
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Miért sportoljatok? 
Azok a fiatalok, akik sportolnak, többnyire sokkal 
ésszerűbben használják ki a szabadidejüket és zsúfolt 
napirendjük van, amelyben különböző szabadidős 
tevékenységek kapnak helyet. A szabadidő alakításának 
ez a módja általában pozitívan értékelendő, emellett a 
sport jelentős mértékben segíti az egészséget, a 
kitartást, a koordinációs képességet és a 
csapatszellemet. Végtelen sok sportolási lehetőség van! 
Próbálj ki, amit csak lehet! 
 
Menj ki akár családostól, barátostól, barátnőstől és 
mozogj!  Menj gyalog, ha lehet, mert ez biztosítja a 
legnagyobb szabadságot. A láb mindig kéznél van. A 
kerékpár sem rossz, de kötve vagy az utakhoz, az 
utakhoz pedig gyakran már a nyüzsgés társul. Míg a 
városban egy nap száz-kétszáz ember fel sem tűnik, 
ugyanez az erdőben már embertömeg. 
 
Fontos, hogy a szabadidőnket értelmesen és 
megfontoltan töltsük el, egymás és a magunk 
biztonságát is szem előtt tartva. Vidd el a kutyádat, örülni 
fog neki és van kihez szólnod. A gondoskodás, az „adni 
valamit” jó érzés. Egy állattal barangolni pedig 
különleges élmény.  
 

Miért jó a sport számotokra? 
Sajnos, napjainkban sokan azért kezdenek el egy új 
sportágat, hogy népszerűnek tűnjetek barátaitok 
körében, vagy egy közösségben akár pluszpontot is 
jelenthet. Természetesen számos más előnye is van a 
sportolásnak. 
 
Manapság abban a korban élünk, amikor egyre 
kevesebben sportolnak és mozognak, pedig 



kapcsolatépítő és teremtő ereje hatalmas. A legnagyobb 
mértékben a ti korosztályotok az érintett, ugyanis 
mindannyian rendelkeztek okos telefonnal, 
számítógéppel, netalán tablettel. 
 
Sajnos, sokkal inkább élvezitek eme kütyük előtt eltöltött 
időt, mint azt, hogy a friss levegőn, a szabadban 
közösen a barátokkal, családdal mozogjatok, játszatok. 
Persze ez csak a mérleg egyik nyelve, de sajnos – az 
eredmények azt mutatják – a fajsúlyosabb, hiszen a 
gyermekkori elhízás ma már globális probléma. 
 
Az iskolai sportok ezért is kiválóak minden fiatal 
számára, ezek ugyanis biztosítják számukra a megfelelő 
mennyiségű és minőségű mozgást és motiválják őket 
arra is, hogy a lehető legtöbbet kihozva magukból, a 
legjobb formában legyenek. Az utóbbi pedig különösen 
nagy mozgató erő, ugyanis ez még a rendszeresen 
edzőtermekbe járó felnőttekben sincs meg kellőképpen. 
 

Szocializáció és társas kapcsolatok hiánya 
A másik nagy problémát pedig az jelenti, hogy a 
számítógép és videojátékok nyújtotta virtuális világ 
hatására, teljesen magányosakká váltok, a valódi 
kommunikáció kimarad az életetekből, így a társas 
kapcsolatok is eltűnnek. Emellett kimarad még a 
beszélgetés, a barátkozás, ami azért nagy probléma, 
mert ezek elengedhetetlenek 
az egészséges fejlődéshez.  
 
Természetesen ezt is biztosítja a sport, ha pedig 
esetlegesen még nem sportolunk, hanem sportoló 
társainkkal beszélgetünk, akkor, az kiváló löket lehet 
számunkra, hogy mi is sportoljunk. A sport nagyszerű 
időtöltés lehet a felnőttek számára is, ugyanis ez által 
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még szorosabbra fűzhetik kapcsolatukat a gyerekekkel, 
kimutathatják támogatásuk, szurkolhatnak neki, 
segíthetik fejlődésük, gyakorlásuk, előrejutásuk is. Nem 
csak azért jó, mert a gyerekekkel tud lenni a szülő, 
hanem azért is, mert találkozhatnak olyan barátokkal is, 
akikkel együtt – a felnőttek számára is – motiváló lehet a 
sport. 
 

A szabadban sportolás egészségügyi előnyei 
Egyesek a futópadot választják, mások alig várják a jobb 
időt és a szabadtéri mozgás lehetőségét. Egy kutatás 
felveti, hogy a szabadban való edzésnek több 
egészségügyi haszna van, mint az edzőtermi 
gyakorlatoknak. 
 
A szabadban való edzés pozitív hatásai egészségedre 

 Javuló figyelem és összpontosítás, mivel a 
környezet javítja a koncentrációs készséget. 
 

 Nagyobb valószínűséggel fogod folytatni az 
edzést. 
 

 Kevesebb esélyed lesz az elhízásra, a friss 
levegő, a táj, a napfény és a szabadságérzet 
miatt. 
 

 Több energiád lesz a friss levegő miatt. 
 

 Remek D-vitamin-forrás. 
 

A sport megtanít az élet leckéjére 
Ahelyett, hogy suli után a TV-t választanád, kelj fel és 
fedezd fel a sport nyújtotta pozitív hatásokat! 

 A sport segít elfogadni másokat 



Tény, hogy a diákok a sport révén 
szocializálódnak csak igazán. A csapat győzelme 
érdekében a személyes különbségeket 
félreteszik, ha valaki jó játékos. A sportban meg 
lehet tanulni azt, hogy mi az egészséges 
verseny, mi a stratégia és melyek azok a dolgok, 
amelyek segítségre lehetnek a csapatban, az 
iskolában, a karrierben, a kapcsolatokban. 

 

 Része lehetsz egy csapatnak 
Ne félj csatlakozni, mondjuk egy focicsapathoz! 
Vagy attól tartasz, hogy az edzések túl sok idődet 
fogják elvenni? A sport nem csak a társasági 
életednek, hanem az egészségednek is jót tesz. 
Gazdagabb lesz tőle az életed és megtanít pár 
fontos feladatra, amely egész életed során 
hasznodra fog válni. A napirended pedig át lehet 
úgy szervezni, hogy mindenre maradjon elég 
időd. Ha ez az, amit nagyon szeretnél, akkor ne 
habozz és vágj bele bátran! 
 

 Fejleszti a képességeidet az életedben 
Vannak nyertesek, vesztesek, szerencsés 
dobások és rossz rúgások. A lényeg, hogy a 
sport megtanít arra, hogy hogyan fogadj el 
helyzeteket, hogyan ünnepeld meg a 
megérdemelt győzelmet és hogyan fogadd el, 
hogyan tűrd méltósággal a vereséget. 
Másodsorban a sportolással akár 300-500 
kalóriát is elégethetsz egy edzés során. Erősíti a 
szív- és érrendszert, és javítja az izomtónust. 
 
Ha csapatban sportolsz, azzal nemcsak a te, 
hanem a sporttársaid személyisége is fejlődik, 
ami végül mély kötődésekhez és barátságos, 
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egymást támogató légkörhöz vezethet a 
sportpályán. Szóval, gyerünk, próbáld ki, mindent 
bele, a sport értékes leckéket adhat neked az 

életről! 
 

A szabadban sportolás lehetőségei, melyeket 
kipróbálhatsz és űzhetsz barátaiddal, 
családtagjaiddal 

 Biciklizés 
Sokkal gyorsabban eljutsz bárhová, mintha 
gyalog mennél és a biciklizés bizonyítottan 
stressz csökkentő. Ha stresszes vagy az iskola, 
a barátok vagy a családod miatt, csak pattanj fel 
a biciklidre és kitisztul az elméd, emellett sosem 
kell fizetned a benzinért. 
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Végső soron, pedig tagja lehetsz, egy exkluzív 
biciklis klubnak ahol rengeteg barátra tehetsz 
szert.  
 

 Hegymenet súlyokkal 
Mint kiderült, megvan az előnye annak is, ha 
rengeteg cuccot tartasz magadnál. 
 
Ha csak egy 5 kilós hátizsákkal indulsz neki a 
hegyi túrának (néhány könyv és egy kis víz 
megfelel erre a célra), azzal óránként 415 kalóriát 
égethetsz, átlagos séta sebességen is. (Ez 57 
kalóriával több, mint ha súlyok nélkül tennéd.) 

 

 Görkorcsolyázás 
A görkorcsolya a családi sport eszköze is lehet, 
használható szabadidős tevékenységhez 
csakúgy, mint közlekedési eszközként. 
 
A görkorcsolyázás „tudományának” elsajátítása 
bármely életkorban elkezdhető – már abban az 
esetben, ha valaki nem szenved 
csontritkulásban, (mivel ebben az esetben 
fokozott a csonttörés kockázata), illetve ha nem 
kifejezetten túlsúlyos – ezen esetektől eltekintve 
azonban görkorcsolyára fel! 
 

 Tánc 
A tánc a sport egyik legszórakoztatóbb formája, 
amit bárki bármilyen életkorban elkezdhet.  
 
Kellemes időtöltés ráadásul számos 
egészségügyi előnye is van - fizikailag és 
szellemileg egyaránt. 



 
A tánccal akár 443 kalóriától is 
megszabadulhatsz 60 perc alatt. És igen, a 
szombat esti táncolós partik is számítanak! 
 

 Tenisz 
Szervezz be egy havert egy tenisz-edzésre, 
gyakorold a szerválást!  
Az óránként elégetett kalória: 544 kcal 
 

 Softball 
Csatlakozz legközelebb a haverokhoz, ha 
softballozni készülnek! 
 

 Frizbizés 
Dobálj frizbit a haverokkal egy közeli parkban, tuti 
jó móka lesz! 

 

Ám, a túlzott lelkesedés átfordulhat a rossz 
irányba és túlzott, veszélyes szokásokká 
alakulhat 
A mai fiatalság körében nagy népszerűségnek örvend a 
különböző testnövelő szerek alkalmazása, annak 
érdekében, hogy az áhított közösség elfogadott tagjává 
váljanak és megfeleljenek a divatőrületnek, mert félnek 
kiállni a sorból.  
 
Az izom tömegének célszerűtlen növelése 
serdülőkorban a csontrendszer strukturális zavarához 
vezethet. 
 
Az egyébként is intenzív növekedési fázisban lévő 
szervezet nem képes a mesterséges tömegnöveléssel 
lépést tartani, és károsodott struktúrájú, csökkent 
teherbírású csontok kialakulását eredményezi, melyek 
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fokozottan sérülékenyek és alakilag is deformáltak 
lehetnek. 
 
Az izomtömeg növelését célzó „gyúrás” során a fiatalok 
nemegyszer elcsábulnak a különböző, esetlegesen nem 
engedélyezett, bevizsgálást nélkülöző tömegnövelő 
szerek használata felé. 
 
Ezen szerek egy része csontritkulást okoz, amely hatás 
elősegíti a csontok fejlődési zavarának kialakulását. 
 
A szerek többsége számos egyéb hormonális zavart 
okoz, melyeknek beláthatatlan következményei lehetnek 
a fejlődésben lévő szervezet számára. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 



 


