. szenvedők. Az ambulancia feladatköre szerteágazó,
programjaik közé tartoznak a(z):















Felvilágosító programok (gyerekek, szülők, pedagógusok részére)
Eltereléshez kapcsolódó, előzetes állapotfelmérés
Elterelés (megelőző- felvilágosító szolgáltatás, kábítószer-használatot kezelő más
ellátás, kábítószer-függőséget gyógyító kezelés)
Krízisintervenció
Motivációs készség felmérése
Esetmenedzselés
Leszoktató programok
Pszicho- és szocioterápia
Gyógyszeres kezelések
Egyéni és csoportos konzultáció
Szülő, hozzátartozói csoport
Relapszus prevenció
Elterelés
Utánkövetés29

Szegeden a Szent Györgyi Albert Klinikai Központ Pszichiátriai Klinikáján is működik
addiktológiai rehabilitáció, melyet honlapjukon így jellemeznek
„Rehabilitációs programunk heti- és napirendbe sorolja a foglalkozásokat, melyekből a
gyógyító team személyre szabott kezelési tervet készít. Az addiktológiai programokon való
részvételt kiegészítik a további fejlesztő-, ill. rekreációs foglalkozások, mint pl. a
tornatermünkben gyógytornászok által vezetett csoportos vagy egyéni torna, ill. a
rehabilitációs terapeuták által vezetett kézműves, kreatív vagy nyelvi foglalkozások.”30
Bács-Kiskun megyében a Bács-Kiskun Megyei Oktatókórház nyújt addiktológiai gondozást,
melyhez azonban előjegyzés szükséges.31

29

https://szentesi-korhaz.hu/MINISITES/drogamb/fooldal.htm
https://u-szeged.hu/szakk/psych/betegellatas/addiktologiai/rolunk/rolunk-190301
31
https://www.kmk.hu/kiskunfelegyhaza/szakrendelesek/263-addiktologiai-gondozas
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A jövő sportjai
Infrashape
Ma már egyre többet hallunk róla. Hatalmas népszerűségre tett szert főleg a nők körében.
Ismerkedjünk meg vele egy kicsit jobban, hogy megtudhassuk mitől is olyan népszerű és
különleges, mint mondják.
Mi az az Infrashape? Hogyan működik?
Úgy kell elképzelni, mint egy fekvő szobabiciklit, amiben az alsó test egy kapszulában
fekszik és te hajtod, te tekered a pedált. A felsőtest szabad, az infrafény miatt az izzadás
garantált, ajánlott bikiniben vagy sportmelltartót viselni hozzá. Az infralámpa 50 fokos, ezért
rendesen meg fogsz izzadni az edzés végére. A vákuum a másik összetevő, ami fokozza az
edzést és az anyagcserét. A zsírégető krémek is bátran használhatóak az edzéshez. Nyilván a
krém nem olvasztja a zsír, de feszesebb lesz a bőr az edzés után. Ha szeretnél edzőtermen
kívül, magadra fókuszálva, egyedül edzeni és kipróbálni valami újat, akkor érdemes ezt az
izzasztó aerob edzést, az InfraShape-t választani! Fontos azonban tudni, hogy nem épp olcsó
mulatság egy 30 vagy 50 perces edzés.
Amit ígér-, és amit nyújt
1. Harc a narancs bőr ellen
2. Nagymennyiségű kalória elégetése
3. Méregtelenítés
Előnyök
- Bárki nyugodtan kipróbálhatja. Az edzés intenzivitását te magad határozod meg azzal, hogy
milyen gyorsan tekersz
- Kíméli az ízületeket, derékfájással küzdők is nyugodtan használhatják. Nagyobb túlsúllyal is
bátran lehet Infrashape-t használni!
- Teljesen egyedül lehetsz edzés közben.
- Mivel ez egy új, különleges és teljesen egyedi mozgásforma, ezért megvan a maga „filingje”
- Nem csak a testedre, hanem pszichésen is jó hatással van az emberre egy új mozgásforma
kipróbálása
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Igénybe vehetünk Infrashape edzéseket Szegeden az Alakmánia Mozgásstúdióban,32
Szentesen a Sissi Shape Studioban,33 Hódmezővásárhelyen pedig BE-RI Szépség és Egészség
Studióban.34 Bács-Kiskun megyében Kecskeméten az Infrafitness35 nyújt lehetőséget ezen
edzésforma kedvelőinek, Baján a FortunaShape,36 Kiskunhalason pedig a SlimLand.37
Hátrányok
- Drága, ez tény
- Minden újdonsághoz hozzá lehet szokni. Nem szabad leragadni csak ennél. Ha csak
InfraShape-t használsz nem fog teljesen átalakulni a tested. Fontos, hogy más mozgásformát
is alkalmazz mellette, ugyanis ez nem fogja leolvasztani rólad a kilókat.
- Ne kényelmesedj el! A 30 perces edzés helyett válaszd az 50 perceset. Ne csak kényelmesen
tekerj, hanem intenzíven taposs bele.
További Csongrád-Csanád megye Infrashape lehetőségek:

Bács-Kiskun megye Infrashape lehetőségek:

32

http://www.alakmania.hu/infrashape-horizontal.html
https://hu-hu.facebook.com/pages/category/Health-Beauty/Infrashape-Szentes-Sissi-Shape-Studio827400794078768/
34
https://hu-hu.facebook.com/beristudio/
35
https://www.facebook.com/infrafitness/
36
https://www.facebook.com/pg/fortunashapebaja/posts/
37
https://slimland.hu/
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Power Plate
Ez egy forradalmian új edzésforma, aminek nagyon sok jó hatása van a testre. A teljes testet
alaposan átmozgatja 30 perc edzés. A masszázst, a nyújtást, az erősítést, az
egyensúlyfejlesztést is magába foglalja. De természetesen nem csak a gépnek kell dolgoznia,
hanem nekünk is tenni kell érte. A gép a gyakorlatok hatékonyságát erősíti fel. Ezért is tud az
eredmény rövid idő alatt nagyon hatásos lenni.
A gyorsulási tréning
Az 1960-as években az asztronautáknál alkalmazták ezt a módszert. Így akadályozták meg a
csontjaik és az izmaik leépülését. Ennek a működése nem bonyolult, a gép rezgéseket bocsát
ki a testbe, melyek hatására az izmok összehúzódnak. Ez a gép a test 98% százalékát képes
megmozgatni. Szemben a hagyományos gépekkel. A PowerPlate vibrációs technológiát
használ, ez biztosítja az intenzív edzést. Az előre-hátra és a jobb-bal vibrálás a koordinációt és
az egyensúlyt javítja, a fel-le vibrálás az izomerőt fokozza.
Miért válaszd?
Növeli a mozgástartományt, javítja az állóképességet és fokozza az izomtónust. Izom-és
ínsérülés után is bátran lehet alkalmazni. Gyorsítja a gyógyulást és csökkenti a fájdalmat.
Lassítja az öregedést, javul a szív-és az érrendszer állapota, segít a betegségek
megelőzésében. Csökkenti a testzsírt és javítja az anyagcserét is. A narancsbőr ellen is hatásos
és küzd az újra kialakulása ellen. A csontsűrűséget is növeli, így megelőzhető a csontritkulás.
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Többféle betegség, például szklerózis multiplex, Parkinson-kór, ízületi gyulladás, esetében is
alkalmazható a PowerPlate edzés. Az edzés hatására javul a közérzetük és jobban fogják
érezni magukat.
Mennyi edzésre van szükség?
Ennél az edzésnél nagyon gyorsan érhetünk el látható eredményt. Eltűnik a zsír, tónusosabbak
lesznek az izmok, feszesedik a bőr. Heti 2-3 alkalommal elég egy 30 perces edzés a látható
eredményhez.
Bács-Kiskun megyében Kecskeméten a iSonáj Alakformáló Studióban, 38 Kiskunfélegyházán
a Sydney Szoláriumban,39 Baján pedig a Reform Pilates Mozgásközpontban és a FitLife Baja
WALKEnergie központban működik powerplate edzés. Csongrád-Csanád megyében
Szentesen a Wellness Szépség Centrumban,40 a Sissi Shape Studioban,41
Hódmezővásárhelyen a T és M fitnessben,42 a BE-RI Szépség és Egészség Stúdióban,
Szegeden pedig egyebek mellett a Slimcityben, és az Everfit Power Plate és Személyi Edző
Stúdióban.43
További Csongrád-Csanád megyei Power Plate lehetőségek:

Bács-Kiskun megyei Power Plate lehetőségek:
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https://isonaj-alakformalo-studio.business.site/
https://sydney-szolarium0.webnode.hu/power-plate/
40
http://www.wellness-szentes.hu/
41
https://m.facebook.com/Infrashape-Szentes-Sissi-Shape-Studio-827400794078768/
42
http://tmsport.hu/
43
https://www.everfit.hu/
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InfraslimX
A legmodernebb technikákat alkalmazza ez a kombinált fitnesz eszköz, ami új szintre emelte
az alakformálást. A vákuummasszázs, a kollagén fényterápia, az infra-kezelés, az
aromaterápia és az ózon-oxigénterápia érvényesül ebben a zárt kabinban történő edzés során.
A méregtelenítés és az alakformálás szempontjából egymást támogatják ezek a hatások.
Milyen sporteszköz?
Ez a legújabb infrabicikli minden eddigi tudásunkat felül írja, amit eddig tudunk a sportról és
az alakformálásról. A testünk alsó része van ebben a zárt gépben, a bicikli biztosítja a testnek
a mozgást. Speciális infrasugárzók is vannak a gépben. Az ózon-oxigénterápia, a kollagén, az
aromaterápia és a fényterápia egészíti ki az edzést.
Miért olyan hatékony?
Kölcsönösen segítik egymást a különböző technológiák. A vákuum hatására az erek,
hajszálerek tágulnak, lazulnak a szövetek, ezáltal a sejtek több oxigént és tápanyagot kapnak,
nagyobb lesz a teljesítményük. A teljesítmény növelésével a testnek egyre több oxigén kell,
ezt az oxigén mennyiséget oxigéngenerátor biztosítja. A plusz oxigén hatására a sejtek több
kalóriát tudnak elégetni, mint a többi sportolási lehetőségnél.
Nagy izzadással jár. Nem megterhelő?
Nem megterhelő, mert a fej és a szív nincs a kabinban edzés közben. Nem kellemetlen érzés
az izzadás ellenére. A sejtanyagcsere melléktermékei az izzadás hatására tudnak kiürülni a
szervezetből. Az infrasugarak hatásara méregtelenítés indul meg, a biciklizés a
nyirokkeringést gyorsítja, ez segíti a méreganyagokat eljuttatni a kiválasztó szervekig. A
vákuum pedig a bőrön keresztül segíti a méregtelenítést.
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Kiknek ajánljuk?
Azoknak, akik gyors eredményt akarnak elérni. Akik mozgásszegény életmódot élnek, akik
még nem találták meg az ideális sportot, vagy akik most kezdenek életmódváltásba. Akik
korlátozottak a szabad mozgásban, akik túlsúlyosak, a kismamáknak. Mindenkinek, akinek
fontos, hogy egészséges legyen.
Miért a jövő sportja?
Itt nem szól bele az időjárás, vagy éppen a napszak az edzésbe. Nyugalomban, egyedül
lehetsz edzés közben. A saját fizikai állapotodnak megfelelően tudsz edzeni. Kikapcsolsz,
formálódik az alakod edzés közben. Hallgathatsz zenés, olvashatsz, sorozatot nézhetsz
közben. A virtuális útvonal kivetítésnek köszönhetően pedig a világ bármely részén
tekerhetsz.
Ha a testmozgásnak ezt a formáját szeretnénk kipróbálni, Szegeden könnyen megtehetjük
több helyen is, Szentesen pedig az Infraslimx és Szolárium Studióban.44 Bács-Kiskun
megyében elmehetünk Infraslim órára a KiwiSun stúdióba Kalocsán,45 az InfraFitt Studióba46
Baján, Kecskeméten pedig olyan helyekre mint a Diamond Body Studio,47 vagy a Kitti’s
Infraslim.48
InfraslimX lehetőség Szegeden
https://www.facebook.com/infraslimxszeged/
Cím: 6724 Szeged, Kátay utca 23.

44

https://www.facebook.com/infraslimxesszolarium/
http://www.kiwisunkalocsa.hu/infraslim-x/
46
https://www.facebook.com/Infra-Fitt-Z%C3%B3na-109161307917286/?ref=py_c
47
https://hu-hu.facebook.com/Zsiregetesfogyas/
48
https://www.facebook.com/pages/category/Sports/Kittis-Infraslimx-101260338078340/
51. oldal
A programot megvalósító szervezetek:
Ecocenter Alapítvány (HU), Than Fivérek Értelmiségi Kör (SRB)
45

A projekt címe: NATURAL HEALTH – az egészségért a természeti örökség védelmével
Rövidítés: NATURAL HEALTH, Projektazonosító: HUSRB/1903/34/0120
A program az Interreg-IPA Magyarország-Szerbia Együttműködési Program keretében valósul meg.

InfraslimX lehetőség Kiskunfélegyházán
https://www.facebook.com/Infraslimxkiskunfelegyhaza/
Cím: 6100 Kiskunfélegyháza, Fekete Pál sétány 2. fsz. 5. szám

Edzőtermi edzés
A modern ember számára a mozgás egyre kevésbé a mindennapok része, aktívan tenni kell
azért hogy sikerüljön egy kis sportot beiktatni az életünkbe. Az első edzőtermet még 1840ben nyitották Párizsban, ezt csupán néhány terem követte Nagy-Britanniában és Amerikában.
Ezeket a termeket csak férfiak látogatták, ritkaság számba ment hogy nők is voltak a
vendégek között. A fitnesz termek igazán csak az 1980-as években terjedtek el, innentől egyre
több nő kezdte el ezeket látogatni.49 Az edzőtermi edzés lényege hogy célzott testedzés
történik, a feladatokat adott izomcsoportra koncentráltan hajtjuk végre. Az edzőtermi edzés
általában intenzív, és megerőltető, ezáltal rövid idő alatt pótolhatjuk a hétköznapokból
kivesző apró mozgásokat.50
Az edzőtermek elég széles körben elterjedtek már, így Szeged is sok lehetőséget nyújt a
fitnesz kedvelőinek, mint például a Fit World,51 vagy a Szegi Fitness.52 Szentesi edzőtermek
közé tartozik a Forma+ Squash & Fitness, a Wellness Colosseum, Hódmezővásárhelyi pedig
többek között a Relax Fitness vagy a Herkules SE. Kecskeméti a Cutler GYM Kecskemét,53 a
49

https://www.clubready.club/blog/evolution-of-the-fitness-industry-a-brief-history-of-the-public-gym
https://www.clubready.club/blog/evolution-of-the-fitness-industry-a-brief-history-of-the-public-gym
51
https://fitworld.hu/
52
https://www.szegifitness.hu/
53
https://cutlerkecskemet.hu/
52. oldal
A programot megvalósító szervezetek:
Ecocenter Alapítvány (HU), Than Fivérek Értelmiségi Kör (SRB)
50

A projekt címe: NATURAL HEALTH – az egészségért a természeti örökség védelmével
Rövidítés: NATURAL HEALTH, Projektazonosító: HUSRB/1903/34/0120
A program az Interreg-IPA Magyarország-Szerbia Együttműködési Program keretében valósul meg.

Colosseum Fitness Kecskemét,54 Kiskunfélegyházán található a Center Gym,55 vagy a
Bellator Gym,56 Baján pedig a FitLife Konditerem.57 Fontos megemlíteni hogy a fentiek csak
példaként szerepelnek a beltéri testedzés lehetőségeire, a testmozgás ezen formája már
tényleg annyira elterjedt, hogy bőven tudunk válogatni edzőhelyekből gyakorlatilag a régió
bármelyik településén.
HIIT edzés
Minden valószínűség szerint a jövőben azokra a sportokra lesz a legnagyobb szükség,
melyekkel időt spórolhatunk meg, ugyanakkor érvényesülnek a testmozgás kedvező hatásai
is. Azoknak, akik idegenkednek az olyan új technológiáktól mint például az infraslim vagy a
powerplate, és inkább egy tradicionálisabb edzésformát választanának jó megoldás lehet akár
a HIIT edzés. A HIIT azaz High Intensity Interval Training lényege hogy rövid, de erőteljes
szakaszok váltakoznak hosszabb pihenő szakaszokkal. Ennek egyik formája például a tabata
edzés, melyet Dr. Izumi Tabata fejlesztett ki gyorskorcsolya csapata teljesítményének
fokozása érdekében. A tabata edzés lényege hogy 20 másodperc intenzív mozgást 10
másodperces pihenő szakasz követ, 8 körben. Az edzés hatékonysága érdekében fontos hogy
az aktív szakasz tényleg nagyon intenzív legyen.58 Ha valaki a HIIT edzést szeretné
kipróbálni, megteheti saját otthonában is, számos edzésterv és edzés videó is van fent az
interneten, de az edzőtermi kardiógépek valamint a csoportos órák is remek lehetőséget
nyújtanak az interval edzésre.
Szegeden számos edzőterem közül válogathatunk, külön HIIT órára van alkalmunk ellátogatni
a Global Fitnessbe59 vagy az Elite Fitnessben.60 Csongrád-Csanád és Bács-Kiskun megye
többi részén viszont kifejezetten interval edzéseket nem tartanak, legfeljebb egy-egy hosszabb
óra egyik szegmenseként. A HIIT edzéshez szerencsére elegendő lehet saját testsúlyos
gyakorlatokat végezni, vagy az edzőtermi gépeket igénybe venni, melyek közül néhányat már
fentebb felsoroltunk.

54

http://www.colosseumfitness.hu/
https://center-gym.hu/
56
https://bellatorgym.hu/bg/
57
https://esze.sport.hu/fitlife-konditerem
58
https://mitsportoljak.hu/tabata-edzes/
59
http://szegedfitness.hu/szolgaltatasok/
60
https://www.elitefitness-szeged.hu/
55
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Összefoglaló
Láthatjuk, hogy számtalan mozgási és sportolási lehetőség közül választhatunk már. A
modern technológiának köszönhetően már a betegségekkel küzdőknek sem kell lemondani a
testmozgás örömeiről és előnyeiről. A modern edzőgépeknek hála, már napi 30-50 perc is
elég ahhoz, hogy formába lendüljünk. A rengeteg lehetőség közül biztosan mindenki talál
számára megfelelőt. A rohanó világ, a stressz és az ülő-életmód káros hatásai ellen tehetünk
azzal, hogy rendszeresen sportolunk. Testi és lelki egészségünk is hálás lesz, ha figyelünk rá.
Ne sajnáljuk, az időt menjünk el, és próbáljunk ki bármilyen mozgást, edzés típust, ami
szimpatikus.
Biztassuk erre a családtagjainkat és barátainkat. Ha csoportosan megyünk edzeni, akkor nem
csak az egészségünkért teszünk valamit, hanem a társas kapcsolatainkat is fejlesztjük. Fontos,
hogy a gyerekeinket, a fiatalokat is az egészséges életmódra és a rendszeres mozgásra
neveljük. Hiszen a gyerekkorban megtanult normákat viszik tovább. Ismertessük meg a sport
és a mozgás örömét már kiskorában a gyerekkel. Vigyük el csoportfoglalkozásokra, órákra,
hogy felfedezhesse mi is tetszik neki a legjobban. Mindenki érdekeit és egészségét szolgálja
az, ha odafigyelünk magunkra.
A lehetőségek adottak. Mi pedig szánjunk egy kis időt arra, hogy ki is használjuk ezeket a
lehetőségeket. Nem kell rögtön futással indítani, elég egy kellemes 20-30 perces séta a
szabadban. Fokozatosan iktassuk be az életünkbe a mozgást. Menjünk sétálni, vagy kirándulni
a barátokkal, családtagokkal. Ha már megvan a kiválasztott sport, amit űzni szeretnénk,
ismerkedjünk meg vele minél alaposabban. Ismerjük meg a szabályait, hogy milyen
felszerelés kell hozzá. Fontos, hogy ne ugorjunk fejest semmibe, előbb ismerjük meg. Ha
mégsem tetszik a választott sport, akkor keressünk mást. A lehetőségek tárháza szinte
végtelen ma már.
Magyarországgal kapcsolatban számos vonatkozásban előkerült már a vízfejű jelző,
országunk erősen centralizált jellegű, elég, ha csak a GDP-ből való részesedést, vagy a
közlekedési hálózatot vizsgáljuk, szinte minden a fővárosra, Budapestre koncentrálódik. A
90-es években történt változások három dolgot eredményeztek: a főváros kiemelkedően
magas szintű fejlődése a vidéki területekkel szemben, a többi térség tekintetében elmondható
hogy a nyugati régióra volt jellemzőbb a nagymértékű növekedés, valamint a kisebb térségek
további széttagolódását.1
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Amikor a sportról Csongrád-Csanád és Bács-Kiskun megyék vonatkoztatásában írunk, külön
kell választanunk egymástól a tömeg és a versenysportot. A fizikai aktivitás nem csak egy
eszköz, mely egészségünk megőrzéséhez járul hozzá. Ha élsportról van szó, egyre inkább
jellemző hogy annak a szórakoztató iparban betöltött szerepéről is szólnunk kell. Minél
nagyobb a sportgazdaságba áramló anyagiak mértéke, annál jellemzőbbé válik a
sportteljesítményekhez társuló üzleti jelleg. Egyre nagyobb hangsúly kerül arra, hogy a
versenyport látványban, és hangulatában képes legyen kielégíteni a tömegek igényét. Ez főleg
a sporteredményeket, a sportteljesítményt, és az ezeket felmérő és bemutató sporteseményeket
érinti. Sportolóink sikereiben számos tényező játszik közre, ezek eloszlása pedig nem
egyenletes, területenként változó. Abban, hogy egy terület mennyire válik versenyképessé
sport tekintetében, a szakirodalom szerint az alábbi faktorok játszanak szerepet: demográfiai
jelzőszámok, gazdasági jelzőszámok, infrastrukturális jelzőszámok és társadalmi
jelzőszámok.61
Több tanulmány készült már korábban, melyek a hazai versenysport helyzetét terület
specifikusan voltak hivatottak vizsgálni. Ács Pongrác kutatásában megkísérelte egy átfogó,
versenyképességi sorrend felállítását Magyarországon megyék szerint. Míg Bács-Kiskun
megye kilencedik, addig Csongrád-Csanád megye tizenötödik helyen szerepel. A
magyarországi versenysport egyik problémája, hogy hiába jó az utánpótlás nevelés vidéken,
mivel a főváros kedvező adottságai révén a fiatal tehetségek számára vonzó lehetőségeket
képes nyújtani, így ők már egész fiatalon elkerülnek otthonról, és inkább Budapesten építik
tovább sportolói karrierjüket, ezzel a budapesti sportklubokat erősítve.
A tömegsport is több kategóriára bontható akár annak célközönsége alapján, hiszen teljesen
más szemléletmód szükséges, ha az aktivitás az egészség helyreállítását célozza meg, illetve
ha azt csak szabadidős tevékenységnek szánjuk.
A modern technológiák térhódításával egyre kevésbé van szükség arra, hogy az ember
kétkezű munkát végezzen, ami egyfelől áldás, hiszen nem fáradunk el annyira, másfelől
viszont ez is okozója annak, hogy egyre kevesebbet mozgunk. Az életünk nagy részét,
általában napi 8 órát munkával töltünk, sokszor irodában, ülő munkát végezve. Az ideális az
lenne, ha óránként mindenki felállna 5 percre (ez fordítva is ajánlott, annak, aki állómunkát
végez, óránként 5 percre le kellene ülnie), ez nagyban hozzájárulna csontjaink, ízületeink és
izomzatunk védelméhez. Sajnos azonban még ez az apró lépés sem lenne elég ahhoz hogy
61
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ellensúlyozzuk az ülőmunka káros hatásait. A munkánk sok időt elvesz a napunkból, és ezzel
egy időben egyre több mindent igyekszünk belepréselni 24 órába. Modern életformánkban
nem a munka az egyetlen terület ahol érvényesül a csökkent aktivitás. Ahogy minden egyre
korszerűbbé válik, egyre inkább kényelmesedik el az életünk. A takarítást már régóta
megkönnyítik a háztartási gépek, a mosogatáshoz elég csak bepakolnunk a mosogatógépbe és
megnyomnunk egy gombot. Ha szórakozni vágyunk nem szükséges hozzá moziba menni,
otthonról bekapcsolhatjuk a TV-t, vagy választhatunk a streaming szolgáltatók által nyújtott
lehetőségekből. Sőt, nem csak hogy megspórolhatjuk a bevásárlást és a főzést azzal, ha
étterembe megyünk, elég csak megemelni a telefont és már rendelhetjük is vacsoránkat
közvetlenül az ajtó elé. Az olyan dolgok, mint a mosogatás apróságnak tűnhetnek, de ezek a
kicsi mozgások összeadódnak. Fiatalon még könnyebb beiktatni a mozgást, azonban az aktív
sportolás a munka és a család mellett idővel nehézzé válik. Ezért egyrészt fontos hogy már
egészen fiatalon a mindennapok szerves részévé váljon a testmozgás, hogy a gyerekek
megszokják azt, így nagyobb eséllyel érezzék szükségét a sportolásnak felnőtt korban is.
Másrészt az időhiányban segítség lehet olyan sportok irányába fordulni, amikkel időt
takaríthatunk meg, és mégis élvezhetjük a sportolás kedvező hatásait. Ilyenek lehetnek a
korábban említett, még újdonságnak számító edzésprogramok.
A mozgás nem csak a testünk egészségéhez járul hozzá. Számos kutatás készült már a lelki
egyensúly és a sporttevékenység kapcsolatáról. Zárásul elmondható, hogy nem lehet
megspórolni a testmozgást, a negatív következmények idővel mindenképpen
megmutatkoznak.
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Ajánlott irodalom
A teljesség igénye nélkül néhány könyv a témákkal kapcsolatban. Segítheti az ismeretek
bővítését, az információgyűjtést.
Chris Napier: A futás tudománya
Michael Matthews: Izmosabb, szálkásabb,erősebb – A férfi testépítés tudománya
Michael Matthews: A női testformálás tudománya
Gödrösi Ádám: Street workout mindenkinek
Hidvégi Áron Arnold: Edzés önerőből
Novák Miklós, N. Pál József: A magyar sport története
Puskás Akadémia-Testnevelési Egyetem: Labdarúgás és tudomány
Vámos Tamás: A nemzet sportolói
Jonathan Wilson: A magyar futball aranykora
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https://www.fitness.hu/magazin/2019/05/20/mennyit-kellene-mozogni-naponta
http://romaikor.hu/a_romaiak_mindennapi_elete/a_romai_sport/sport_romaban/cikk/sport_az
_okori_romaban
https://hu.wikipedia.org/wiki/Olimpiai_j%C3%A1t%C3%A9kok
https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarorsz%C3%A1g_sport%C3%A9lete#A_t%C3%B6megs
port_Magyarorsz%C3%A1gon
https://becs.mfa.gov.hu/news/a-magyar-sport-multja-es-jelene-eredmenyek-szamokszemelyisegek-esemenyek
https://maxnutrition.hu/altalanos-cikk/a-sportolas-fontossaga-gyermekkorban/
http://www.balatonbacstabor.t-online.hu/alapitvany.html
https://www.baon.hu/sport/helyi-sport/szazhatvan-gyermek-tanulhat-meg-uszni-bacs-kiskunmegyeben-4079063/
http://szegedbudokan.hu/
https://sportagvalaszto.hu/mozgasra-fel-hajra-felnottek/
http://csomszisz.hu/
https://www.magyarfutball.hu/hu/csapatok/megyei/csongrad
https://szegedive.hu/
http://suncityszabadidokozpont.hu/
https://www.magyarfutball.hu/
www.freesportparks.hu
https://www.autoklub.hu/minden-amit-az-alternativ-kozlekedesi-eszkozokrol-tudni-erdemes/
https://www.csodalatosbaja.hu/index.php/szabadido/vizi-sportok-vizi-eszkozok
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https://www.facebook.com/infrafitness/
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https://slimland.hu/
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https://www.facebook.com/infraslimxesszolarium/
http://www.kiwisunkalocsa.hu/infraslim-x/
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