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hétszeres olimpiai aranyérmes

Gerevich Aladár nagyon hamar megismerkedett a vívással, hiszen édes-
apja is vívott. Miskolcon kezdte a vívást, de tehetsége miatt hamar felke-
rült Pestre, és ott már a világhírű Italo Santinelli olasz mester iskolájában 
edzett. Itt vált olimpiai bajnokká. 
Olyan klasszisokkal vívhatott együtt, mint az akkoriban legjobbnak tartott 
Petschauer Attila. Folyamatosan zárkózott fel a nagyokhoz a csapatban. 
Először 22 évesen, 1932-ben lett olimpiai bajnok csapatban, és négy évvel 
később, 1936-ban is nyerni tudtak. Ezek után 1948-ban, 1952-ben, 1956-
ban és 1960-ban is nyertek.  Érdekes, hogy Gerevich már 50 éves volt 
ekkor. Amikor megkérdőjelezték az indulását, kihívta a fiatalokból álló 
csapatot és mindenkit megvert. 
Egyéniben 1936-ban olimpiai bronzérmet szerzett, 1948-ban aranyat, 
1952-ben pedig ezüstöt. Nem szabad elfelejteni, hogy Gerevich pályafu-
tásának csúcsán két olimpia is elmaradt a második világháború miatt. Az 
olimpiai érmek mellett harmincnégyszeres magyar bajnok, ráadásul tizen-
kilenc világ- és Európa-bajnoki címet is begyűjtött. Kivételes technikája és 
jó fizikuma, valamint eleganciája emelte ki a többi nagyszerű vívó közül.  
Versenyzői karrierje mellett nagyon sikeres edző is volt. 

25 ÉVE HALT MEG
GEREVICH ALADÁR



TÁRSASÁGUNK HÍREI

2016/1

4TÁRSASÁGUNK HÍREI

Az idei jubileumi évet – hisz Tár-
saságunk 20 éve alakult – a hagyo-
mányoknak megfelelően a Nyerges 
Mihály emlékkonferenciával kezdtük 
január végén. A konferenciát Mocsai 
Lajos a Testnevelési Egyetem rekto-
ra nyitotta meg, ezután került sor 
a Nyerges emlékdíj átadására, amit 
idén Laki László, szociológus – Nyer-
ges Mihály korábbi munkatársa – és 
posztumusz elismerésként Kovács 
Sándor a TF egykori oktatója kapott. 
Az évnyitó konferencia a 2015-ös év 
sportgazdasággal foglalkozó kutatásait 
foglalta csokorba. Az előadók között 
a TF munkatársai (Sterbenz Tamás, 
Géczi Gábor, Kassay Lili, Gulyás Eri-
ka) mellett a Budapesti Corvinus 
Egyetem (András Krisztina, Kynsburg 
Zoltán, Szabó Ágnes), a Széchenyi Ist-
ván Egyetem (Vörös Tünde), a Debre-
ceni Egyetem (Perényi Szilvia) illetve a 
Magyar Olimpiai Bizottság (Pignitzky 
Dorottya) és az Eurosport (Várhe-
gyi Ferenc) is képviseltette magát.  

Az előadások témakörei felölelték a 
siker, a versenyképesség, a turizmus, 
a létesítményfejlesztés, a sportberu-
házások, az utánpótlás, a munkahelyi 
sport és települések sportstratégiá-
jának területeit. A konferencia zárá-
saként került sor az „Apák és fiúk” 
zenés estre, ahol az Ismerős arcok 
zenekar alapítója Nyerges Attila adott 
hangulatos koncertet. 

Januárban jelentettük meg Bánhi-
di Miklós tollából Társaságunk szak-
könyvsorozatának legújabb kiadványát 
„Rekreológia” címmel. Az ebben a 
témában, magyar nyelven megjelent 
első szakkönyv 170 oldalon taglalja a 
rekreáció témaköreit. A szép kivitelű, 
tartalmas kiadvány Társaságunk tit-
kárságán is beszerezhető. 

Február 19-én tudtuk megren-
dezni a Testnevelési Egyetem Hepp 
Ferenc termében a tavalyról elmaradt 
„DÖNTÉS és ELEMZÉS technikák 
felhasználása a sportági hatékony-
ság érdekében” című konferenciát. 

A konferenciát prof. Koller Ákos 
előadása vezette fel, aki az agy és a 
döntések kapcsolatáról beszélt. Ezt 
követően Mérő László a TE Sportgaz-
dasági és Döntéstudományi Kutató-
központ képviseletében a „Modellek 
és makettek használata a döntések-
ben” témakörben tartott előadást. 
Utána Gergely István számolt be a 
vízilabda válogatottnál alkalmazott 
döntési módszerekről. Ezt követte 
Lénárt Ágota, aki a döntés és döntés-
előkészítés gyakorlatát pszichológiai 
aspektusból elemezte. Kállai Gábor a 
sakkban alkalmazott csapatgondolko-
dásra helyezte a hangsúlyt prezentá-
ciójában. A következő előadásokban 
a csapatsportoknál alkalmazott video 
és egyéb technikai elemzéseket mu-
tatták be. Nevezetesen, a jégkorong-
sportban alkalmazott módszerekről 
Marton Tibor, a kosárlabdázásról 
Kálnoki Kis Attila, a labdarúgásról 
Kovács István, míg a kézilabdázás-
ról Berta Sándor számolt be. A mai 

modern labdarúgásban alkalmazott 
sporttudományi eljárásokról Schuth 
Gábor tartott érdekes előadást. A 
záró prezentációt Sterbenz Tamás 
tartotta „Sportanalitika és az intuí-
ció” címmel. Az érdeklődők hiányol-
ták, hogy miért csak a csapatsportok-
ban alkalmazott elemzésekről volt 
szó, természetesen ígéretet tettünk, 
hogy a terület fontosságára való te-
kintettel visszatérünk a témára egyéb 
sportágak esetében is. A konferenci-
áról készült képek és az elhangzott 
előadások anyaga megtalálható Társa-
ságunk honlapján. 

A következő két – szintén nagy 
érdeklődésre számot tartó – konfe-
renciánkat „workshop”-ok kereté-
ben tartottuk a Magyar Sport Háza 
előadóiban párhuzamosan három-
három helyszínen, két alkalommal: 
április közepén, illetve május elején. 
A sportpszichológia olyan témaköre-
ivel foglalkoztunk, mint: agresszivitás, 
asszertivitás, mentális tréning-techni-

kák, olimpiai felkészülés, önbizalom, 
érzelem és érzelemkontroll, moti-
váció stb. Ezeken a konferenciákon 
is felmerült az igény, hogy minél 
többször, minél több témában szer-
vezzünk hasonló alkalmakat az edzői 
képzésre, hisz ez manapság sokszor 
hiányzó láncszem a sportolói felkészí-
tésben.

Május végén, Szombathelyen ren-
deztük, meg a megalakulásának 20. 
évét ünneplő MSTT XIII. Országos 
Sporttudományi Kongresszusát. A 
rendezvény fővédnökei Szabó Tün-
de Sportért Felelős Államtitkár (aki 
egyben a nyitó előadást is tartotta), 
Borkai Zsolt a Magyar Olimpiai Bi-
zottság elnöke, és Puskás Tivadar 
Szombathely polgármestere voltak. 
Az országos kongresszusra közel 130 
előadói jelentkezés érkezett, melyből 
10 plenáris, 72 hosszabb és a többi 
ún. rövid szóbeli előadás (e-poszter) 
keretében hangzott el. A plenáris 
ülésen előadást tartott a kongresszus 
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egyik díszvendége, prof. Mike Hughes 
(Egyesült Királyság) is. Maurovich-
Horvát Pál a szív-CT-vel végzett ko-
szorúér képalkotásról tartott érdek-
feszítő előadást, míg Barna István a 
„Magyarország átfogó egészségvédel-
mi szűrőprogramja 2010-2020” mun-
kájáról számolt be. Cserháti László, a 
hazai testnevelés apostola Széchenyi 
István „üzenetét” tolmácsolta a má-
nak. Lénárt Ágota a Rio-i felkészülés-
ről számolt be a sportpszichológus 
szemével, míg Gombocz János, Rétsá-
gi Erzsébet az iskolai és a mindenna-
pos testnevelésről. A Coca-Cola Ma-
gyarország kommunikációs vezetője, 
Pellion Ágnes a több mint 10 évre 
visszatekintő Testébresztő programot 
mutatta be. Előadás hangzott még el 
a Mozgás=Egészség Program magyar-
országi helyzetéről is. A háromnapos 
sporttudományos seregszemlén re-
gisztrált résztvevők száma megha-
ladta a 150-et. A Kongresszusra nem 
regisztrált tagjaink a szokásos módon, 

postán kapják meg a programfüzetet, 
mely egyben hagyományainknak meg-
felelően a Szemle idei második száma. 
Az első nap délutánján, a plenáris 
előadások után tartottuk ünnepi 
Közgyűlésünket, ahol elfogadásra 
kerültek az elmúlt évről szóló szak-
mai és pénzügyi beszámolók, amelyek 
a honlapon megtekinthetők, illetve 
az ez évi szakmai program is. A Köz-
gyűlés talán legfontosabb bejelentése 
volt, hogy a Magyar Sporttudományi 
Társaság ez év elejétől visszakapta a 
„közhasznú” minősítését. 

A Közgyűlésen megemlékeztünk 
Társaságunk alapító tagjairól is. Az 
alapító tagok közül sokan személyes 
jelenlétükkel is megtisztelték rendez-
vényünket, sokan viszont már sajnos 
nem tehették ezt meg. Rájuk rövid, 
néma főhajtással emlékeztünk. Voltak 
olyanok is, akik egyéb fontos elfog-
laltságuk vagy betegségük miatt nem 
lehettek velünk. A még élő és jelen 
lévő alapító tagjaink emlékoklevelet 

és egy erre az alkalomra palackozott 
villányi bort kaptak elismerésünk jelé-
ül. Az egyéb okokból távol maradók-
nak eljuttatjuk az oklevelet. 

A jubileumi kongresszus alkalmá-
ból két új kiadvánnyal – a Sporttudo-
mányi füzetek XIV. és XV. kötetével 
– gyarapítottuk szakkönyvsorozatun-
kat. Az egyik döntően az elmúlt év 
december elején megtartott szom-
bathelyi III. „Fiatal Sporttudósok Or-
szágos Konferenciáján” elhangzott 
előadások szerkesztett, lektorált 
anyagából készült. Ez egyben a Ma-
gyar Sporttudományi Szemle idei 
egyik, több mint 300 oldalas külön-
száma is „Sokszínű Sporttudomány” 
címmel. Titkárságunkon megvásárol-
ható. A másik kiadvány szintén egy 
tavalyi konferencia apropóján készült: 
november 12-én egy sikeres konfe-
renciával emlékeztünk Hajós Alfrédra, 
az első magyar olimpiai győztesre, 
halálának 60. évfordulóján. A nagyon 
szép és tartalmas kötet a „Hajós 

Alfréd, a polihisztor” címet kapta, hisz 
Hajós Alfréd nem csak kitűnő spor-
toló és sportszakember, hanem kiváló 
építész is volt. A kiadvány képekkel, 
dokumentumokkal gazdagon illuszt-
rált - sok olyan fényképpel, amelyeket 
ez idáig csak a Magyar Olimpiai és 
Sportmúzeumban lehetett látni. A 
kötet megvásárolható a Titkárságon.

Április elején írtuk ki az idei évre 
vonatkozó MSTT sportszakmai pá-
lyázatokat. Így pályázni lehet külföldi 
konferencia látogatási támogatásra, 
szakkönyv beszerzésre, hazai konfe-
rencia szervezési támogatásra és cikk 
írási támogatásra is. A részletes kiírá-
sok a honlapon olvashatóak. Kérjük 
tagjainkat, hogy éljenek a kínálkozó 
lehetőséggel.

Alapszabályunknak megfelelően 
a mindenkori éves tagdíj befizetés 
határideje február utolsó napja volt, 
sajnos úgy látjuk, nagy mértékben 
romlott tagjaink ez irányú fizetési 
magatartása. A nem fizető tagjainknak 

elektronikusan emlékeztető levelet 
küldtünk ki még márciusban, azonban 
még mindig sokan nem rendezték 
társasági kötelezettségüket. Ezekben 
az esetekben kénytelenek vagyunk 
sajnos – alapszabályunk alapján – a 
tagsági jogviszonyukat megszüntetni.

Ennek a félévnek utolsó konfe-
renciáját június 15-én rendezzük a 
Testnevelési Egyetemmel és a Magyar 
Edzők Társaságával közösen. A téma: 
a sporttudomány és az edzői gyakor-
lat. Minden tagunkat szeretettel vá-
runk. A rendezvény programja honla-
punkon olvasható. 

A Közgyűlésen elhangzott és be-
mutatott őszi rendezvényterveinkhez 
várunk kiegészítő ötleteket, témákat, 
segítséget, hogy méltómódon töltsük 
ki tartalommal idei jubileumi rendez-
vénysorozatunkat. Itt elsősorban a 
nem túl aktív szakbizottságaink mun-
kájára számítunk.

Minden olvasónknak kívánunk 
aktív pihenéssel eltöltendő nyarat.
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Az összeállítás nem teljeskörű, 
viszont biztosan magával ragadja 
az embert. Nem mindegyik képen 
látható valódi kerékpár, hiszen nem 
mindegyiknek van két kereke, de 
azért mi egyszerűen csak biciklinek 
hívjuk őket. Természetesen meg-
jelennek a velocipédek, de olyan 
többszemélyes bringák is, amelye-
ket ritkán látni. A rövid (elő)törté-
neti áttekintésben még a Sherlock 
Holmes detektívregények szerzője 
is szerepel.  

Több sportágban még nyitott a 
helyzet. Ez egyrészt azt jelenti, hogy 
lehet még kvótát szerezni, más-
részt pedig azt, hogy a már meglé-
vő nemzeti kvótákat kell kiosztani 
válogató versenyeken. A sportágak 
többségében egyébként úgyneve-
zett nemzeti kvótákat osztanak a 
versenyeken. Az atléták és az úszók 
ehhez képest kvalifikációs szintet 
teljesíthetnek, és a versenyidőszak 
egészen júliusig tart majd. A magyar 
kvótáikat itt lehet nyomon követni. 

Sárosi Laura legutóbb a francia-
országi tollaslabda Európa-baj-
nokságon próbált kvótát szerezni. 
Ott egy hihetetlenül sportszerű 
megmozdulás miatt veszített el egy 
meccset, végül nem is jutott kvótá-
hoz. Ellenfele cipője elszakadt, nem 
volt nála másik pár, így automatiku-
san Laura nyert volna, de nála volt 
pótcipő, odaadta a németnek, és 
kikapott. Azóta kiderült, hogy nem 
a fair-play miatt, hanem a ranglistás 
helye miatt mégis kikerült Rióba.

A Dunking Devils egy világhírű 
zsákoló csapat, egész pontosan 
akrobatikus zsákoló csapat. Kosár-
labdás zsonglőrségnek is nevezhet-
jük, de itt jóval nagyobb hangsúly 
van az ugrásokon, szaltókon. A 
lényeg pedig mindig ugyanaz: a le-
hető leglátványosabban a gyűrűbe 
juttatni a labdát, minél több ener-
giával. Az összeállítás különleges-
sége, hogy ezúttal nem szokványos 
környzetben, hanem egy hídról 
ugranak le az akrobaták. 

Megvolt a kajak-kenusok első olim-
piai válogatója Szegeden. Az egyik 
nagy meglepetés, hogy Vajda Attila 
csak az ötödik helyig jutott. A női 
kajakosoknál a párosban óriá-
si klasszisok versenyeztek. Szabó 
Gabriella és Kozák Danuta nyert, 
Kovács Katiék csak a harmadikok 
lettek. Szabó Gabriella azt mondta, 
a párossal és a négyessel is arany-
érmet szeretne nyerni Rióban. Lesz 
még egy válogató júniusban, ott is 
helyt kell állniuk.

BICIKLI A 19. SZÁZADBAN MAGYAR KVÓTÁKRIÓI TOLLAS-KVÓTA

HÍD ÉS ZSÁKOLÁS KÉT ARANYÉRT MEGY!

Érdekes képgalériát mutatunk, ahol szinte 
életre kel a kerékpározás hajnala, egész 
pontosan a 19. század.

Nemrég a fél ország Sárosi Laurát éltette 
hihetetlen sportszerűségéért, végül meglett 
a kvótája, de nem a fair-play miatt.

A magyar olimpiai válogatott szép lassan 
gyűjtögeti a kvótákat, és egyre több indu-
lónk lesz a riói olimpián.

A Dunking Devils akrobatikus zsákoló csa-
pat adott ki nemrég egy videót, ahol hídról 
ugrálgatnak.

Szabó Gabriella két aranyéremért utazik 
Rióba. Szeretné megvédeni a négyessel 
nyert londoni címet, és párosban is nyerne.

SZÍNES HÉTKÖZNAPOK

2016/1

5
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http://www.mob.hu/magyar-kvotak
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A riói olimpia rendezői és önkén-
tes csapatának egyenruháját tették 
közzé a napokban. Első ránézésre 
teljesen szokványos a ruházat színe, 
körülbelül ilyenre lehetett számíta-
ni. Az egészségügyi csapat pirosban, 
a versenyek hivatalos személyzete, 
tehát a bírók kékben, az általános 
szervezők sárgában, míg az önkén-
tesek zöldben lesznek majd. Ebben 
a videóban szinte minden érdeke-
set elmondanak a felkészülésről, és 
természetesen a szervezők ruhái-
ról. 

Ez úgy fordulhat elő, hogy a 32 éves 
Garics György az osztrák váloga-
tottban fogj játszani. Fiatal korában 
még Király Gábor labdaszedője volt 
a Haladásban. Június 14-én lesz a 
magyar-osztrák. Arról, hogy koráb-
ban miért választotta az osztrák vá-
logatottat, már nem szívesen beszél, 
ahogy mondja, ezen már „felesleges 
rugózni”. Nagyon örül a magyarok 
kijutásának, de a meccsen mégis 
osztrák színekben játszik majd, en-
nek megfelelően nyerni szeretne.

Nemrég kötött vele szerződést 
az egyik legnagyobb dartsos cég, a 
Target. Egyébként ez a cég szpon-
zorálja a 16-szoros világbajnok, 
Phil Taylort is. Székely Penge Pált 
egyelőre „csak” termékekkel tá-
mogatják, de ki tudja, mit hoz a 
jövő. A magyar dartsos eddig 9 
magyar bajnoki címet szerzett, és 
5 éven belül szeretne a nagy PDC-
világbajnokságon indulni. Eddig napi 
kettő, innentől kezdve pedig napi 
hat-nyolc órát edz majd. 

RIÓI UNIFORMIS EB 2016: MAGYAR SZÍV MAGYAR DARTS
Közzétették a riói olimpia rendezőinek 
egyenruháit. 

A magyar focista első meccse az Európa-
bajnokságon éppen a magyarok ellen lesz. 

Székely Penge Pál jelenleg az egyik leg-
ismertebb magyar dartsos. 5 éven belül 
szeretne a világ élvonalába kerülni.

Három kvótát szereztek a kajak-ke-
nusok a május végi duisburgi világ-
bajnokságon. Váczi Anita már koráb-
ban szerzett kvótát, így vele együtt 
négyen lesznek ott Rióban. A nők-
nél Varga Katalin, a férfiaknál pedig 
Rozbora András és Suba Róbert 
szereztek kvótát a világbajnoksá-
gon. Jelenleg összesen harmincegy 
kvótája van a magyar paralimpiai 
csapatnak.  A riói paralimpiát szept-
ember 7. és 18. között rendezik 
majd. 

Vereczkei Zsolt most 38 éves, elő-
ször a 92-es barcelonai paralimpián 
vett részt. Ott az S5-ös sérültségi 
kategóriában tudott nyerni 50 mé-
teres hátúszásban. A paralimpiai 
bajnoki címét Atlantában és Syd-
neyben is meg tudta védeni. Az 
utolsó három olimpián, azaz Athén-
ban, Pekingben és Londonban is 
egy-egy bronzérmet szerzett. Most 
pedig hetedik paralimpiájára készül, 
ami rekordnak számít a magyar 
parasport történetében.

PARALIMPIAI KVÓTÁK PARALIMPIAI REKORD
Összesen négy paralimpiai kvótát szereztek 
a magyar sportolók kajak-kenuban. 

Vereczkei Zsolt hetedik paralimpiájára ké-
szül, ez magyar parasport-rekord.
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https://www.youtube.com/watch?v=OpkdW18liSY
http://www.olympic.org/news/official-uniform-set-to-bring-carnival-spirit-to-rio-games/249211
http://index.hu/sport/2016/05/16/szekely_penge_par_profi_lesz_darts_target_phil_taylor_pdc/
http://www.mob.hu/hetedik-paralimpiajara-keszulhet-vereczkei-zsolt
http://www.origo.hu/foci-eb-2016/magyarok/20160513-osztrak-vagyok-de-magyarnak-erzem-magam-interju-garics-gyorggyel.html
http://www.mob.hu/a-parakenusok-osszesen-3-kvotat-szereztek-duisburgban-a-paralimpiara
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A nagyobb sportakadémiák hatal-
mas versenyben vannak egymással, 
és itt már nem csupán a magas 
színtű képzésre kell gondolni. Sok 
sportakadémián már serdülőkor-
ban elkezdődik a képzés, és fennáll 
a veszélye annak, hogy egyszerűen 
túlhajtják a fiatalokat. Ezért nagyon 
fontos a megfelelő regeneráció az 
ilyen - szinte már profi - tinédzse-
reknél. Ennek pedig egyik legfonto-
sabb eleme az alvás. 

Az imagináció bevett eszköze a 
sportpszichológiának. Ilyenkor a 
sportolónak el kell képzelnie a 
versenyhelyzet különböző elemeit, 
hogy éles, tehát a valós fizikai hely-
zetben a lehető legjobban teljesít-
sen. Leegyszerűsítve arról van szó, 
hogy minél többször és tökélete-
sebben képzeli el az adott helyze-
tet, annál valószínűbb, hogy szinte 
tökéletesen teljesít majd a verse-
nyen is. 

Az öttusában rengeteg kihívás vár 
a versenyzőkre. Ennek ellenére a 
szakemberek alig foglalkoztak az 
elmúlt évtizedekben azzal, hogy mit 
is kell ennie egy öttusázónak ahhoz, 
hogy a lehető legjobban teljesítsen. 
A kutatók 56 serdülő korú öttusá-
zó segítségével végezték mérései-
ket. Az étrend mellett figyelembe 
vették az adott sportolók testfel-
építését is. 

Az oxidatív stresszel 1991-es első 
megfogalmazása óta már nagyon 
sokan foglalkoztak. Ez az az állapot, 
amikor a szervezetben az oxidációs 
folyamatot előidéző prooxidánsok 
és az azokat gátló antioxidán-
sok egyensúlya megbomlik, és a 
prooxidánsok kerülnek túlsúlyba. 
A kutatók a stresszt kimutató 
biomarkereket vizsgálták, figyelem-
be véve az egyéni biológiai eltéré-
seket is. 

A fáradtság mértékének ismerete 
elkerülhetetlen ahhoz, hogy töké-
letes edzéstervet készítsenek egy 
élsportolónak. Ismerni kell a fáradt-
ságot és a regenerációs képessége-
ket egyaránt. A fáradtságot ma már 
a vérben lévő összetevőkből is ki 
lehet mutatni, és valószínűleg jóval 
pontosabb képet adnak, mintha 
csak „ránézésre” próbálná valaki 
megállapítani a sportoló állapotát. 

AZ OXIDATÍV 
STRESSZ

ÚSZÁS ÉS
IMAGINÁCIÓ

FÁRADTSÁG ÉS
VÉR

ÉTREND
ÖTTUSÁZÓKNAK
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Azt mindenki tudja, hogy egy síkvízi 
kajakosnak elsősorban nagyon erős 
felsőtestre van szüksége ahhoz, 
hogy sikeres legyen a versenyeken. 
A cikk igazából egy olyan esettanul-
mány, amelyben a szakértők meg-
mutatják, mire jutottak a tejfogyasz-
tással egy 19 éves profi kajakozónál. 
Az egyik cél a fizikai erő- és izom-
fejlesztés volt, emellett pedig pró-
báltak a versenyző regenerációjára 
is koncentrálni.

Az amerikai kutatók azt vizsgálták, 
milyen kapcsolat van a fizikai aktivi-
tás, a fizikai erőnlét és az egészség-
hez kapcsolódó életminőség között 
az iskolai tanulók körében. Nem 
lehet meglepő, hogy a kutatás egyik 
eredménye az volt, hogy kiderült, 
valóban van összefüggés a gyerekek 
fizikai aktivitása és elégedettség-
érzésük, valamint életminőségük 
között. Röviden tehát az derült ki, 
hogy ép testben ép lélek.

Azt már többen bizonyították, hogy 
a sport nagyon sokat segít a ser-
dülőknek abban, hogy sikeresek 
legyenek az emberi kapcsolatok 
kezelésében. Azzal viszont nagyon 
kevesen foglalkoztak, hogy a fiatal 
lányok vajon kapnak-e a sporttól 
olyan speciális tudást, „képzést”, 
mely segíthet nekik felnőttként ab-
ban, hogy sikeresek lehessenek az 
életben. Elsősorban a női szerepek-
re vonatkozó tudásról van itt szó. 

A társadalom egyre inkább elhízott, 
ez már nem kérdés. Ahogy az sem, 
hogy már a legfiatalabbak is érin-
tettek. Ennek megfelelően az iskolai 
testnevelésre egyre többen figyel-
nek, és egyre többen várják el tőle, 
hogy tegyen valamit a terjedő elhí-
zás ellen. A testnevelés önmagában 
sem egyszerű, de akkor lehet külö-
nösen összetett, ha a csoportokban 
egyre több elhízott fiatal van. 

A világon rengetegféle testnevelési 
tanterv létezik, nincs is baj a sokszí-
nűséggel. Arról viszont egyre töb-
ben beszélnek, hogy a serdülőkor 
hihetetlen fontos szerepet játszik 
az ember egész életen át tartó 
egészségi állapotában. Ennek meg-
felelően kezdenek egyre nagyobb 
hangsúlyt fektetni az iskolai testne-
velésre. Ezen belül is pedig fontos 
szerepet kap a stresszkezelés.

ISKOLAI 
STRESSZKEZELÉS

TESTNEVELÉS 
SIKERESEN

FIZIKAI AKTIVITÁS 
AZ ISKOLÁKBAN

ÉLET A SPORT
UTÁN: NŐK
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TEJ A
VERSENYSPORTBAN

http://mstt.hu/hirujsag/201601/Sport_women.pdf
http://mstt.hu/hirujsag/201601/PA_PF_Quality.pdf
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