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MIT JELENT AZ ELHÍZÁS?  

Az elhízás olyan kórállapot, amelynek során a túlzott 

zsírraktározás oly mértékű, hogy az káros lehet az egészségre, 

és a várható élettartam csökkenéséhez, illetve számos egészségi 

problémához vezethet. Elhízottnak tekintjük azt a személyt, 

akinek testtömegindexe (BMI) 30 kg/m2 felett van.  

Az elhízás hátterében az anyagcsere-folyamatok olyan 

genetikai, központi idegrendszeri vagy környezeti hatásokra 

létrejövő zavara áll, amely az energiaháztartás egyensúlyának 

módosulását okozza. Ez a folyamat a táplálékfelvétel 

növelésében és/vagy az energialeadás csökkenésében nyilvánul 

meg, majd fokozott zsírraktározáshoz vezet. Az elhízást 

leggyakrabban több tényező együttesen okozza:  

- a túlzott élelmiszerenergia-fogyasztás,  

- a testmozgás hiánya és genetikai hajlam,  

- néhány esetben elsődlegesen gének, endokrin 

rendellenességek,  

- gyógyszerek vagy pszichiátriai betegségek a kiváltó 

okok. 
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 Az elhízás krónikus betegség, mely tartós kezelést igényel, 

elsősorban az állapotot kísérő betegségekkel kapcsolatban. Az 

elhízás következtében számos betegség - különösen a szív- és 

érrendszeri betegségek, a 2-es típusú cukorbetegség, az alvás 

közbeni légzés kimaradás, egyes rákbetegségek, a csont-ízületi 

gyulladás és az asztma - kialakulásának valószínűsége megnő.  
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MOTIVÁCIÓ FOGYÁSHOZ 

1. Keress olyan (siker)történeteket, amelyek inspirálnak 

téged, és olvasgasd őket minél gyakrabban! 

2. Ismerkedj olyan emberekkel, akik a tiédhez hasonló 

célokért aktívan dolgoznak. 

3. Vesd papírra a “küldetésedet”, és oszd meg őket minden 

emberrel, akik támogatólag állnak hozzád. Amikor a 

küldetésedet leírod, próbáld meg feltárni a valós okokat 

a célod mögött. Az nem küldetés, hogy X kg-t szeretnék 

fogyni. Az egy eszköz. Küldetéssé attól válik, hogy 

összekötöd azzal, ahogy a jövőbeli énedet elképzeled. 

Ezen a ponton légy magadhoz őszinte. Milyen lesz az 

életed, ha lefogysz, mit tesz ez számodra lehetővé, ami 

miatt megéri küzdeni érte, milyen értékeket segít az 

életedben érvényre juttatni (szerelem, biztonság, 

öntudatosság, izgalom, munkahelyi siker, stb.). Ezeket 

tartalmazza a fitnesz küldetésed! 

4. Azokat, akik nem támogatóak a céljaiddal, nyugodtan 

tedd “hívásvárakoztatásra”. Azaz majd később 

foglalkozol velük. 
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CÉLKITŰZÉSEK, KÖZELI ÉS TÁVLATI 

TERVEK 

A célkitűzések meghatározásában érdemes szakértő segítségét 

igénybe venni. Optimális esetben terhelés-élettani vizsgálat 

segítségével állapítható meg a kiinduló szint, futószalagos vagy 

kerékpár ergométeres próbával. Az edzésprogram összeállítása 

függ az aktuális állapottól és az elérendő céltól. Az egyénre 

szabott edzésterhelés kulcsfontosságú programunk 

szempontjából. Teljesítése önbizalmat ad, folyamatosan 

fenntartja a növekedés érzését, erősíti önértékelésünket. 

Ugyanakkor nem szabad elfelejteni, hogy az edzésterv aktuális 

élethelyzetünknek megfelelően módosítható és ez nem jelenti 

csökkentértékűségünket. Mindig legyünk szinkronban 

magunkkal. Haladjunk saját tempónkban, saját ritmusunkban. 

Irreális célok kitűzése felesleges feszültséget okozhat és 

megkeseríti az edzésmunkát. Mindig tartsuk szem előtt, hogy 

sportolásunk örömszerző tényező. A folyamatos munka 

teljesítménynövekedést hoz és az idő nekünk dolgozik. 

Türelemre és okos szervezésre van szükségünk. Érdemes távoli 

és közeli célokat is kitűzni. Boyce vizsgálatai szerint azok, akik 

konkrétan meghatározzák céljaikat, eredményesebbek, mint 

akik csak arra gondolnak, hogy megtesznek minden tőlük 
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telhetőt. A sportolás során mindig újabb kihívásokkal 

szembesülünk. S előbb-utóbb igényszintünk is emelkedik. 

Először csak az a cél például, hogy fél év múlva folyamatosan 

le tudjuk futni a fél órát, saját tempónkban. A többi már jön 

magától... A célkitűzésekkel kapcsolatosan gyakran emlegetik a 

hegymászás hasonlatot. Amikor kiválasztjuk a hegyet, amelyet 

meg fogunk mászni, ez a hosszú távú célkitűzésünk. Amikor 

elindulunk, már a lábunk elé kell néznünk és lépést lépés után 

kell megtennünk. Amikor elfáradunk, rápillantunk a csúcsra és 

erőt merítünk a látványából. Örömmel állapítjuk meg, hogy 

milyen sokat haladtunk fölfelé, s nem gondolunk arra, hogy 

milyen sok van hátra. Ettől inkább elcsüggednénk. Indulás után 

buzdító szavakat használunk, mint pl. gyerünk, rajta, csak így 

tovább.  
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IGÉNYSZINT, TELJESÍTMÉNYSZINT 

Ha az olvasó kíváncsi igényszintjére és teljesítményszintjére, ezt 

egy egyszerű feladat segítségével tesztelheti. Gyufaszálakat kell 

egyenként, egy kézzel áttenni a másik oldalra, tízszer egy perces 

sorozatokban. A távolság kb. 20-25 centiméter legyen. Minden 

egyes sorozat előtt határozzuk meg, hogy mennyit vállalunk, 

azaz hány gyufaszálat rakunk át. Az egy perc letelte után 

számoljuk meg a teljesítményünket és jegyezzük fel. Az elsőt 

próbasorozatnak tekintjük, a többi eredményéből készítsünk 

grafikont. A vállalásaink jelzik igényszintünket, az átrakott 

szálak a teljesítményszintünket. A két görbe egymáshoz való 

viszonyából megállapítható, hogy sikerorientáltak, vagy 

kudarckerülők, éppenséggel kudarckereső típusúak vagyunk. 

Aki mindig egy kicsivel vállal többet és előbb-utóbb teljesíti azt, 

tehát a két görbe emelkedik és “ölelkezik”, az optimista, 

sikerorientált beállítottságú. Ha a két görbe jelentős távolságra 

van egymástól, érdemes elgondolkoznunk teljesítménnyel 

kapcsolatos beállítódásaink felől.  
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Edzésterv  

Az optimális edzésterv segíti fejlődésünket. Megelőzhetjük a 

túlfáradást, a letörést. A kezdők számára összeállított, 

szakmailag megalapozott és sokszorosan kipróbált 

edzésprogramok biztosítják fejlődésünket. A tervezést 

meghatározza, ha egy bizonyos időpontra szeretnénk formába 

lendülni, pl. el szeretnénk indulni egy tavaszi vagy őszi 

versenyen. A tervtől egyéni fejlődésünk ütemétől függően 

eltérhetünk, nem szabad, hogy kényszerré váljon. Általános 

szabály, hogy az edzésterv iránytű, keretet ad. Kényszeres 

végrehajtása sérülésveszélyt rejt magában, lelkileg felesleges 

feszültséget okozó tényező. A növekvő teljesítmény újabb 

kihívásokat rejt magában, az ennek való megfelelés igénye 

rendjén is való. Először lehet pl. az a cél, hogy legyalogoljuk a 

két km-t, aztán, hogy lefussuk a 3,6 km-t, majd következnek a 

8-10-12 km-es távok. Sokan itt megállnak, de vannak, akik 

megcélozzák az elérhető távolságot, a félmaratont, vagy a 

maratont. 
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A mozgás, mint hozzászokás?  

Amíg a sportolás nem lesz öncélú és nem lép a hétköznapi 

tevékenységek helyére, addig megtartható az egészséges 

egyensúly. Aki viszont egyéb tevékenységeit elhanyagolva, csak 

sportolással tölti ki idejét, arról megállapítható, hogy sport vagy 

mozgásfüggőségbe került. Ideges, ingerült lesz, ha napi adagját 

nem tudja teljesíteni. Izolációs elhárításnak nevezzük a 

jelenséget. Életvezetési zavar és személyiségprobléma egyaránt 

meghúzódhat a háttérben. Ilyenkor az a kérdés, hogy mi helyett 

sportol az illető? A probléma megoldásához vegyük igénybe 

szakember segítségét, mert a függőségnek biológiai vonzatai is 

vannak. Ez a veszély azonban a kezdő amatőröket igen kevéssé 

fenyegeti.  

 Edzésnapló  

Nem kötelező, de sokan szívesen rögzítik eredményeiket. 

Ajánljuk, mert segít a későbbi tervezésben, az aktuális állapot 

megítélésében. Tanácsos a pulzusértékek feljegyzése. A 

nyugalmi és a terhelés utáni pulzus jól jelzi, terhelhetőségünket. 

Az edzésnapló egyben sikereinkről is tudósít. 
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Időbeosztás  

Aki szabadidejében sportol, végül is mindegy, mikor teszi ezt, 

bár a vizsgálatok szerint a reggel 8-10 óra közötti időt és a 

délután 17 óra utánit tartják optimálisnak. Hétvégén általában 

hosszabb sportolás is belefér a programba, de csak ekkorra 

koncentrálni a testmozgást nem szabad, aránytalan eltolódást 

eredményez és a szervezet számára a lökésszerű terhelés 

kifejezetten káros is lehet. 

Kezdeti nehézségek 

Több tényezőből is összeadódhatnak. Elsőnek említhető a nem 

megfelelő felszerelés. A hibásan megválasztott edzőcipő 

komoly zúzódásokat okozhat néhány napon belül. Érdemes a 

különböző lábboltozati eltéréseket saját magunk által legyártott 

puha szivacsbetétekkel korrigálni. A műszálas ruházat 

kidörzsöléseket okozhat, melyek nem megfelelő ellátás esetén 

felülfertőződhetnek. Az aránytalan terhelés korai fáradáshoz 

vezet és a közérzet javító hatás helyett az ellenkezőjét 

tapasztaljuk. Aprólékos megfigyeléssel kell kitapasztalnunk 

saját terhelhetőségünket. Tartsuk be a fokozatosság elvét és 

módosítsuk programunkat rugalmasan. Lázasan ne edzünk. 

Betegség, sérülés után egyenletesen emeljük az edzésadagokat, 

teherbírásunk függvényében. Amennyiben terhelhetőségünkben 
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jelentős változást tapasztalunk, forduljunk sportorvoshoz. 

Hiányállapotok, pl. vashiány, nagyfokú fáradékonyságot idézhet 

elő, amit az erőltetett edzéssel csak tovább ronthatunk. 

Szervezetünknek optimális fejlesztő ingert kell kapnia. El kell 

különítenünk a fáradást, ami az edzés közben jelentkezik, és ha 

nagymértékű, növeli a sérülési hajlamot. Fáradtságról akkor 

beszélhetünk, ha 24 óra elteltével sem tudtuk kipihenni 

magunkat. Túlfáradás esetén nem érzünk késztetést a mozgásra, 

telítődtünk, nem esik jól az edzés. A túlfáradás legerősebb 

formája a letörés, ami már érzelmi (emocionális) jegyeket is 

mutat, pl. kedvetlenség, agresszió. Ilyenkor pihenő időszak 

beiktatása kötelező. Az említett két utolsó fokozat elkerülhető 

önmegfigyeléssel és az edzésnapló figyelemmel kísérésével. 

Gondot okozhat napirendünk változása is, valamint 

környezetünk reakciói. Ha lehet, vonjuk be őket is, közösen 

könnyebben rászánjuk magunkat a mozgásra. Ahogyan 

futószakemberek fogalmazták tréfásan és egyben komolyan: a 

vízválasztó a küszöb átlépése futóruhában. Onnan már nem 

szoktak visszafordulni… Minden kezdet nehéz és ez sem lesz 

könnyű. 
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MIT SPORTOLJON, AKI TÚLSÚLYOS? 

Egyetlen fogyni vágyó sem kerülheti el a testmozgást. A 

fölösleges kilóktól a sport segítségével szabadulhatunk meg a 

leghatékonyabban. A rendszeres edzésnek három alapvető 

pozitív hatása van. Melyek ezek?  

- A sport kalóriát éget, így a felesleges zsírtól gyorsan 

megszabadulhatunk.  

- A sport izomépítő, az izomműködés pedig kalóriát 

igényel, ezáltal az egész szervezet több kalóriát éget.  

- A sport javítja a közérzetet. Különösen fontos szerepe 

van ennek a túlsúlyosak esetében, akik gyakran 

ellenségként tekintenek saját testükre. Ha sikerül 

kibékülnie testével, a rendszeres mozgásban, az 

egészséges életmódban is több örömét leli majd. 
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Épp a túlsúlyosaknak – akiknek a legnagyobb szükségük lenne 

a fogyásra – a legnehezebb rászánni magukat a testi aktivitásra, 

mivel:  

- A túlsúlyos emberek nincsenek hozzászokva a 

rendszeres testmozgáshoz, ezért erőnlétük, 

állóképességük sem megfelelő, így esetükben nagyobb a 

sérülések kockázata.  

- A plusz kilók megnehezítik a mozgást, a sport 

kimerítőbb, mint a normál testsúlyúak esetében.  

- A túlsúly önmagában is megterheli a szívet és az 

érrendszert, a csontokat és az ízületeket, ezért sok 

sportág túlsúlyosaknál magasabb egészségügyi 

kockázattal jár.  

 Mégis éppen ők azok, akiknek a fogyáshoz elengedhetetlenül 

szükséges a sport. A súlyfelesleg leépítése tulajdonképpen az 

edzés megkezdésétől számított 20. percben kezdődik el, addig a 

szervezet csak szénhidrátokat éget, zsírokat alig. Zsírégetéshez 

a legmegfelelőbbek a kitartó sportok. 

A következő sportágakat azoknak ajánljuk, akik még soha nem 

sportoltak, vagy hosszú kihagyás után kezdenek újra edzeni:  
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Torna 

Általában kíméli az ízületeket. Elsősorban olyan gyakorlatokat 

válasszon, amelye a súlytöbblet által túlterhelt ízületek (térd, 

boka) számára nem jelentenek plusz megterhelést, és a test 

mindkét oldalát egyenlő mértékben dolgoztatják meg, így 

hosszú távon is gyakorolhatók.  

• Gyakorlatok felsőtestre 

Ülj le egy alacsonyabb padra, tedd a kezed a csípőd mellé. 

Engedd le a feneked a padról, a lábad pedig tedd derékszögbe, 

úgy, hogy a térd ne kerüljön a boka elé. Engedd le a könyököd 

derékszögbe, a fenekeddel közelítsd a földet. Tartsd meg egy 

pillanatra; feszítsd meg a karod, és emeld vissza magad a 

kiindulópontba. Ismételd 10-12 szer. 

Mellmagasságban két tenyereddel támaszkodj meg egy fa 

törzsének, a lábakat zárd össze, és a lábaiddal lépj hátra egy 

lépést úgy, hogy tested a talaj és a fa között kb. 45 fokos szöget 

zárjon be. A karodat, ahogyan fekvőtámasznál csinálnád, 

hajlítsd be, majd nyújtsd ki. Ismételd 8-12-szer. Ha már rutinos 

vagy, tartsd hajlítva a karod 10 másodpercig, majd azután 

egyenesítsd ki.  
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• Gyakorlatok a lábak erősítésére 

Állj széles terpeszbe, a kezed tedd a csípődre. Az egyik térded 

hajlítsd be, és helyezd rá a testsúlyt, úgy, hogy a boka a térddel 

egy vonalban legyen, azután térj vissza a kiinduló pontba. 

Ismételd a feladatot 10-12szer. Majd ellentétes oldalon is végezd 

el.   

Zárd össze a lábad. Az egyik lábaddal lépj ki fél lépésnyit, a 

másikat hajlítsd be, és a testsúlyt hagyd ezen a lábadon. Hajlítsd 

be ezt a lábad, úgy mintha leülnél, azután térj vissza a 

kiindulópontba. Ismételd mindkét lábadon 10-12 szer. 

Végezz indiánszökdelést, úgy, mint gyerekkorodban. Ha kevés 

helyed van, vagy a lakásban vagy, csináld úgy, hogy a lábad ne 

emelkedjen el a talajról. Csináld 15-30 másodpercen keresztül. 

Görkorcsolyázás 

Csak akkor kezdj el görkorcsolyázni, ha előtte elsajátítottad az 

alapokat és biztosan tudsz fékezni. Különben a görkorcsolyázás 

nagyon veszélyes lehet! Ha már szereztél egy kis rutint, 

biztonságos környezetben nyugodtan gyakorolhatsz. Bátran 

kipróbálhatod, a görkorcsolya nem csak túlsúlyos fiataloknak 

való!  
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Kerékpározás 

A biciklizés könnyen a mindennapok részeivé tehető. 

Túlsúlyosok számára a kerékpározásnak megvan az az előnye, 

hogy a teher nagy részét maga a bicikli hordozza, így a sport 

nem terheli meg az ízületeket. A sebesség megfelelő 

megválasztásával mindenki erőnlétének és állóképességének 

megfelelő tempóban haladhat. A kerékpározás a teljesen 

edzetlenek számára is ideális választás, mivel fejleszti az 

izmokat és zsírt éget.  

Úszás 

Nem terheli meg az ízületeket, kondíciónktól függően 

választhatjuk meg a tempót. Az úszás kalóriát éget és gyorsítja 

az anyagcserét. Sokan plusz kilóik miatt kellemetlenül érzik 

magukat fürdőruhában, ezért inkább lemondanak az úszásról, ne 

hátráljon meg, inkább keressen egy csoportot, ahol Önhöz 

hasonló fogyni vágyókkal úszhat együtt. 

 A kövérek hamar megizzadnak, nehézkesen mozognak, és a 

terhelés még ízületi fájdalmakat is okozhat nekik. Ilyenkor jön 

jól a víz. A vízben végzett testmozgás könnyed, mégis hatékony. 

Megerősíti a mélyizomzatot, ugyanakkor kíméli a szívet és a 

testet. 
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Mindegy, mennyit bírunk az elején, vagy milyen úszásnemet 

választunk, lényeg, hogy menjünk el az uszodába, és kezdjük el 

gyűjteni a métereket. Ha nem tudunk, vagy nem szeretünk úszni, 

választhatjuk a vízi tornák bármelyikét. A pergősebb aquafitnesz 

inkább kardió edzésnek számít, a vízi aerobik pedig az izmokat 

erősíti. A vízben a szervezet nem hevül fel, és nyáron akár a 

szabadban is végezhető a mozgás. 

Sífutás  

Növeli az állóképességet, miközben nem terheli meg nagyon a 

szívet, a keringési rendszert és az ízületeket. Hazánkban a sport 

gyakorlására kevés lehetőség nyílik, de télen érdemes kipróbálni 

a sífutást is egy kis előkészítő tréning után.  

Tánc 

Megfelelő fiataloknak és időseknek, a zenét terhelhetőségének 

függvényében válassza meg! Ha megfelelő a ritmus, nem terheli 

túl ízületeit, sem szívét. Azonban ahogy a többi sportágat, a 

táncot sem szabad túlzásba vinni! Csatlakozhat egy 

tánccsoporthoz, amely nem csak arra jó, hogy igencsak gyorsan 

leolvassza a fölösleges kilókat, hanem kiváló ismerkedési 

lehetőség is. 
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Séta, gyaloglás  

Ha több mint 15 kiló túlsúlyod van, akkor kezdésnek ez a 

legjobb. Fokozatosan, rövid periódusban égethetsz el úgy 

kalóriákat, hogy a mozgás nem okoz fájdalmat. A súlyfelesleg 

jobban terheli a csípőd és a térdeket, de minden deka, amit 

sikerül leadnod, egyre könnyebbé teszi a mozgást. 

- Oszd fel! A kutatók úgy találták, hogy rövid 

edzésprogramok is ugyanolyan súlyvesztést 

eredményezhetnek, és egészségünkre gyakorolt jótékony 

hatásuk is hasonló, mint a hosszú edzéseknek. Ezért 

jobb, ha fokozatosan szoktatod hozzá a szervezetedet a 

mozgáshoz. 

- Válassz puhább felületet! Olyan helyeken, ahol kicsi a 

forgalom, válaszd az úttestet a járda helyett. A beton 

ugyanis 10-szer olyan kemény, mint az aszfalt, és ezért 

sokkal megterhelőbb az ízületeid számára. A legjobb egy 

erdei ösvény, a futópad vagy a gumiszőnyeg! 

- Használd a megfelelő formát! Minden lépésnél szorítsd 

össze a feneked, ezzel csökkented a rázkódást. És – 

egyelőre - ne törődj a sebességgel, végezd kényelmesen 

a feladatokat! 
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1. hét: naponta kétszer, hetente ötször sétálj tíz percet 

2. hét: naponta kétszer, hetente ötször sétálj tíz percet 

3. hét: Fejleszd tovább: növeld az időtartamot 20 percre, naponta 

kétszer, hetente 5-ször 

Sétálj egy picit tempósabban: 3 perc könnyed séta után, vedd 

egy kicsit sietősebbre (mondjuk, mint amikor késésben vagy), 

ameddig csak bírod.  

Növeld az állóképességed: hetente egyszer tegyél egy hosszabb 

sétát. Ez minden alkalommal, 5 perccel tartson tovább, amíg el 

nem éred a 90 percet.  
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Ha a sétát megfelelő táplálkozással kombinálod, az segít a 

kalóriaégetésben, és erősíti a csontokat. 30 év felett a nők 

könnyebben veszítenek izomtömegükből, és így kevesebb 

kalóriát tudnak csak elégetni — ez épp elég, hogy évente néhány 

plusz kilót felszedjenek. 

- Ne babusgasd magad! A tapasztalatok szerint a 

középkorú nők kevésbé hajlamosak erre, mint a 

gimnazista korúak. Egyszerűen tedd az életed részévé 

ezeket a gyakorlatokat 

- Legyél lendületes! Már néhány szökkenés is segíthet 

erősíteni a csontjaidat, és így küzdeni a csontritkulás 

ellen. 

 Edzésterv: 1. hét:   

- Hétfő:  sétálj 5 percet. Végezz olyan feladatokat, 

amelyek a felsőtestet erősítik, majd sétálj még 5 percet! 

- Kedd: sétálj 20 percet. 

- Szerda: sétálj 5 percet. Végezz olyan feladatokat, 

amelyek a felsőtestet erősítik, majd sétálj még 5 percet! 

- Csütörtök: sétálj 15 percet 
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- Péntek: sétálj 7 percet. Végezz olyan feladatokat, 

amelyek a felső- és az alsótestet erősítik, majd sétálj még 

8 percet. 

- Szombat: sétálj 20 percet 

- Vasárnap: pihenj 

2. hét:   

- Hétfő: sétálj 10 percet. Végezz olyan feladatokat, 

amelyek a felső- és az alsótestet erősítik, majd sétálj még 

10 percet. 

- Kedd:  sétálj 20 percet. 

- Szerda: sétálj 10 percet. Végezz olyan feladatokat, 

amelyek a felső- és az alsótestet erősítik, majd sétálj még 

10 percet. 

- Csütörtök: sétálj 25 percet 

- Péntek: sétálj 10 percet. Végezz olyan feladatokat, 

amelyek a felső- és az alsótestet erősítik, majd sétálj még 

10 percet. 

- Szombat: sétálj 30 percet 

- Vasárnap: pihenj 
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A 3. hét és ami utána következik 

Növeld az intervallumot: hosszabbítsd meg minden héten 

harminc másodperccel a napi rutinodnak azt a felét, amikor 

nagyobb tempót diktálsz, amíg el nem éred a két percet. Azután 

térj vissza megint a harminc másodpercre, pörgesd fel olyan 

tempóra, amelyiken még tudsz beszélni. 

Iktass be még egy intenzív napot: Az intenzív napod tedd három 

nem egymást követő alkalomra, a kettő helyett 

Harmonizálj: a felső és alsó test erősítését két alkalom helyett 

növeld háromra, úgy hogy két ilyen edzés között teljen el 

legalább 24 óra. 

Nordic walking 

Séta a szabadban, ami még erősít is! A botok segítenek a helyes 

mozgásban, és ritmust adnak hozzá. Változatos terepen 

végezhető: a könnyebb és nehezebb szakaszok váltakozása 

felpezsdíti a keringést, ezáltal fokozódik az anyagcsere. Az 

oxigéndús levegőnek köszönhetően pedig a szabadban végzett 

mozgás sokkal hatásosabb, mint a tornatermi edzés. Akár 

csoportosan, például a hozzátartozóinkkal is nekivághatunk, ami 

azért előny, mert sokaknál családi probléma az elhízás. Együtt 

mindig könnyebb: a közösség támogatólag tud hatni, tagjai 
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átlendíthetik egymást a kritikus időszakon, mikor valamelyikük 

már feladná. 

Curves tréning 

A félórás köredzésbe bármikor be lehet kacsolódni. A gépeken 

végzett gyakorlatok helyességét edzők ellenőrzik, így már 

harminc perc elegendő a teljes test megfelelő átmozgatására. Az 

ütemes zene, a jó hangulat és az, hogy csapatban dolgozunk, 

átsegít a hullámvölgyeken, erőt ad, amikor lankad a 

lelkesedésünk. A gépek ellenállása nem túl erős, a lényeg a 

mozgáson van. Ha valaki azért került a túlsúly csapdájába, mert 

időhiány miatt hanyagolni kényszerült a mozgást, akkor ez az 

edzésforma pont neki való. Előfordulhat, hogy kezdetben nem 

bírunk fél órát végigcsinálni - ilyenkor hamarabb is 

kiszállhatunk. Amikor pedig már fogytunk picit, és 

megerősödtünk, mehet a fél óra, vagy akár egy egyórás dupla 

kör is. 
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LAZÍTÁS, NYÚJTÁS  

Aki gyakran végez aerob testmozgást vagy izomerősítést, annak 

szüksége van arra, hogy rendszeresen csináljon izomlazító, 

nyújtó gyakorlatokat.  

Mielőtt belevágnánk a konkrét nyújtó gyakorlatok 

bemutatásába, érdemes a nyújtás elméletével is 

megismerkednünk. Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy az 

izmok mozgását az ízületek lazasága is befolyásolja. A kórosan 

merev ízületet izomlazítással nem tudjuk teljes mértékben 

helyrehozni, de a lazább izomzat azért önmagában is javítja 

testünk mozgásképességét. 

  1. Az izmok lazításának szükségessége 

A lazító, nyújtó gyakorlatok rendszeres végzésének a következő 

hasznos következményei lesznek: 

- Mozgásminőség javulása: A lazább, nyújtottabb 

izomzat nagyobb mozgástartományt biztosít az 

ízületeknek, így sokrétűbb, összetettebb, koordináltabb 

lesz mozgásunk. 

- Gyors regenerálódás: A lazább izomzatban a vér- és 

egyéb tápanyagkeringés hatékonyabb lesz, ami 

hozzájárul a mozgás során megterhelt izomzat 



 

24 

hatékonyabb pihenéséhez, gyorsabb regenerálódásához, 

az izomláz elmúlásához, valamint a későbbi 

terhelésekhez való jobb alkalmazkodáshoz. 

- Sérülések megelőzése: A lazább izomzat kevésbé van 

kitéve hózódásoknak, ficamoknak és egyéb 

sérüléseknek. A túlterhelésből adódó izomfájdalmak is 

gyorsabban elmúlnak. 

- Izomnövekedés segítése: Az izomzat (és vele az izom-

hüvely) nyújtása lehetőséget ad az izomrostoknak a 

regenerálódás során a megvastagodásra, megerősödésre. 

2. Az izmok nyújtásának leghatékonyabb módja 

Biztosan sokan hallottatok már az aktív és a passzív nyújtás 

előnyeiről, hátrányairól. Amit én ajánlok nektek, az a 

gyógytornászok által a görcsös izomzatú betegeknél alkalmazott 

Proprioceptív Neuromuszkuláris Facilitáció (PNF) 

technikájának torna és jóga elemekkel továbbfejlesztett 

változata. 

A módszer lényege a következő felismeréseken alapul: 

- Az izom védekezik a nyújtása ellen, hogy elkerülje a 

sérülést. 
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- A megnyúlást az izmokban lévő receptorok érzékelik, és 

görcsbe rántják az izmot. 

- Kevésbé érzékelik a "veszélyt" a receptorok, ha a magas 

izomtónust akaratlagosan csökkentjük, relaxálunk. 

- Még kevésbé működnek a védekező receptorok, ha az 

antagonista izom (pl. a tricepsz esetében a bicepsz) 

működik, tehát a bicepsz megfeszítésével aktívan 

nyújtjuk a tricepszet. 

- Aktív nyújtás után a receptorok gyakorlatilag teljesen 

kikapcsolnak, ezért az izom már nagymértékű passzív 

nyújtást is elvisel fájdalom nélkül. 

Ezen tények figyelembe vételével az adott izom nyújtása akkor 

lehet a leghatékonyabb, ha a következő 4 fázis követi egymást: 

1. Izometriás feszítés: A nyújtandó izmot (pl. tricepsz) 

akadály ellenében megfeszítjük néhány másodpercre, 

bicepszünkkel és másik karunkkal nem engedjük, hogy 

könyökünk kinyúljon. 

2. Relaxáció: Az izmot (tricepsz) akaratlagosan ellazítjuk 

néhány másodpercre. Annál könnyebb lesz a lazítás, 

minél erőteljesebb volt a feszítés. 
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3. Aktív (antagonista) nyújtás: Az antagonista izmot 

(bicepsz) megfeszítjük (karunkat behajlítjuk), és ezzel a 

nyújtandó izmot (tricepsz) megnyújtjuk. 

4. Passzív nyújtás: Másik 

karunkkal a nyújtás alatt lévő 

karunkat még összébb nyomjuk, 

hogy tricepszünk a lehető 

legjobban megnyúljon. Ezen 

fázisban a feszes bicepszünket is 

fokozatosan ellazítjuk. 

  

3. Izomcsoportok nyújtásának sorrendje 

Az izmok nyújtása során a nagyobb izomcsoportoktól haladunk 

a kisebbek felé, valamint "belülről-kifelé", azaz először a törzs, 

a gerinc izmait lazítjuk, aztán az alsó végtagok, végül a felső 

végtagok lazítása javasolható. 

Nyújtó edzés 

Egyéni lazító programunkat tetszésünk szerint állíthatjuk össze, 

a következőkben leírásra kerülő gyakorlatsor csak egy a hosszú 

évek gyakorlati (edzés- és verseny-) tapasztalatán alapuló 

javaslat. Alapelv, hogy nyújtó edzés közben TILOS 

FÁJDALMAT ÉREZNI! 
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0. Bemelegítés 

Nyújtás előtt akkor is érdemes néhány bemelegítő gyakorlatot 

végeznünk, ha előtte éppen edzettünk, vagy más erőteljesen 

izommunkát végeztünk, hiszen a legtöbb mozgásforma nem 

egyformán hat ki az összes izomra, viszont a nyújtás során 

megpróbáljuk az összes izmunkat ellazítani. Javaslom legalább 

az alábbi bemelegítő gyakorlatokat elvégezni: 

- Karkörzés 

- Fejkörzés 

- Törzshajlítás 

- Törzsfordítás 

- Guggolások 

1. Törzs izmai 

Nyújtott ülés: Leülünk nyújtott, zárt lábakkal. Megfogjuk a 

talpunkat. Ha nem tudjuk, akkor a bokánkat. Ha az sem megy, 

akkor egy törölközőt vessünk át a talpunkon, és annak két végét 

fogjuk meg. Veszünk egy kis levegőt. Karunk tartása ellenében 

megfeszítjük az alsó hátizmunkat, a farizmunkat, a combhajlító 

izmunkat, a csípőnk egyéb izmait. Néhány másodperc erőteljes 

feszítés után ugyanezen izmokat ellazítjuk. A levegőt kicsit 

kiengedjük. Hasizmunk megfeszítésével közelítjük felső 
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testünket a combunkhoz. A levegőt még jobban kifújjuk, és 

karral még közelebb húzzuk arcunkat a térdünkhöz. Ezután 

ebben a helyzetben maradunk, 

levegőt veszünk, és kezdjük 

elölről a feszítés - lazítás - aktív 

nyújtás - passzív nyújtás 

folyamatát, egészen addig, 

hogy még ne érezzünk 

fájdalmat. 

 

Hasizom: 

Nyújtott lábbal hasra fekszünk. Kezeinkkel mellkasunk mellé 

tenyerelünk. Levegőt veszünk (persze előtte az előzőt kifújjuk). 

Megfeszítjük a hasizmunkat, és közben karunkkal nem 

engedjük, hogy felsőtestünk a földbe süppedjen. Ezután 

hasizmunkat ellazítjuk. Majd megfeszítjük alsó hátizmunkat és 

rombusz izmunkat, és hagyjuk, 

hogy felsőtestünk elemelkedjen 

a talajtól. Végül karjainkkal még 

feljebb nyomjuk felsőtestünket, 

miközben a levegőt előbb 

benntartjuk, végül kifújjuk. 
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Zsugor ülés: 

Leülünk nyújtott ülésbe, majd lábainkat kissé beljebb húzzuk. 

Megismételjük a 4 fázisú nyújtást ugyanúgy, mint az előzőkben 

a nyújtott ülésnél tettük. Ezután egyik lábunkat kinyújtjuk, a 

másikat viszont teljesen behúzzuk, és combunk belső oldalában 

támasztjuk. Ekkor ellenkező oldali kezünkkel fogjuk meg a 

talpunkat, és így nyújtsunk. Figyeljük meg, hogy ilyenkor 

ellenkező oldali széles hátizmunk, továbbá csípő ízületünk 

egyes izmai is részt vesznek a nyújtásban. 

Törzsfordítás: 

Üljünk le nyújtott ülésbe. Húzzuk fel - mondjuk - a bal térdünket 

úgy, hogy talpunk a jobb térdünk mellé kerüljön a földre. 

Helyezzük át talpunkat a jobb térdünk külső, jobb oldalára. 

Fogjuk meg jobb kezünkkel a bal térdünket, és tartsuk erősen. 

Feszítsük meg bal farizmunkat és combtávolító izmunkat, de 

jobb kezünkkel ne engedjük, hogy bal térdünk balra 

elmozduljon. Ezután lazítsuk el az izmainkat, és bal lábunk 
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combközelítő izmával próbáljuk meg bal térdünket a lehető 

leginkább jobbra mozgatni, és közben fújjunk ki egy kis levegőt. 

Végül jobb kezünkkel húzzuk meg jobbra a bal térdünket, 

miközben a levegőt 

kifújjuk. Ha elég lazák 

vagyunk, akkor a végső 

passzív lazítási fázist 

kezünk helyett 

könyökünkkel is 

csinálhatjuk. Ismételjük 

meg a másik oldalra is.  

2. Csípő ízület 

Gát ülés: 

Üljünk le nyújtott ülésben. Bal lábunkat hajlítsuk be magunk 

mellett úgy, hogy a combunk a földön fekve merőleges legyen 

az előrenyújtott jobb lábunkra, az alsó lábszárunk pedig 

derékszöget zárjon be a combunkkal, azaz hátrafelé mutasson a 
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talpunk. Dőljünk előre a jobb lábunk irányába, attól kissé balra. 

Fogjuk meg jobb kezünkkel a jobb lábunk talpát. Feszítsük meg 

hát és csípő izmainkat, de karunkkal ne engedjük, hogy 

felemelkedjünk. Ezután lazítsuk el izmainkat, majd hasizommal 

próbáljuk meg közelebb "húzni" magunkat a talajhoz. Végül 

kezünkkel húzzuk magunkat lejjebb. Ismételjük meg a másik 

oldalra is. 

Terpesz ülés: 

Üljünk le kényelmes terpesz 

ülésben. Ne erőltessük a terpesz 

nagyságát! Ha van 

kapaszkodási lehetőségünk (pl. 

ágy széle), akkor fogjuk meg. 

Ezután feszítsük meg alsó hátizmunkat és combközelítő 

(lovagló) izmainkat. Ha nincs kapaszkodónk, akkor ilyenkor 

dőljünk kicsit előrébb, hogy ne emelkedjen fel felsőtestünk. 

Ezután lazítsuk el izmainkat, fújjunk ki egy kis levegőt és 

feszítsük meg hasizmunkat, miáltal kicsit közelebb kerülünk a 

talajhoz. Végül húzzuk meg kapaszkodónkat, és fújjuk ki a 

levegőt, hogy mellkasunk még közelebb kerüljön a talajhoz. 

Tartsuk meg ezt a helyzetet, vegyünk új levegőt, és ismételjük 

meg az előző 4 fázist. 
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Spárga:  

Menjünk le spárga közeli állapotba. Támaszkodjunk karjainkkal 

a testünk mellett. Feszítsük 

meg combemelő izmunkat, ill. 

farizmunkat, majd lazítsuk el 

őket. Próbáljuk meg elülső 

lábunkat megemelni. Persze ez 

nem fog sikerülni, a törekvés a 

fontos! Ezután engedjük lejjebb karjainkkal csípőnket a talajhoz. 

Ismételjük meg akár többször is, de vigyázzuk, hogy ne fájjon! 

3. Láb izmai 

Comb izom: 

Térdeljünk le. Üljünk be kissé a sarkaink közé. Fogjuk meg 

mindkét bokánkat. Feszítsük meg combizmainkat, de karunkkal 

ne engedjük, hogy felemelkedjünk. Ezután lazítsuk el 

combizmainkat, és próbáljuk combhajlító izmainkkal beljebb 

húzni csípünket a sarkaink közé. Végül karral húzzuk magunkat 
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lejjebb. Mindeközben lábfejünket lehetőleg tartsuk spicc 

helyzetben, hogy lábfej emelő izmaink is nyúljanak. Ha teljesen 

le tudunk ülni sarkaink közé, akkor a nyújtást felsőtestünk 

hátradőlésével fokozhatjuk. 

Vádli: 

Állásból hajoljunk előre, és kezünkkel támaszkodjunk meg a 

talajon. Nyújtsuk hátra egyik lábunkat, és nyújtott térddel 

feszítsük meg vádlinkat. Lazítsuk el, majd csípőnket toljuk 

előrébb. Végül hajlítsuk be kissé térdünket, és közelítsük a 

talajhoz. Ismételjük meg másik lábbal is. 
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4. Felsőtest izmai 

Mellizom: 

Nyújtott karral nyúljunk hátra, és támaszkodjunk meg 

valamiben. Feszítsük meg mellizmunkat, és ne engedjük, hogy 

karunk előrejöjjön, vagy 

vállunk hátramenjen. Ezután 

lazítsuk el mellizmunkat. 

Hátizmunkkal és hátsó 

deltánkkal próbáljuk meg a 

karunkat még hátrébb húzni. 

Végül vállunkat előrébb húzva 

nyújtsuk meg mellizmunkat. 

Csináljuk meg a másik oldalra 

is. 

Vállizom: 

Fogjuk meg bal kezünkkel alulról a vízszintesen tartott jobb 

karunk könyökét. Feszítsük meg a jobb vállizmunkat, de bal 

kezünkkel ne engedjük, hogy jobb könyökünk elemelkedjen 

mellkasunkról. Ezután lazítsuk el jobb vállizmunkat, és jobb 

mell izmunkkal próbáljuk meg a jobb könyökünket testünkhöz 

közelebb húzni, illetőleg balra elvinni. Végül bal kézzel húzzuk 

meg jobb könyökünket balra. Ismételjük meg a másik oldalra is. 
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5. Kar izmai 

Tricepsz:  

Emeljük fel jobb karunkat a fejünk fölé. Hajlítsuk be 

könyökünket, hogy a jobb kezünk a jobb vállunk mögé kerüljön. 

Bal kezünkkel is nyúljunk hátra, és nyomjuk hozzá jobb 

kezünket a hátunkhoz. Ezután feszítsük meg a jobb karunk 

tricepszét, de bal kezünkkel ne engedjük, hogy jobb karunk 

kinyúljon. Ezután lazítsuk el jobb tricepszünket. Jobb 

bicepszünket megfeszítve próbáljuk meg jobb karunkat még 

jobban be (ill. hátra) hajlítani. Végezetül bal kezünkkel nyomjuk 

még összébb jobb karunkat. 
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KÍMÉLŐ EDZÉS NAGY TÚLSÚLYRA 

Az edzéshez elsősorban szükségünk lesz egy székre, valamint 

kisebb súlyokra vagy egy gumi kötélre.  

Üljünk a szék szélére és 

csináljunk vállkörzéseket. 

Először előre majd hátra. (30-30 

másodpercig.)  

 

 

 

 

 

A kézfejünket szorítsuk ökölbe 

és a bal és jobb karunkkal 

felváltva bokszoljunk a 

levegőbe. (30-30 másodpercig) 

  



 

37 

A kezünk ökölbe szorítva marad, 

a karunkat mellkasig felemeljük, 

könyöktől magunk felé 

fordítsuk.  A törzsünkkel jobbra, 

majd balra fordulunk. A karunk 

mindvégig fent marad. (30-30 

másodpercig.) 

 

 

 

 

 

A kezünkkel fogjuk meg a 

székünk szélét, majd hajlított 

térddel emeljük meg a lábunkat. 

A jobb és bal lábat felváltva. (44-

szer összesen.) 
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Ezután elővesszük a súlyzót 

vagy a gumikötelünket. Ha 

súlyzót használunk, akkor 

vegyünk egyet-egyet a kezünkbe 

és kezdjük könyöktől lefelé 

felhúzni a karjainkat a 

mellkasunkig. A gumikötél 

esetében: a középső részénél helyezzük a talpunk alá, és a két 

végénél húzzuk felfelé a karjainkat. (17-szer összesen.)  

 

A kezünkben továbbra is tartsuk 

meg a súlyzókat vagy a 

gumikötelet. A felsőtestünket 

döntsük kicsit előre, a karjainkat 

pedig toljuk hátra és vissza. Ezt 

ismételjük meg 17-szer.  

 

Kinyújtott lábbal kezdünk, majd 

térdtől lefelé behajlítjuk a 

lábunkat és letesszük a földre. Ez 

ismételjük jobb és bal lábbal is, 

összesen 44-szer.  
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A karjainkat felemeljük 

mellkasig, majd magunk előtt 

keresztezzük őket. A kezünkkel 

megfogjuk a felső karunkat és 

jobbra, majd balra dőlünk 

(egyben kicsit előre is) a felső 

testünkkel. Összesen 34-szer. 

 

 

 

Előre dőlünk a felső testünkkel, 

rákönyökölünk a térdünkre. A sarkunkat 

közben fel és le emeljük, egyszerre 

mindkét lábunkkal, 17-szer 

megismételjük.  

 

Ismét a kezünkbe vesszük a súlyzókat 

vagy a gumikötelet. Egyenesen ülünk, 

majd a felső testünket előre döntsük és 

vissza. Ezt ismételjük meg 17-szer.  
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A két karunkat a mellkasunk elé 

helyezzük és könyökünknél magunk 

elé behajlítjuk. A felső karunkat ez 

után hátra és előre húzzuk. Ezt 

ismételjük meg összesen 17-szer. Ha 

szeretnénk akkor akár egy nagyobb 

párnát is helyezhetünk a karunk és a 

mellkasunk közé.  

 

 

A két kezünket rátesszük a 

térdünkre, a lábunkat terpeszbe 

szétrakjuk, majd a 

mellkasunkkal előre majd vissza 

dőlünk.  
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Egyenes háttal ülünk a széken, 

majd a két karunkat a törzsünk 

mellé tesszük, a könyökünket 

behajlítjuk. A karunkat kicsit 

hátra húzzuk és megtartjuk 10-15 

másodpercig.  

 

 

 

 

Az egyik lábunkat kinyújtjuk, 

majd megfogjuk a kezünkkel és 

így maradunk 10-15 

másodpercig. Ugyanezt 

megismételjük a másik oldallal 

is.  
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KÍMÉLETES ÉS HATÁSOS KARDIÓ 

EDZÉS A TÚLSÚLLYAL 

KÜSZKÖDŐKNEK 

A kardió tréning olyan edzés módszer, amely a keringési-, és 

légző rendszer kapacitását, terhelhetőségét fejleszti. Minden 

olyan tréning idetartozik, amely nagy oxigén felvétellel jár. 

Ilyen többek között a fitnesztermekben végezhető mozgások 

közül a kerékpár, a futópad, a lépcsőző gép, ellipszis tréner stb. 

használata. A kardió gépek mindegyike ízületkímélő 

berendezés. A gépen különböző programokat lehet beállítani és 

a pulzus is állandóan ellenőrizhető. Egyénileg állíthatjuk a 

sebességet, a nehézséget, az időtartamot, így mindenki a saját 

szintjén tud edzeni. 

A tréningnek meghatározott pulzusszámon kell történnie, amit a 

legegyszerűbben személyi edző segítségével és pulzusmérő óra 

használatával tudunk ellenőrizni. 

Testsúlycsökkentség és szinten tartás céljából egy-egy edzés 

alkalmával minimálisan 300-400 kalória elégetése lenne ideális. 

Az edzések alacsony/közepes intenzitásúak, a zsírégető hatás 

érdekében hosszabbak, 60 (90) percesek legyenek. Fontos, hogy 

az edzést változatos terheléssel végezzük, így a szervezetünk 
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nem szokik hozzá, és tudunk fejlődni. A szinten tartáshoz heti 

3×1 óra kardió edzés ajánlott, a lassú, biztos fogyáshoz heti 4×1 

óra, míg a gyors, látványos fogyáshoz 5×1 óra kardió edzésre 

van szükség. 

Napi rendszerességgel (5 edzés/hét) érhető el hamarabb a kívánt 

eredmény: heti kb. 2000-2500 kalória többlet-

energiafelhasználás havi 1 kg fogyásnak felel meg. 

Ugyanez az intenzitás alkalmazható a kezdők, korábban 

rendszeres testmozgást nem végző személyek állóképességének 

megalapozásához. Erről a szintről csak kb. 3 havi rendszeres 

edzés után javasolt továbblépni a következő intenzitásra, de egy 

héten belül akkor is váltogatni kell a könnyebb és nehezebb 

edzéseket.  

Jó megoldás, ha több gépet is használunk egymás után, így a 

mozgás nem lesz unalmas. Nem kell 60 percet egy gépen 

edzenünk, helyettesíthetjük nyugodtan 3 különböző gépen 

végzett 20-20 perces mozgással is. A futópadon nem csak futni, 

hanem gyalogolni is lehet. A meredekséget állítva, jól formálja 

a popsit, combot, és a lábakat is. Az ellipszistrénerrel a 

sífutáshoz hasonló mozgást végezhetünk. A kerékpárnak két 

fajtájával találkozunk a fitnesztermekben, a hagyományos és a 

háttámaszos változattal. Utóbbit a gerinc-, csípő-, 

térdproblémával küszködők is gond nélkül használhatják. Bár a 
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kerékpáron nem emelkedik magasra a pulzus, e szükség esetén 

kézi súlyzó alkalmazásával segíthetünk. A lépcsőző gép a 

lépcsők megmászását imitálja. Nagyon nehéz rajta dolgozni, 

hamar felviszi a pulzust, ám a problémás testrészeket nagyon jól 

megdolgoztatja. 

Az elsődleges zsírégetés szempontjából viszont szinte mindegy, 

melyik mozgásformát választjuk. Az edzés intenzitása a kulcs. 

Ha a megfelelő pulzuszónában edzünk, minden sportág hatásos 

zsírégető lehet. 

 REGGELI TORNA AZ ÁGYBAN 

Az ágyban végezhető reggeli torna mindenkinek szórakoztató 

lehet és kávé nélkül is energiával tölt fel.  

Nyújtózkodj egy nagyot! Ébredés után nem csak a macska, de a 

legtöbb ember is nyújtózkodik. Hanyatt fekve, emeld fejed fölé, 

kinyújtva a kezedet. Úgy helyezkedj el az ágyban, hogy legyen 

elég helyed. Először próbáld megérinteni a falat a fejed felett, 

majd lábaddal az ágy végét. Végül pedig egyszerre nyúljon a 

kezed és a lábad, azaz egyszerre próbáld meg elérni fejed felett 

a falat, lábaddal az ágyvéget. A gyakorlatot oldalfekvésben is el 
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lehet végezni, de ekkor külön-külön kerül nyújtásra a jobb- és a 

baloldal. 

Csavarodj! A kiinduló helyzet még mindig hanyattfekvés, de 

húzd fel térdedet, és karodat nyújtsd oldalsó középtartásba. 

Fejedet fordítsd el jobbra, térdedet pedig ellentétes irányba, 

balra tedd le. Pár másodpercig tartsd meg a pozíciót, majd 

ellentétes irányba fordítsd a fejed és a lábad. 

Tapsolj! Az előző gyakorlatot hanyattfekvésben, oldalsó 

középtartásban kezdted és zártad. Most nem kell mást tenned, 

mint nyújtott kézzel tapsolni a mellkasod előtt, majd a karokat 

engedd vissza oldalsó középtartásba. 

Gördülj! Húzd behajlított lábadat a mellkasodhoz, öleld át és 

gördülj előre-hátra, majd jobbra-balra. Ezzel a mozdulatsorral 

jól át tudod masszírozni a gerincedet és a derekadat. 

Egy kicsi körzés mindenkinek kell! Kezd bokakörzéssel, először 

belülről kifelé, majd kívülről belülre, majd folytasd 

csuklókörzéssel, végül pedig lábkörzéssel fejezd be. Feküdj a 

bal oldaladra, nyújtsd ki a lábad, feszítsd vissza a lábfejedet. 

Jobb lábadat húzd fel a hasadig, majd a behúzott lábadat fordítsd 

a plafon felé, nyújtsd ki, engedd le úgy, hogy lábujjaid még a 

plafon felé néznek, végül forgasd be a lábad, hogy párhuzamos 
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legyen a ballal. Mindkét irányba és mindkét oldalon végezd el a 

lábkörzést.  

Végül, ha már majd kicsattansz a lendülettől, hanyattfekvésben 

emeld fel a lábadat és légbiciklizz néhány percig, de úgy, mint a 

cirkuszi bohócok. Először előre, majd hátrafelé.  

EDZÉS SÚLYZÓVAL - KEZDŐKNEK 

Ha mostanában szeretnéd elkezdeni a súlyzós edzést, itt egy ötlet 

a gyakorlatokhoz! Ez teljesen kezdőknek való, tehát azoknak, 

akik egyelőre az ízületeiket, izmaikat szeretnék az edzéshez 

szoktatni és az alapszinthez elérni! 

Hétfő 

Bemelegítés 3-5 perc ugráló kötél, jumping Jack (terpesz-zár), 

evezőgép vagy szobakerékpár. 

1. Guggolás: 1 sorozat 12 ismétlés saját testsúllyal, majd 3 

sorozat 12 ismétlés üres rúddal 

2. Vállból nyomás: 3 sorozat 12 ismétlés kézi súlyzóval 
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Szerda 

A hétfőihez hasonló bemelegítés 

1. Felhúzás: 3 sorozat 12 ismétlés. Ahhoz, hogy hibátlanul 

végre tudd hajtani a gyakorlatot, fel kell állnod egy kb. 

10 cm magas dobogóra, vagy step padra. Így tudod elég 

mélyre engedni a rudat, ha már teszel rá tárcsákat. 

2. Húzódzkodás: 3 sorozat 8 ismétlés. Ha nem megy, akkor 

használj olyan gépet, ahol segítő van. Itt be tudod 

állítani, hogy a testsúlyodból mennyi terhelést vegyen át 

a gép. Megkérheted az edzőpartneredet is, hogy segítsen. 

Péntek 

Bemelegítés szokás szerint 

1. Sétálós kitörés: 3x15-20 lépést tegyél meg súlyzóval 

vagy a nélkül. 

2. Fekvenyomás: 3 sorozat 12 ismétlés rúddal. Még nem 

kell rá súlyt tenni. Viszont ha túl nehéz a rúd, akkor sima 

egykezes súlyzókat használj. 

A sorozatok között 60-90 másodpercet pihenj! 
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AZ ÉTREND FONTOSSÁGA 

Sokszor nagyon egyszerű oka van annak, ha nem megy a fogyás. 

Ugyanis nagyjából 90%-ban az étrendben van a hiba. Ha a 

kalória bevitel kevesebb, mint a szükséges, akkor fogynunk kell. 

1 kg zsír leadásához 7000 kalória MÍNUSZ szükséges, hiszen 

ennyi kalóriát tartalmaz 1 kg zsír.  

Tegyük fel, hogy a kalóriaszükségleted 1800 kcal. Persze nem 

ennyit eszel, hiszen problémák vannak az alakoddal, vagyis 

felesleg van rajtad. Mondjuk, legyen 2000 kcal. (bár egy átlagos 

magyaros reggeli, 3 fogásos ebéd és jó adag vacsora már lazán 

túllépi ezt). Elkezdesz egy 1500 kcal-ás étrendet.  

A jelenleginél tegyük fel, 600 kcal-lal fogyasztasz kevesebbet. 

Ez csaknem 12 nap alatt jelent EGYETLEN kg fogyást zsírból 

úgy, hogy minden áldott nap szigorúan betartod. 600 kcal 

mínusz pedig rengeteg, kezdésnek célszerűbb 300 kcal-lal 

csökkenteni, különben egész nap azt érzed, hogy éhen halsz. Ez 

mozgás nélkül jelenti a fogyást. Pontosan ezért mondjuk, hogy 

egy hét alatt fél-1 kg az ideális fogyás, a többi izomból fog 

menni, ha éhezel. Persze a diéta elején sok víz is lemegy rólad, 

ez 1-2 hét után be is áll és innen érdemes számolni a valódi 

fogyást. 
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Mi történik, ha diéta mellett megy az edzés is? 

Egy átlagos hétköznapi edzés kb. 300 kcal-t használ fel 

óránként, egy „lábtárogatás olvasással” edzés még ennyit sem. 

Egy intenzív edzés akár 500 kcal-t is jelenthet (pl. step aerobik, 

tempós séta hegymenetben, intenzív súlyzós edzés) óránként, 

egy spinning vagy egy nagyon brutál lábedzés vagy egy 

intervall, esetleg intenzív köredzés akár 6-700 kcal-t is, ha 

végignyomod rendesen. Mindezek persze óránként értendő 

számok. 

Ha egy héten 3x keményen edzel, az ezeken a napokon ennyivel 

növeli a kalória felhasználást, így a heti 4200 kalória mínuszhoz 

jön még kb. 1500 kcal mínusz. Ez összesen 5700 kcal, ami napi 

átlagba átszámítva 815 kcal, amivel 8-9 nap alatt megy le 1 kg 

zsír. Egy ilyen kemény diéta mellett ez is kemény meló! Szóval 

ne akarj 1 hét alatt több, mint 1 kg-t lefogyni ZSÍRBÓL, mert 

egyszerűen lehetetlen! 
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Súlyzós vagy aerob edzés? 

Mind a kettő mozgásforma nagyon fontos. Az erősítő edzéssel 

izmot építesz, amivel emeled az alap kalória szükségletedet, de 

azért nem kell itt nagy számokra gondolni... Nagyobb 

izomtömeggel könnyebben égeted a zsírt is. Az aerob edzéssel, 

ami legalább 40 percen át stabil, közepes intenzitáson zajlik, 

fokozod a zsírfelhasználást. Az intervall edzésekkel pedig egész 

napra felpörgeted a kalória-felhasználásodat. Nagyobb 

súlyfelesleggel azonban maradj az aerob edzésnél (tempós séta, 

ellipszis tréner stb.) Itt, ha van pulzusmérőd, akkor nagyjából 

erre a tartományra lődd be a pulzusodat: 220-életkor, szorozva 

0,65 és 0,75-tel. Pl. egy 30 éves egyén esetén ez kb. 125-140 

között van. 

A súlyzós edzést is nagyon ajánlott végezni, hiszen fontos, hogy 

a fogyás után tónusos legyen az izomzatod és ne lógjon a bőröd! 

Mindegy miből? Sajnos nem… 

És akkor még nem is beszéltünk az étrendedben szereplő ételek 

minőségéről. Mert oké, be lehet vinni 1200 kcal-t 3 tábla 

csokiból vagy 4 kakaós csigából is, de minőségi élelmiszerekből 

is, mint amilyenek a teljes kiőrlésű pékáruk, zabpehely, 

csirkemell, barna rizs stb-stb. Mi a különbség? 
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Az egyszerű szénhidrátot tartalmazó ételek megemelik a 

vércukor szintedet, aminek kompenzálására a szervezet inzulint 

bocsát ki és a sejtekbe parancsolja a cukrokat, hogy a 

vérkeringésben csökkentjen a mennyiség. Így eleve a sejtek 

„dagadnak” majd tőle, és beépítik zsírba, de azt sem árt 

elfelejteni, hogy amíg ez zajlik, a zsírfelhasználás gyakorlatilag 

reménytelen. A  zsírfelhasználás fokozásához alacsony, és stabil 

szinten kell tartani vércukrodat egész nap, amihez az alacsony 

glikémiás indexű Szénhidrátok és a napi 5-6 étkezés szükséges. 

Az alacsony glikémiás indexű Szénhidrátok azok, amelyek 

fogyasztása nem emeli meg hirtelen és magasra a vércukrodat. 

persze ezekből sem célszerű kilószám enni, hiszen a felesleg 

ebből is elraktárizódik. 
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KALÓRIA TÁBLÁZATOK 

  

  

  

  



 

53 
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FORRÁS 

http://edzesmester.com/blog/motivacio-fogyashoz/ 

http://teltkarcsu.hu/ 

http://dietakommando.wordpress.com/2012/04/21/celkituzesekt

ervek-az-edzesben/ 

http://www.harmonet.hu/szepseg-wellness/3303-celkituzesek,-

kozeli-es-tavlati-tervek.html 

http://www.testformazas.hu/stretching.php 

http://www.webbeteg.hu/cikkek/sport_egeszseg/14063/mit-

sportoljon-aki-tulsulyos 

http://www.novagyok.hu/magazin/fittseg_mozgas/cikk/setalj_8

222sportszeruen8221 

http://www.testformazas.hu/stretching.php 

http://www.femina.hu/fogyokura/letoltheto_edzestervek/kimel

o_edzes_nagy_tulsulyra 

http://www.biotechusashop.hu/your-

body/2014/03/28/Nem_megy_a_fogy%C3%A1s_Sz%C3%A1

moljunk/ 

http://informaciok.eu/index.php/eletmod/1464-kaloriatablazat-

husok 

https://www.youtube.com/watch?v=YI0j8nLiZmE 
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