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Hogy is lehetne hitelesebben képviselni az egészséges életmódot, 
mint személyes példamutatással? A Láthatatlan Sárvár szerkesztősé-
gének háza táján márpedig szeretnénk komolyan venni a lap ezirányú 
elköteleződését is, így nincs mese, bevállaljuk, amit be kell… Kedves 
Olvasó, Ön október elsejétől végigkövetheti egy kollégánk és egy régi 
hűséges olvasónk közös küzdelmét a kalóriákkal – indul a Zsírzárlat 
nevű hadműveletünk!

Miről is van szó?

„Tudom, hogy többet kellene mozognom, dehát éppen ma kezdjem el?” „És külön-
ben is – milyen ciki egyedül nekikezdeni mindenféle tapasztalat nélkül.” „Igen, tisz-
tában vagyok vele, hogy nem kellene nassolnom, de ennyit csak megérdemlek az 
egésznapi munka után…”

Ha ismerősek a fenti kifogások, hasonló cipőben jár, mint kollégánk és hű olvasónk, 
a Zsírzárlat résztvevői. Itt az ideje hát valami forradalmi gondolatnak, ami kis lépés 

Zsírzárlat – Életmódváltás testközelből

a láthatatlan Sárvár bevállalja
[ 2012. szeptember 25. ]
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ugyan az embernek, mégis elég naggyá képes válni ahhoz, hogy átugorjuk az árnyé-
kunkat. A Zsírzárlat két résztvevője vállalja tehát, hogy egymást inspirálva elindul-
nak az egészséges életmód útján, és megszabadulnak egyre aggasztóbb túlsúlyuktól. 
És azt is, hogy erről hetente részletesen beszámolnak szóval, képpel, tapasztalatok-
kal, hogy online módon minden sorstársnak megadhassák a kezdő lendületet, és a 
hitet, hogy mindannyian képesek vagyunk változtatni.

És milyen lesz egy heti szokásos Zsírzárlat-bejelentkezés?

Minden önmagunk szembesítésével kezdődik. Egy alapos állapotfelmérés, orvosi 
és dietetikusi tanácskérés után a két fogyókúrázó átkapcsol egy másik étrendre, egy 
az eddiginél sokkal tudatosabbra. Ezzel egyidőben a Zsírzárlat-projekt támogatói, 
az Oxygen Fittness és a Sárvári Gyógy- és Wellnessfürdő jóvoltából a legkülönbö-
zőbb edzésmódszereket fogják kipróbálni kezdetben teljesen laikusként – a lehe-
tő legalaposabban dokumentálva fényképekkel, kisvideókkal. A heti bejelentkezé-
sek alkalmával tehát nem csak arról számolunk be, hogyan változtak a testtömeg, 

testzsírarány, … stb. adataik az első felvételhez képest, de az adott héten megismert 
edzéstechnikákkal kapcsolatos személyes tapasztalatokról, az egyes mozgásformák 
saját maguk által érzékelt hatékonyságával kapcsolatban is hírt adnak magukról.

Csakúgy, mint a projekt mentális oldaláról, arról, hogyan küzdenek meg a ne-
héz hullámvölgyekkel, vagy éppenséggel milyen közérzettel, milyen tudati állapottal 
rendelkeznek a Zsírzárlat egyes szakaszainál.

Miért is lesz ez érdekes nekem, mint olvasónak?

Ha Ön egészségesen él, és nem küzd túlsúllyal, akkor is érdemes lehet végigkövetnie 
a háromhónapos fogyókúra történetét. Ám, ha életmód-problémákkal él együtt, a 
Láthatatlan Sárvár két fogyókúrázója jelentheti azt az eddig hiányzó inspiráló erőt, 
ami kezdőlöketet ad a saját változtatáshoz. Az ember közösségi lény, és a sorskö-
zösség tudatában képes felülmúlni akár saját képességeit is. Vállaltan a lendület-
adó és a tapasztalatközvetítő szerepét szeretnénk hát betölteni a Zsírzárlattal, mert 
akárhogyis gondolkodunk, felelősek vagyunk egy testért, amelyet születésünk pilla-
natában használatra átvettünk.

Mikor tudunk meg többet a két delikvensről?

A Zsírzárlat október elsején indul útjára, és december végéig hetente jelentkezik – 
legközelebb vasárnap, amikor lehull a lepel, kik is a fogyókúrázók. Vállalják arcukat, 
megméredzkednek, bemutatkoznak az olvasóknak, és egy utolsó kiadós vacsorával 
elbúcsúztatják mostani életmódjukat.
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Ahogy már korábban beszámoltunk róla, október elsején, hétfőn 
nem csak egy új hónap veszi kezdetét, hanem elstartol lapunk új 
életmódprojektje, a Zsírzárlat is. Ígéretünkhöz híven ma lerántjuk a 
leplet a két főszereplő személyéről, akiknek szinte minden verejték-
cseppjét nyomon követhetik az olvasók itt a Láthatatlanon, vagy na-
ponta a Facebookon.

A „piros sarokban” a huszonhat éves Nyul László „Nyuszi”

Aki a kezdetektől a Láthatatlan Sárvár kulturális magazin hűséges olvasója és támo-
gatója. Bár mindig testes fiú volt, az utóbbi néhány év alatt ijesztő mértékű túlsúlyra 
tett szert, amely nem csak állandó piszkálódásokra ad okot a baráti környezetében, 
de már az egészségét is veszélyezteti. Nyuszi három műszakban dolgozik egy lövői 
üzemben. Ettől a munkarendtől felborult bioritmusa sajnos hozta magával a rend-
szertelen étkezést, az esti lakmározásokat is, nem beszélve a mozgáshiányos élet-
módról. (Induló adatok: testtömeg: 115,6 kg, testmagasság: 174 cm, testzsírszázalék: 
40, testtömegindex: 38,2)

lehull a lepel, kalandra fel!

Zöldút a Zsírzárlatnak
[ 2012. szeptember 30. ]
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A „kék sarokban” a harminchárom éves Benkő Gábor „twickkk”

A Láthatatlan Sárvár munkatársa. Az elhízáshoz valószínűleg nála is hasonló kö-
rülmények vezettek. Művelődésszervezőként a munkája velejárója a gyakori éj-
szakázás, ahogy hétköznapokon az irodai ülőmunka is. Testsúlyával kapcsolatban 
régóta jellemzi a jojóeffektus, ezidáig fogyókúrakísérleteiben kizárólag étrendi ala-
pon, minimális mozgással próbálkozott, ez pedig hosszútávon nem vezetett ered-
ményre. Vegetáriánus étrendjéből nem hiányoznak ugyan a zöldségek és gyümöl-
csök, de a sok tésztaféle, édesség és a különböző szójakészítmények súlyos nyomot 
hagytak a haskörfogatán. (Induló adatok: testtömeg: 89,7 kg, testmagasság: 172 cm, 
testzsírszázalék: 31,7, testtömegindex: 30,3)

A Zsírzárlat két főtámogatójának, az Oxygen Fittnessnek és a Sárvári Gyógy- és 
Wellnessfürdőnek köszönhetően mindkét fiú életmódja megváltozik az elkövetke-
ző három hónapban – sőt remélhetőleg tartósan is képes lesz beépülni a mozgás a 

mindennapjaikba. Mindkét helyszínen a legkülönbözőbb mozgásformákat, edzés-
technikákat, eszközöket lesz lehetőségük kipróbálni gondos szakmai felügyelet és 
testük változásainak állandó regisztrációja mellett. A Zsírzárlat ügyét mindkét 
helyszín a lehető legkomolyabban kezeli, így a lehető legideálisabb a terep a vál-
toztatáshoz. Két fogyókúrázónk az edzőtermek, vizben végezhető mozgásformák 
terepére, mint szűz területre lép rá október 1-jén, így valószínűleg nem kevés új-
donságról, ismeretlen tapasztalatokról fognak beszámolni majd bejelentkezéseik-
ben. Talán nem is gondolná az egyszerű sárvári polgár, milyen kivételesen sok lehe-
tőséget nyújt a város a legkülönbözőbb mozgásformák kipóbálására és űzésére – a 
Zsírzárlatot követve ezeket is szinte testközelből ismerheti meg az olvasó.

Bár hivatalosan csak hétfőn indul a kaland, a két résztvevő természetesen már 
elkezdte a felkészülést. Az utóbbi héten a helyszínekkel való ismerkedés mellett 
teljeskörű orvosi kivizsgáláson (vérnyomásmérésen, EKG-n, laborvizsgálaton) es-
tek át, hogy kiderüljön, szervezetük bírni fogja-e a hirtelen változást. Szerencsére 
sehol nem találtak kizáró okot. Szintén kikérték dietetikus tanácsait, hogy a fogyó-
kúrázás legáltalánosabb szabályaival tisztában legyenek. Ám ezzel az állapotfelmé-
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résnek még nincs vége, a Zsírzárlat első napján a Nyugat-magyarországi Egyetem 
szombathelyi központjának új Terhelésélettani Laboratóriumában fognak elvégez-
ni rajtuk egy részletes antropometriai vizsgálatot.

A Zsírzárlat heti rendszerességgel jelentkezik itt a Láthatatlan Sárvár oldalain, de 
érdemes követni az akciót a Facebook közösségi oldalon is, hiszen itt szinte napról-
napra hírt adnak magukról a fogyózók, nyilvános napló formájában, fotókkal, kis-
videókkal is. A cél, hogy – akár a résztvevők kurázsiján felbuzdulva – minél többen 
merjék megtenni az első lépést, akiknek az egészsége már régóta várja ezt.

Talán nem árulunk el nagy titkot azzal, ha elmondjuk, a Zsírzárlat 
résztvevői egészen a mai napig csak nagyon homályos elképzelések-
kel rendelkeztek azzal kapcsolatban, tulajdonképpen mi zajlik egy 
terhelésélettani laboratóriumban – egyáltalán mit lehet megmérni a 
testen azon kívül, ami otthon mérleggel, vagy egy centiméterszalag-
gal is elvégezhető. Megtudtuk…

Aki komoly és kockázatmentes módon szeretne fogyókúrázni, annak mindenkép-
pen javallott az általános háziorvosi állapotfelmérés mellett a testösszetételével, 
valamint a szív- és érrendszerének állapotával kapcsolatos méréseket is elvégez-
tetnie. Erre keresve sem találhattak volna alkalmasabb terepet a “zsírzárlatosok”, 
mint a Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetem központjának Sporttu-
dományi Intézete és a Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Centrum által 
közösen működtetett terhelésélettani laboratóriumot. A mérések többek között 
azért kiemelkedően fontosak, mert csak ezek eredményei alapján állítható össze 
olyan személyre szabott edzésterv, illetve étrendjavaslat, amely leglentebb tartja a 
rizikófaktort a fogyókúra alatt.

a Zsírzárlat a terhelésélettani laborban

„luke, én vagyok az apád…”  
[ 2012. október 1. ]
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Két fiatal férfi – akiknek eddigi életükben nagyjából annyi tapasztalatuk halmozó-
dott fel a testi fittség területéről, mint a körömlakkozáséról – érthető megszeppent-
séggel lépett be a fertőtlenítőillatú, fehérfalú laboratóriumba, amely első pillantásra 
leginkább Q műhelyéhez hasonlított a rengeteg sosemlátott műszerrel felszerelve, 
aztán kiderült, hogy nem a James Bond-mozikhoz, hanem a Star Wars-hoz van in-
kább köze a helynek, de erről kicsit később… 

Dr. Fügedi Balázs, a NYME egyetemi docense, a labor vezetője, kedves és karizma-
tikus “Hermészként” kalauzolta Nyuszit és twickkk-et a baljós szerkezetek között, 
majd az orvosi leletek átnézése után megadta az első instrukciókat a vizsgálatokhoz. 
A vérnyomás- és pulzusmérés nemvártan magas eredményt hozott, de az erős iz-
galom szerepe ebben minden bizonnyal nagyobb volt a testi problémákénál. Ennek 
ellenére egy egész héten át végzett mindennapos ellenőrzés segíthet csak kizárni a 
szervi elégtelenséget.

Nem elektrosokk

Ezekután egy talp- és marokérzékelőkkel ellátott pulpitus várta a delikvenseket. Az 
elektrosokk-készülék asszociáció első ijedelmét hamar eloszlatta Fügedi Balázs, aki 

nem csak nevén nevezte a kütyüt, de azt is közölte, hogy fájdalommentes a procedú-
ra. A testösszetétel-mérőről volt szó. A gép jóval pontosabb képet ad, mint az eddigi 
elhízás, illetve zsírtömeg meghatározásra használt módszerek. A pulthoz állva két 
percig kellett mozdulatlanul, szó nélkül markolni a két fogantyút, és már printelte 
is a gép az eredményeket, közülük csak a legfontosabbakat kiemelve: testösszetétel 
(sejteken kívüli és belüli víztartalom literben, fehérje, ásványi anyag, testzsír kilo-
grammban kifejezve), izom-zsírarány százalékban, elhízásdiagnózis (BMI, WHR), 
napi kalóriaigény,… stb.

Aztán egyszercsak előkerült egy fekete maszk…

Első ránézésre valóban hasonló Darth Vaderéhez – Fügedi Balázs is csak úgy vezette 
fel a soron következő vizsgálatot, hogy “És most jön az, hogy Luke, én vagyok az 
apád…”. Kellett is a feszültségoldás a srácoknak, mert a masszív futópad, amihez 
a maszk kapcsolódott, semmi jót nem ígért. Természetesen a szív- és érrendszeri 
vizsgálat következett (külföldiek számára: a páciensek cardio-vascularis teljesítmé-
nyének mérései) – méghozzá több fázisban: nyugalomban, terhelés közben, a terhe-
lés csúcsán, és a terhelést követő néhány percben. A maszk szerepe abban állt, hogy 
a kilégzett levegőmintát továbbítsa a gépnek, amely analizálás után regisztrálta az 
oxigén és széndioxid arányát (RQ), a ventilláció és a hasznosított oxigén mértékét, 
kiszámolta a szív teljesítőképességét és a kapcsolódó mutatókat.
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Gondos, részletes, alapos elemzés és konzultáció követte a vizsgálatokat. Dr. Fügedi 
Balázs az egyes adatok értelmezésével pótolhatatlan tanácsokkal látta el a “zsírzár-
latosokat”, és egyben ígéretet kaptak tőle, hogy a program lezárta után ismét elvég-
zi rajtuk a méréseket. Az adatok összehasonlításáról természetesen a három hónap 
leteltével hírt ad a Láthatatlan Sárvár is, talán a legszignifikánsabb mérője lesz ez a 
Zsírzárlat sikerességének.

Nagy köszönettel tartozunk a NYME laboratóriumának a vizsgálatok elvégzéséért. 
Mindenkinek ajánljuk, aki fogyókúrát fontolgat, vagy egyszerűen csak kíváncsi a 
testét, fittségét illetően. A laborról bővebben itt olvashatnak » 

Szintén kiemelt köszönet illeti Kiss Juliannát, a Sárvári Gyógy- és Wellnessfürdő 
fittness-részlegének vezetőjét, aki segített megszervezni a laboratóriumi fogadó-
órát. A “zsírzárlatosok” a vizsgálatok után – terv szerint – megkezdték a munkát az 
Oxygen Fitness-ben is, erről a heti összegzőben részletesen beszámolunk majd. 

Nagyban zajlik a Zsírzárlat, a Láthatatlan Sárvár életmódváltó projekt-
je. A fogyópáros első hete nagyon sűrű, és még vasárnap is vár rájuk 
egy edzés. A szombatjuk ugyan szabad lett volna, de úgy döntöttek, 
kihasználják az októbert meghazudtoló jóidőt, és szívnak magukba 
egy kis oxigént a Csónakázó-tó gyönyörű környezetében.

A vasárnapi nagy összegző cikk megjelenése előtti önálló futóedzésüket – ameddig 
az időjárás kedvez – rendszeresnek, amolyan nyílt délutánnak szánják, amikor a 
Zsírzárlat követői, olvasói is becsatlakoznak majd a jóhangulatú kocogásba. Az első 
ilyen szeánszra ugyan még nem jött el senki az olvasók közül, de többen is jelezték, 
hogy amennyiben komoly és rendszeres a dolog, a következőre már mindenképp 
partnerek lesznek. Ezúton vegye mindenki buzdításnak a cikket, időpontot pedig a 
Zsírzárlat Facebookján lehet egyeztetni a fiúkkal.

A Zsírzárlat mindkét helyszínén (az Oxygen Fitnessben és a Sárvárfürdőn) remek 
hangulatban zajlanak az edzések, de azért páratlan és felszabadító erejű volt a részt-
vevők számára a szabadban, a természetben futni. Bár edzettségük még nem az 

Szombatonként a Csónakázó-tón 
kocognak a zsírzárlatosok  
[ 2012. október 6. ]
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igazi – hiszen a Sárvárfürdő által a projekt idejére felajánlott Polar óra többször 
megszakíttatta a köröket, és a túl szapora pulzus miatt sétára módosította a tempót 
– szép eredményeket (Nyuszi 972, twickkk 633 elégetett kalóriát) regisztrálhattak az 
edzésnaplójukba a délutáni futás végén.

A jövő héten remélhetőleg már több kocogót láthatunk majd a helyszíni fotókon. 
Vasárnap nagyösszefoglaló, és ne feledjék, érdemes követni az akciót a Facebook 
közösségi oldalon is, hiszen ott napról-napra hírt adnak magukról a fogyózók nyil-
vános napló formájában, fotókkal, kisvideókkal is, és nem utolsó sorban, örömmel 
válaszolnak minden érdeklődő kérdésre.

Átgondolni sem könnyű, mennyi minden történt a héten a Zsírzárlat 
projekt résztvevőivel. Az október 1-jei start meglehetősen intenzívre 
sikeredett, rengeteg új inger érte a fogyózókat, rengeteg új tapasz-
talatot, ismeretet szereztek, és egyelőre nagyon jól állják a sarat. 

Az első héttől sokat vártunk, hiszen – akármennyire is jól előkészített egy prog-
ram elméletben –, mégiscsak a gyakorlat mutatja meg, mennyire működőképes 
a forgatókönyv. Nem tudtuk, hogy hat majd “pácienseinkre” a terhelés fizikai és 
mentális oldalról, nem tudtuk azt sem, hogyan befolyásolja majd munkahelyi tel-
jesítményüket az életükbe frissen beintegrált műsorszám, a mozgás… Lássuk hát 
az első hét krónikáját, csak a lényeget kiragadva. 

2012. október 1. (hétfő) – az első nap

A nap a Nyugat-magyarországi Egyeten SEK Terhelésélettani laboratóriumában 
kezdődött egy igen alapos állapotfelméréssel, testösszetétel-vizsgálattal, de mivel 
erről már részletesen beszámoltunk a Láthatatlanon, ezt most átugorjuk az ösz-

Zsírharang I.

Zsírzárlat – első heti összegző   
[ 2012. október 7. ]
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szefoglalónkban. Aki esetleg kihagyta az – egyébként igen tanulságos és minden 
fogyókúrázó, sportoló számára erősen javallott – vizsgálat-sorozatról készült írá-
sunkat, lapozzon vissza!

Késő délután már nagyon várta a szombathelyi laborból érkező „kollégákat” 
az Oxygen Fitness, ahol első napirendi pontként természetesen a frissen meg-
kapott élettani adatokat tanulmányozták át az edzésvezetőkkel (Kriszti, Móni, 
Csaba), majd azonfrissiben be is hajtották fejüket a terem – számukra akkor még 
misztikus – gépeinek igájába. Fontos megjegyezni, hogy az Oxygen trénerei az 
edzésterv összeállításánál és a gyakorlatok végzése közben is kiemelt figyelmet 
fordítottak a vizsgálatok során mért adatok esetleges kockázataira (magas vér-
nyomás, szapora pulzus), és folyamatos ellenőrzések mellett engedték csak a ter-
helés mezejére a zsírzárlatosokat.

Súlyzók és kardiogépek

Az első bálozás nem elhanyagolható hozadéka, hogy a fitnesztémában teljesen 
járatlan delikvensek alapvető információkat kaptak a gépekről és a különböző 
edzésformákról, amelyek minden további munkájuk tudatos felépítményének 

fundamentumaivá váltak. A két legfontosabb megközelítés, a súlyzós és kardio-
vaszkuláris (a továbbiakban csak kardio) edzésprogram. Míg a súlyzós edzés lé-
nyege értelemszerűen az erősítés, az izomtömeg-növelés, addig a kardioé a vérke-
ringés és a pulzus felgyorsítása különböző aerob mozgásokkal, és persze ezáltal a 
kalóriaégetés. A kalóriaégetés egyik meghatározó tényezője viszont a felgyorsult 
anyagcsere, a mozgás hatására történő fokozott energiafelhasználás, ez a jelenség 
pedig jóval tovább marad fenn az erősítő, mint a kardioedzések befejezte után. 
Ezért zsírzárlatosainknak is azt javasolták a trénerek, hogy a kettő megfelelő ará-
nyú kombinációjával érdemes az optimális zsírégetés, az egészséges életmód felé 
menetelniük.

Az első nap terve szerint a kardiós bemelegítés után a következő izomcsoportok 
megmozgatására összpontosítottak a fiúk: mellizom, hátizom, vállizom, bicepsz, 
tricepsz, hasizom, combfeszítő, -hajlító és vádli izmok. Minden egyes izomhoz 
külön gép állt rendelkezésre, amelyen persze az első és legfontosabb a szabályos 
végrehajtás elsajátítása volt, ami nem is ment olyan könnyen – pláne azoknál a 
gyakorlatoknál, ahol útban volt az a bizonyos pocak… Derekas helytállás után 
20 perc kardiós levezetés következett enyhe fokozatra állított futógépen. „Már 
ahogy a feladatoknak nekiálltunk tudtam, hogy ez most nem egy koncert előtti 



24 25

laza sétálás lesz az italbolt felé, hanem itt tényleg rendesen megdolgoztatnak min-
ket.” – Nyuszi a Zsírzárlat Facebook-oldalán. Az Oxygen Fitness felszereltségét 
TechnoGym márkájú gépek alkotják, és mind az erősítő, mind a kardiogépekről 
elmondható (tapasztalat alapján is), hogy a kialakításuknál messzemenően figye-
lembe vették az izületek kímélését, és a gépeken különösebb szakértelem nélkül is 
jól átmozgatható számos kritikus izomcsoport. Minden gyakorlat után nyújtások 
következtek, majd egy rövid szaunával zárult résztvevőink első napja.

Mentális oldal és közérzeti faktor

A leves igazi próbája az evés. Sokminden eldől, amikor egy új, gyökeresen meg-
változtatott életformát néhány nap távlatából tesztelünk. A zsírzárlatosok min-
den előzetes félelmük ellenére sem fáradtabbak, sem ingerültebbek nem lettek 
az első napok után, sőt: épp ellenkezőleg. Javult közérzettel, némileg könnyebb 
mozgással és – ami a legmeglepőbb volt számukra – jobb munkabírással nyug-
tázták a Zsírzárlat első áldásos hatásait. „Felvirradt a nagy nap, a Zsír katonái 
újra együtt vannak. Reggel óta megszállták a várost, amerre nézek, konditermet 
látok!” – Nyuszi Ossian-parafrázisa a Zsírzárlat Facebook-oldalán.

Az egyedüli visszás pont az igen erős izomláz volt, de ez valószínűleg elkerülhe-
tetlen, ha valaki a mozgás teljes hiányából rendszeres sportolásba kezd. „Csodála-
tos, hogy hány különböző izom tud iszonytató fájdalmat okozni még egy egyszerű 
kabátbabújáskor is… Welcome, izomláz!” , „Mintha betontömbök nőttek volna 
minden végtagomra, minden izmomra.” – twickkk a Zsírzárlat Facebook-oldalán.

2012. október 3. (szerda) – első nap a Sárvárfürdőn – Mi a Polar óra?

A szerdai Fürdőbeli debütáláskor az izomlázával még erősen küzdő fogyópáros 
elsőként ismét vérnyomásméréssel kezdte, majd egy – a továbbiakban a projekt 
teljes ideje alatt segítőtársukká szegődő – különleges eszközzel, a Polar órával 
való ismerkedéssel folytatta (mielőtt a TRX-edzés fogaskerekei elkapták volna a 
grabancukat). Az óra megtanulja, és megjegyzi a zsírzárlatosok fő paramétereit 
(életkor, nem, testsúly, testmagasság, az utóbbi félévben végzett mozgás rendsze-
rességének mutatója), majd hozzászinkronizálja magát egy a mellkasra erősített 
kardio övhöz, amely folyamatosan érzékeli a szív összehúzódásakor kibocsátott 
„elektromos jelét”, ezzel pontosan képes meghatározni a percenkénti pulzusszá-
mot. A betáplált adatok alapján a Polar óra két kiszámított szélsőérték között 
tartja a pulzust, ebben a tartományban minősíti a legideálisabbnak a zsírégetést, 
és egyben megakadályozza a szív túlterhelését is. Teszi ezt úgy, hogy az ideális 
saját zóna alatt, vagy felett mért pulzusszám esetén pittyegni kezd, figyelmeztetve 
viselőjét a fokozottabb, vagy a mérsékeltebb erőbedobásra.
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 A TRX és a Polar óra első találkozása a Zsírzárlatosoknál

Mondanunk sem kell talán, hogy a Zsírzárlat párosa és a Láthatatlan Sárvár teljes 
stábja is kérdően nézett, amikor a megtervezett program szerinti TRX-edzésről 
először tudomást szereztek. Aztán hamar lehullt a lepel erről a végtelenül egysze-
rű, de annál hatékonyabb edzésformáról, amely a páciens saját testsúlyát használ-
ja fel az erősítéshez (Total-Body Resistance eXercise). „A súly az az erő, amellyel 
egy adott test nyomja az alátámasztást, vagy húzza a felfüggesztést.” – tanultuk 
annak idején fizikából. Hogy valójában mi is ez az erő, azt viszont egy TRX-
gyakorlatsorozat után mindenki keményen megérzi saját magán. Külső szemmel 
pedig nem tűnik ijesztőnek, ahogy két heveder fogantyújába kapaszkodva egy-
szerűnek látszó gimnasztikai gyakorlatokat végeznek, a fogyókúrázóink Polar 
órái viszont már az edzés első néhány percében vad csipogásba kezdtek – jelezve, 
hogy máris túllépték a saját zónájuk maximális pulzusszámát.

Ahogy az erősítő edzések, a TRX-gyakorlatok is egyes izomcsoportokra koncent-
rálnak meghatározott sorrendben. Ahogy a gépeken, itt is dolgozott a mellizom, 
hátizom, vállizom, bicepsz, tricepsz, a hasizom és a combizom, csak éppenséggel 

nem a súlyok oszlopján kellett stifttel beállítani a terhelés mértékét, hanem a test 
saját súlya adta ezt a terhelést a dőlésszögének függvényében. Komplex izommun-
ka ez, hiszen nem csak az izolált izomcsoport mozog, közben ugyanis folyamatos 
koordinálás is szükséges ahhoz, hogy a páciens ne veszítse el az egyensúlyát a 
hevederkre függeszkedve. A két zsírzárlatos többször is „eltört” az egyórás gya-
korlat során, érdekes módon Nyuszi (aki a nagyobb súlyfelesleget cipeli) bírta job-
ban twickkkhez viszonyítva, valószínűleg jobb a jelenlegi erőnléte. Zoli, az edző 
mindenesetre megnyugtatta és motiválta a párost azzal kapcsolatban, hogy ez az 
erőnlét hétről-hétre fog érezhetően javulni, majd levezető kardiogyakorlatként 
futógépre küldte őket.

A TRX megpróbáltatásai után felüdülés volt, amikor az órákból Zoli edző ki-
olvasta a fiúk által elégetett kalóriamennyiséget, ami igen biztató eredményeket 
hozott. Nyuszi 1314, twickkk 1092 kalóriát küldött „máglyahalálra”.

2012. október 4. (csütörtök) – második nap az Oxygen Fitnessben

Az Oxygenbe már ismerősökként visszatérő fiúk órát egyeztettek edzőikkel, majd 
az első alkalommal elkezdett edzéstervet folytatták az erősítő gépeken. Csaba 
edző elmondta, külön szerencsés a páros felállás, mert a későbbi önálló trénin-
gek során remek gördülékenységgel lehet majd végezni a gyakorlatokat úgy, hogy 
míg Nyuszi edz, twickkk regisztrálja az adatait a naplóba, és viszont. Kialakuló 
rutinjuk a gépek között érdeklődő kíváncsisággal párosult, és már a mozgás hatá-
rozottan érezhető örömével hajtották végre a múlt alkalomhoz képest alternatív 
feladatokat. A levezető kardio már gyakorlottan zajlott, Kriszti edző már csak 
felügyelte, ahogy a résztvevők önállóan állították a futógép meredekségét, sebes-
ségét a Polar órájuk instrukcióinak megfelelően. Az edzési naplóba itt mégszebb 
eredmények, Nyuszinál 1637, twickkknél 1124 odaveszett kalória került.

Az életmódváltók szombatj ugyan szabad lett volna, de úgy döntöttek, kihasz-
nálják az októbert meghazudtoló jóidőt, és szívnak magukba egy kis oxigént a 
Csónakázó-tó gyönyörű környezetében. 

2012. október 7. (vasárnap) – második nap a Sárvárfürdőn

A délelőtti edzés ismét újdonságot hozott a fürdőben: Aquajogging. Nyuszi és 
twickkk derekára és bokáira szivacsöv került, ennek köszönhetően úgy lebeg-
tek a vízfelszínen, mint egy horgászúszó. Betti edző a szárazföldön mutatta be a 
különböző joggingmozgások eredetijét, ezt kellett a fiúknak lekövetniük – meg-
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harcolva a víz közegellenállásával. Meglepő, mennyire képes megszaporítani a 
pulzust egy ilyen végképp egyszerűnek tűnő vízigyakorlat: a Polar órák többször 
közbeavatkoztak, a mozdulatokat pedig nem is volt olyan könnyű véghez vinni 
vízi környezetben. Bár ezúttal 1000 alatt maradt a kalóriaégetés, kellmes vasár-
nap délelőtti edzésen van túl a Zsírzárlat párosa.

Porbahulló előítéletek – mindenki kedves és segítőkész

Lényeges szempont, hogy a zsírzárlatosok előítéletei, félelmei egyetlen esetben 
sem igazolódtak be. Bár teljes egészében felvállalták a programot, kezdetben ki-
csit mindegyikük tartott attól, hogy a testük karbantartásával rendszeresen fog-
lalkozó fitneszterem-látogatók szemében esetleg nevetséges lesz jelenlegi elha-
nyagolt, túlsúlyos testük, esetlen buzgalmuk. Ennek is szöges ellentéte történt: 
mindenütt kedvességgel és támogató ösztönzéssel találkoztak, a legtöbb esetben 
már a Zsírzárlat programról is hallottak a törzsvendégek, akik fontosnak és nagy-
szerű ötletnek tartják a formabontó életmódváltást. Mindkét fő helyszín vezetői, 
alkalmazottjai pedig minden elváráson felüli barátsággal és odafigyeléssel keze-
lik magát a Zsírzárlatot és annak résztvevőit.

Sok biztatás és pozitív visszajelzés az olvasóktól, csatlakozók

Nem hagyható szó nélkül az a folyamatos inspiráló figyelem, amely a Zsírzár-
lat párosát biztatja, bátorítja folyamatosan a program egyre népesebb Facebook-
csatornáján. A fogyózók így már nem csak saját magukért, hanem követőikért 
is felelősséget érezve vehetik az akadályokat, ami igen jelentős segítség. Szintén 
nagy öröm, hogy szerkesztőségünk már több csatlakozóról is tudomást szerzett, 
akik Nyuszi és twickkk példáján felbuzdulva maguk is lépéseket tettek az egész-
ségesebb életmód felé. Pontosan ez volt a projekt célja! A páros minden héten tart 
kocogást a város valamelyik zöldövezetében, amelynek időpontját a Facebookon 
egyeztetik az olvasókkal, és nagy szeretettel várnak minden vállalkozókedvű 
csatlakozót, de ugyanígy szívesen találkoznak az olvasókkal a heti edzéseken 
is, hétfőn és csütörtökön az Oxygen Fittnessben, szerdán és pénteken a Sárvári 
Gyógy- és Wellnessfürdőben. Együtt mindenkinek könnyebb!
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A második hetüket tapossák a Zsírzárlat, a Láthatatlan Sárvár élet-
módváltó projektjének résztvevői. A heti beosztás lassacskán rutin-
ná válik, az izomláz eltűnik, mint ahogy valószínűleg eltűntek már az 
első kilók is, de az első mérlegelés még hátra van.

Az Oxygen Fitness-ben már önállóak…

Hétfőn és csütörtökön már csaknem teljesen önállóan edzettek a fiúk, néhány-
szor kellett csak segítséget kérniük „mentoraiktól”. Az edzési naplók feljegyzett 
adatai alapján a feladatuk az eddigiek során megmutatott izomépítő gyakorlatok 
tovább folytatása – ha bírják, nehezebb súlyokkal, több ismétléssel. A páros reme-
kül dolgozott össze, amíg egyikük a gyakorlatokat végezte, a másik regisztrálta az 
adatokat. Hogy a környezet már nem teljesen idegen számukra, az is jelzi, hogy 
már nem csak furcsa, misztikus gépeket látnak a teremben, hanem egyre többet 
felismernek közülük, és hozzá tudják kötni valamelyik izomcsoporthoz. Persze 
nagy hangsúlyt helyeztek a kardioedzésekre is, bemelegítésként és levezetésként 
is tekertek, tapostak a gépeken, a Fürdőből kapott Polar órák utasításait követve.

Zsírharang II.

a Zsírzárlat második hete  
[ 2012. október 14. ]
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Ragadós…

Szintén fontos és örömteli, hogy példájuk ragadósnak tűnik, a Zsírzárlat követői 
közül már többen jártak a projekt indulása óta az Oxygen Fitnessben, a csütörtö-
ki edzésen például együtt mozogtak egyik lelkes csatlakozójukkal. Érdekes, hogy 
milyen kevés is elég ahhoz, hogy lassacskán egy szoros közösséggé nője ki magát 
az életmódváltás fontosságát érzők csapata. Csak egy apró fordulat a napirenden, 
és máris megnyílik egy sokkal egészségesebb élet ajtaja. Az éledő közösségről 
bővebben viszont kicsit később, előbb nézzük, mi történt a héten a másik fronton.

TRX és Szuperszet

A Sárvárfürdőn a szerdai nap Zoli edző keze alatt dolgoztak a zsírzárlatosok. 
Nem lehet elégszer kiemelni a kardiós bemelegítés fontosságát, itt is 20 perc bi-
ciklivel csaptak bele a történetbe. Ezután TRX és egy úgynevezett superset edzés-
forma következett, amely elsősorban az egyes izomcsoportok megdolgoztatásával 
emészti fel az energiát, közben maximális vérellátást biztosítva az izmokban. A 
TRX-ről, a múlt hét óta már mint kedves ismerősről megtudták, hogy az egyszerű 
szerkezetet még az Egyesült Államok tengerészgyalogosai is használják, olyany-
nyira hatékony és praktikus.

Nem pókháló, vibrációs tréner!

A szerdai edzésen egy új eszközt is kipróbáltak, a vibrációs trénert, amelyen egyelőre 
nyújtógyakorlatokat végeztek. Az eszköz első blikkre egy nagy pókhálóra emlékeztet, 
előtte egy kis pulpitussal. A pulton állva lehet belekapaszkodni a pókháló szálaiba, 
miközben az egész szerkezet elkezd (előre beállított frekvencián) rezegni. A fiúk 40 
Hz-et kaptak, ez ideális lazításra, és ennek földrajzi, biológiai okai is vannak. A Föld 
központjában lévő vasmagkristály rezgési frekvenciája szintén 40 Hz (másodpercen-
ként negyvenszer pulzál), ahogy az emberi agy (elménk legaktívabb és legkreatívabb 
béta állapotában) is 40 Hz körüli béta-hullámokkal pulzál, magyarul ilyenkor a Föld 
belső magjával rezonálunk. A rezgő nyújtógyakorlatok Nyuszi és twickkk szerint na-
gyon hatékonyak és semmihez sem hasonlító érzést keltőek voltak.

A Sárvári TV is kilátogatott

Időközben megérkezett a Sárvári Televízió stábja is, és a helyszínen készítettek is egy 
gyors interjút a résztvevőkkel, amely szombaton került adásba. Egyben megígérték, 
hogy a projekttel kapcsolatos következő televíziós bejelentkezés helyszíne az Oxygen 
Fitness lesz, hogy egyenlő módon tűnjön fel a képernyőn a Zsírzárlat mindkét főtá-
mogatója. A videó a YouTube-on: http://youtu.be/pH9C3n8U4YE

Aquajogging – Level 2

A vasárnapi menü ehéten is aquajogging volt a Fürdőben, ezúttal tovább gondolt 
gyakorlatokkal. Magát a mozgásformát kezdetben gyógytornászok alkalmazták 
egyébként operált betegeknél, de hamar népszerűvé vált, mint edzésmód is, első-
sorban idősebb, vagy túlsúlyos betegeknél. Az aquajogginggal elkerülhető az izmok 
oxigénhiányból eredő savasodása, és kiküszöbölődnek a szalagszakadás és az izületi 
fájdalmak kockázatai is. Zsírzárlatosaink az élő példák arra, hogy a víz alatt is lehet 
azonban olyan gyakorlatokat végezni, amellyel megközelítik a Polar órájuk által ki-
jelölt felső pulzushatárt.

Hóvégén mérlegelés és számadatok

A fogyókúrázók testi és mentális állapota, közérzete a héten is nagyszerű volt. Érez-
hetően könnyebben mozognak, és az intenzív igénybevétel ellenére nap mint nap 
tovább maradnak fittek. Jó kedélyüket nem korlátozzák az étkezésbeli megkötések 
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sem. Több olvasónk jelezte, hogy kíváncsi lenne a számszerű adatokra is. Nos, az 
első hónap letelte után mérlegelés következik, ami után részletesen közöljük majd az 
első eredményeket. Szintén nyilvánossá tesszük az első hónap elégetett kalóriáinak 
részletes krónikáját is.

Igazi futócsapat alakul

Szintén örömteli, hogy a zsírzárlatosok eheti szombat délutáni kocogására már (egy 
kutyával együtt) hatan is csatlakoztak! Nagyon kellemesen és jókedélyűen telt el a 
délután. Itt nincs versengés, nincsenek még csak azonos képességű futók sem, csak 
egy közösen eltöltött óra, ami után sokkal jobb közérzettel mentek haza a kocogók, 
mint ahogy érkeztek. Továbbra is várjuk a vállalkozó szelleműeket, a személyes je-
lenlétnél nagyobb biztatást nem tudunk elképzelni sem a srácok, sem a még távol-
maradó vacillálók számára. Jövő szombaton egyébként a Sárvári Néptánckör tagjai 
is beígérkeztek a csapatba egy szimpátiafutás erejéig.

Az idő rohamléptekkel halad. Mintha csak tegnap startolt volna az 
életmódváltóprojekt, pedig már az első fertálynál tart, ami egyben 
azt is jelenti, hogy a jövőheti Zsírharang az első méredzkedésről is 
hírt ad majd. Addig viszont tekintsünk végig a Zsírzárlat harmadik 
hetén, lássuk, mi minden történt a két fogyózóval, akiket egyre töb-
ben követnek – és szerencsére már nem csak olvasóként.

A múltheti vasárnap fürdőbeli aquajoggingja után nem nagyon volt idő az izom-
lázzal törődni, hétfőn máris rámozogtak a srácok. Igaz, ami igaz, a megeröltetőbb 
edzések utánra már rendszeresítettek némi izomlazító krémet, és a napi magnézi-
umtabletta is jót tesz, ha esetleg reggel nehezen indulnának meg a végtagok. 

Már mérhető a fejlődés…

Sajátosan jó hangulata van, amikor szinte minden gépnél dolgozik valaki. Egy 
idő után már az ütemesen kifújt levegő hangjáról beazonosíthatók a már ismerős 
arcok, nem is beszélve az inspiráló hatásáról, hiszen olyan fizikai teljesítményeket 

Zsírharang III.

az első negyed    
[ 2012. október 21. ]
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lehet látni olykor gyakorlatok közben, ami sokszor emberfelettinek tűnhet a lai-
kus szem számára. Zsírzárlatosaink már kellő rutinnal sorjázták a gyakorlatokat, 
s ha még nem is számottevő, de kisebb fejlődéseket regisztrálhattak a naplójukba, 
egyes izomfejlesztő sorozatokat többször, nagyobb súllyal tudják már végigvinni. 
A levezető kardioblokkban is merészebbek voltak, a futópadon a gyors sétát egyre 
többször váltották fel kocogással.

Egy kis shopingolás…

Kedden a hetirend szerint szabadok a fogyózók, ezt a napot a héten ki is használ-
ták egy régóta esedékes shopingolásra. Főleg a kocogásokhoz fontos a megfelelő 
futócipő, ezt már a terhelésélettani laborban tett látogatás alkalmával megjegyez-
te Fügedi Balázs, de azóta már sok helyről figyelmeztették őket arra, hogy az 
izületek számára egyáltalán nem mindegy, miben futnak. Az előzetes feltétele-
zéseikhez képest szerencsére jóval olcsóbban hozzájutottak megfelelő futócipő-
höz, amelynek gyártója talán nincs a három legnagyobb sportmárka között, de 
minőségre megfelelő, ráadásul két év garancia is járt hozzá. Futózokni, flexibilis 
anyagból készült rövidnadrág, rengeteg különböző teafű, olívaolaj, almaecet ke-
rültek még a kosárba.

„Nagyon szurkolunk, hajrá, kitartás!”

Már a takarítónők is kedves mosollyal üdvözölték a Zsírzárlat két résztvevőjét a 
Sárvárfürdő folyosóján már messziről, ahogy edzésükre tartottak. Lelkesen el-
mondták, a televízióban és a megyei újságban is olvastak a programról, és nagyon 
szurkolnak a fiúknak. Talán nem is gondolnák, minden ilyen apró gesztus mekkora 
rengeteg további elszántságot képes felszabadítani! A zsírzárlatosok kicsit örültek 
is neki, hogy az első TRX-blokk létszámába nem fértek be, mert így keményebben 
meg tudták hajtani a bemelegítést – a teremben fellelhető összes kardiogépet ki-
használva, és egy kis szuperszetet is beiktatva. A szerdai edzés aztán Németh Gábor 
edző TRX-instrukcióival folytatódott a gyógytorna teremben, akivel először moz-
gott Nyuszi és twickkk a projekt során. Gábor edzőben egyébként szintén nagy pár-
tolójukra találhattak – a fiatalember elmondta, hogy mindigis megkülönböztetett 
tisztelettel nézett azokra, akik túlysúlyuk ellenére átlépik határukat, és belépnek egy 
fitneszterem ajtaján. Ez egyébként általánosságban elmondható szinte mindenkiről, 
akikkel a zsírzárlatosok eddigi három hetük alatt találkoztak. Mindenki kedves és a 
végletekig segítőkész. Ennyit az első félelmekről…

Húsz perc alatt ennyit izzadni…

A harmadik hét tartogatott újdonságot is. Az Oxygenben elérkezettnek látták az időt 
az edzők, hogy rákössék a srácokat az úgy nevezett EMS-készülékre, a Speedfitness 
edzésforma lelkére. A módszer elsőre meglehetősen bizarrnak tűnhet annak, aki 
még nem hallott róla: a delikvensek testére elektródákat helyeznek, és a legfontosabb 
izmokat mesterségesen stimulálják elektromos impulzusok segítségével, miközben 
egyszerű gyakorlatokat hajtatnak végre a pácienssel. Nyuszi és twickkk meglehető-
sen megszeppenten érdeklődött Csaba edzőnél, hogy volt-e aki túlélte a Speedfitnesst.

Pedig aztán a valós tapasztalat teljesen más volt, mint ahogy elképzelték, és talán 
az eddigi legérdekesebb élmények közé került a különleges tréning. Mindenekelőtt 
testhezálló ruhába kellett öltözniük, majd egy pohár izotóniás ital következett. 
Ezekután kerültek a helyükre az elektródák, amelyeket izomcsoportonként beka-
libráltak az edzést végző személyes határaihoz. Az volt a cél, hogy az impulzusok 
minden területen egyforma erősségűek legyenek, az egyszerű gyakorlatok csak ezek 
után jöhettek. A 17 perc edzés, plusz 3 perc nyújtás a hagyományos edzésmódok 
többszörösének felel meg, ráadásul csak az izmokat használja, az izületek, inak nin-
csenek terhelés alatt. Az érzés pedig a várt kellemetlenségekkel ellentétben egyál-
talán nem rossz. Vibráló, feszítő, bizsergető, ugyanakkor valóban kemény munkát 
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jelent az izmoknak, Nyuszi meg is jegyezte, nem számított ennyi izzadságcseppre 20 
perc alatt. A speedfitness-t fehérjekoktél zárta, amelynek az izmok regenerálódásá-
ban van szerepe.

Koccintás almával…

A szombat – már jól megszokott – nyitott kocogásán ezen a héten is voltak csatlako-
zók. Ahogy a múltheti Zsírharangban is jeleztük, ezúttal a Sárvári Néptánckörből is 
érkezett egy delegáció, akik az együttkocogással a szimpátiájukat fejezték ki.

Némi pihegés és egy zuhanyzás után pedig a Nádasdy-vár Pinceklubjában folytat-
ták a napot a fogyózók. Nyuszi elhízásában – ahogy a Sárvári Televízióban is említette 
– fontos szerepet játszott a koncerteken rendszeresen fogyasztott sör is. Az AZK kon-
certjei remek próbáját jelentették az elszántságnak. Minden komolyabb életmódváltás 
nem egyéb, mint felelős döntések sorozata. Aki pedig nem csak meghozza a döntést, 
hanem aszerint is cselekszik, komolyan veszi saját magát, és személyiségében is erősö-
dik. Nyuszi és twickkk ásványvizet, teát ittak az este, de almával is koccintottak. Nyu-
szi jókedvén és bulifaktorán pedig semmilyen csorbát nem ejtett az alkohol száműzése.

A vasárnapi sárvárfürdőbeli aquajogging utáni szaunázás közben már volt min 
elmélkedniük. Három hét áll a hátuk mögött, rengeteg történés, új tapasztalat, inger 
és a testi/lelki változás első áldásos jelei. A jövő heti bejelentkezés már a méredz-
kedés eredményeiről is beszámol, hiszen ez izgatja talán a leginkább a Zsírzárlatot 
figyelemmel kísérőket. Itt, a Zsírharangban is kiemeljük, hogy a Zsírzárlat nem fo-
gyási verseny. Nem a legrövidebb idő alatt elért fogyást akarja megmutatni, hanem 
egy igazi, hosszútávú életmódváltás kezdetének lépéseit közvetíti. 

Talán azt gondolná, kedves olvasó, hogy egy hónap után már mindent 
megírtunk, amit meg lehetett írni a már kialakult edzésstruktúráról. 
Talán azt hihetné, innentől csak ismétlik magukat a bejelentkezések, 
és nem is igazán történik most már semmi új, semmi különleges a 
Zsírzárlat házatáján. Nos, ne gondolja! A “játék” most kezd igazán 
érdekes lenni. Íme, hírt adunk a – sokak által hőn várt – első méredz-
kedés eredményeiről. Ezen felül pedig most telt el annyi idő, hogy 
életmódváltóinknak természetszerűen találkozniuk kelljen az első ki-
sebb akadályokkal is – ezek mentális megélése, legyőzése a történet 
nagyon fontos pontjai közé tartozik.

Benne voltunk az RTL Híradóban

A hétfői edzésen került sor az RTL Klub Híradójának forgatására. (Aki lemaradt 
az adásról, megnézgeti ide kattintva ») A Facebook oldalunkon jeleztük is az előző 
hét vége felé, hogy meglepetés ígérkezik, és talán valóban sikerült is mindenkit 
meglepni az esti kisriporttal. A stáb kifejezetten kérte, hogy minden ugyanúgy 

Zsírharang IV.

Végre méredzkedés…  
[ 2012. október 28. ]
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történjen, ahogy egy szokásos hétfőn, ennek ellenére persze kicsit spannoltab-
ban „dolgoztak” a srácok az Oxygenben is és a Fürdőben is, ahová a múlt hé-
ten félbermaradt TRX-órát mentek bepótolni. Amit látott a kamera: sok-sok 
kardioedzés, izomépítő gyakorlatok, speedfitness és TRX. Az órák által hétfőn 
mért adatok a kameradrukk hatására kicsit pontatlanok is lettek – a fiúk többször 
is elfelejtették elindítani a mérést, de talán ez elnézhető ebben a helyzetben. Az 
RTL Híradó egyébként a tervek szerint visszatér még a Zsírzárlathoz a projekt 
végén egy kis monitorozásra.

A Fürdőben szerdán intenzív kardio–szuperszet–TRX forgó volt menün, ahol kicsit 
csalódottá tette a fiúkat, hogy nagyjából olyan szintű kipurcanást hozott ki belőlük 
a tréning, mint az első alkalommal. De ha ésszel belegondolunk, nagyon komoly bi-
ológiai változások történnek épp a testükben, az energiák átalakulása elképesztően 
komplex szövevényt alkot, gyakorlatilag hétről-hétre egy új adottságokkal bíró testet 
kell hozzáedzeni a megszokott mozgásokhoz. A fejlődés itt még nem az ismétlések 
számában mérhető, talán inkább a mozdulatok helyes és gördülékeny végrehajtásában.

Speedfitness – már bátrabban

Csütörtökön az Oxygenben további ismerkedés zajlott a speedfitness-szel. A 
múlthetihez képest az erőlepést az jelentette, hogy a gép bekalibrálásánál a zsírzár-
latosok már kicsit erősebb impulzusokat állíttattak be az egyes izomcsoportokra. 
Természetes hogy első alkalommal kicsit távolságtartók a speedfitness kipróbálói 
– mondták az edzők, de a csütörtöki értékekkel már ők is elégedettek voltak. Az 
erősebb impulzusok erősebb ellenállást is jelentettek az izmokban, minden egy-
szerűnek tűnő gyakorlat komoly feladat. Nem maradt el az izomláz sem, főleg a 
mindennapok során a legkevesebbet használt izmok környékén.

Az első nehézségek – jött a náthaoffenzíva…

A bevezetőben említést tettünk az akadályokról. Nos, az első nehézség meg is 
érkezett még csütörtökön este, az edzés után. Twickkk-et hirtelen jött és nagyon 
kitartó támadás alá vették a náthabaktériumok. A tanulságot persze mindenkép-
pen érdemes levonni: ahol izzadság van, ott kell hogy legyen törölköző és elérhető 
közelségben váltóruha is, máskülönben nem szabad csodálkozni a következmé-
nyeken. Csak néhány perc a hideg őszi levegőn az izzadságtól csatakos zsírzárla-
tos pólóban, és máris bevetésre kész a meghűlés-offenzíva. A nátha szerencsére 
úgy tűnik, nem okozott szövődményt, de a rengeteg orrfújást a legváratlanabb 
pillanatokban meginduló orrvérzés kísérte, így a szombati kocogás vállalhatat-
lanná vált számára. Tea, méz, tea, gyümölcsök… – gyógyszerek helyett ezek a ter-
mészetes csodaszerek segítettek aztán abban, hogy a nátha amilyen gyorsan jött, 
el is takarodjon. A vasárnapi gyógyfürdős edzésre már egészségesen érkezett a 
páros mindkét tagja. Ez a vasárnapi edzés pedig ezúttal a szokottnál is fontosabb 
volt, hiszen eljött az első mérlegelés ideje…

Mit mutatsz, mutató?

A két életmódváltó egy hónapja nem állt mérlegen. Érthető, hogy nem kis izgalom-
mal közelítettek hát a szerkezet felé. Végül Nyuszi tette meg az első lépést. Termé-
szetesen a Sárvárfürdő fitnesztermében található mérleg eredményei nem lehetnek 
annyira egzaktak, mint a projekt elején, a terhelésélettani laborban felvett adatok, 
mindenesetre jó tájékozódási pontokat tudnak letűzni az életmódváltás útjának 
szakaszhatárain. Az eredmény végül megjelent a kis kijelzőn: 104,3 kg. Minden vá-
rakozást felülmúló! A kiinduló testtömeg 115,6 kg volt, ami azt jelenti, hogy Nyuszi 



42 43

– barátok között számolva is – több mint 10 kg-tól, egészen pontosan 11,3 kg-tól 
szabadult meg a négy hét alatt. Nem győzzük hangsúlyozni, hogy a Zsírzárlat nem 
verseny, és a cél a lehető legbiztonságosabb és felelősebb fogyás – ennek ellenére 
nem tudunk nem örülni ennek az eredménynek, ami már most több mínusz kiló, 
mint amennyit a három hónap alatt összesen vártunk az előzetes becslések alap-
ján. Twickkk számadatai némiképp alulmaradnak Nyusziéhoz képest, de szintén 
nagyon jóknak mondhatók: nála a kezdőtesttömeg 89,7 kg, a vasárnap mért 82,7 kg 
volt, ez kereken 7 kg mínusz.

Testösszetétel tájékoztatás és érkezett

A testtömeg mellett kézi készülékkel testösszetételt is tudtunk mérni (hangsúlyo-
zottan tájékoztató jellegű mérési adatok, nem egzaktak), ezek az eredmények ta-
lán még örömtelibbek: a projekt elején Nyuszi testének 40%-a, mintegy 46,2 kg 
volt zsír, a vasárnapi mérésen már csak 26,3%-ot és 27,5 kg-ot jelzett a készülék. 
Twickkk esetében ugyanezek az értékek így változtak: kiinduló adatok: 31,7%, 28,4 
kg, vasárnapi mérés: 23%, 19 kg.

A Zsírzárlat első harmadát tehát diadallal nyugtázták a srácok, de persze nem 
szabad elfelejteni, hogy a fogyás folyamatának sajátossága, hogy viszonylag na-

gyobb lendülettel lódul meg, majd visszalassul. Az inspiráció és az öröm bezsebe-
lése jogos és megérdemelt, de a munka ezután sem szabad, hogy veszítsen komoly-
ságából. Reméljük, az első méredzkedés eredményeinek együtt örülnek a projekt 
követői is – tudjuk, régóta kíváncsi volt mindenki a számokra. Készítettünk egy 
táblázatot is, hogy könnyebben átláthatók legyenek a “mázsálások” – legközelebb 
egy hónap múlva érkeznek újabb számok a rubrikákba.
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Az életmódváltók múlt héten közreadott eredményeihez rengetegen, 
a legkülönbözőbb formákban gratuláltak, ami persze jól is esett a 
srácoknak, de ne felejtsük el, azok a számok csupán egy hosszú út 
egyik első állomásának biztató útravalói. A Zsírzárlatnak csupán az 
első lépcsőfoka az ideális testtömeg megközelítése, a továbbiakban a 
legfőbb feladat az lesz, hogy a megismert új életmódot valóban hosz-
szútávra az életük részévé tegyék.

Ennek elérése pedig ugyanolyan döntéseken múlik majd, mint amilyen az első, a 
változtatás elvállalásának döntése volt. De persze nem kell megijedni a nagy szavak-
tól, hiszen a zsírzárlatosok továbbra is remekül érzik magukat a bőrükben, és sze-
rencsére sokkal inkább felszabadító kalandnak, mintsem áldozatos, lemondások-
kal teli kínszenvedésnek élik meg a projekt kihívásait. Nem is csoda, hiszen az idő 
haladtával, a kilók távozásával egyre több ajtó nyílik meg előttük. Olyan ez, mintha 
az új egészségtudatos szemlélettel új képességek birtokába is kerültek volna, amelye-
ket most próbálgatnak. A heti összegzőben (persze az edzésmenet ismertetésén túl) 
ezúttal a mentális oldalra is kikacsintunk.

Zsírharang V.

Új ajtók nyílnak…    
[ 2012. november 4. ]
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Már nem árt a vitamin…

A két fiú számára a heti rutin – a kétszerkét Oxygen Fitness és Sárvárfürdőbeli 
edzéssel – mostanra már olyan szinten vált természetessé és a mindennapok részé-
vé, mint az esti zuhanyzás, vagy a fogmosás. Az edzések során ismétlődő mozgá-
sok lassacskán, szinte észrevétlenül szükségletté kezdenek átformálódni, egy valódi 
igény van születőben náluk: a mozgás igénye. A forgatókönyv egyébként mindkét 
helyszínen maradt a régi, jól bevált: fokozatosan egyre nehezített kardiovaszkulá-
ris bemelegítő és levezető blokkok között izomcsoportonkénti gyakorlatok gépek-
kel, TRX-szel végezve. Egy hónapot a hátuk mögött tudva az edzők már különböző 
táplálékkiegészítő vitaminkomplexek fogyasztását is javasolták nekik, hogy elkerül-
jék a szervezet kimerülését, tartalékainak felélését. Szó mi szó, valóban van némi 
erőnléti megtorpanás: jó közérzet ide, fittség oda, a teljesítőképesség csak lassan 
akaródzik változni náluk, bizony ugyanúgy be-becsipognak a Polar órák egy-egy 
gyakorlatnál a terhelés miatt „elszaladt” pulzusérték miatt, mint az első alkalommal.

Már szavak nélkül is…

Az edzők gondoskodó figyelme viszont továbbra is töretlen mindkét helyszínen. 
Már senki nem idegen senki számára, sokszor szavak nélkül is akadálymentes a 
kommunikáció, és szinte minden alkalomra jut valami új adalék a test működésé-
nek elméleti részleteivel kapcsolatban is, amelyek nagyon sokat segítettek már eddig 
is a zsírzárlatosok szemléletének változásában. Ahogy a múlt héten egy heveny lefo-
lyású nátha, ezen a héten egy technikai jellegű probléma gördített akadályt a srácok 
elé, egészen konkrétan az egyik Polar óra jeladó egységének hibája nehezítette meg 
a kalóriaégetés adatainak pontos regisztrálását. A hét végére szerencsére már visz-
szaállt a rend, s a hét zárását jelentő aquajoggingon már újra minden a helyén volt.

Új képességeket próbálgatnak…

Ahogy ígértük, kicsit bepislantunk a Zsírzárlat kevéssé látható, talán kevésbé fel-
tűnő részeibe is, Nyuszi és twickkk mentális átalakulásába. Életmódváltóink alig 
több mint egy hónappal ezelőtt elképzelhetetlennek tartották volna, hogy önszán-
tukból mozogjanak. Még a projekt kezdésekor is azt számolgatták lelkesen, hány 
napjuk marad egy héten arra, hogy a testüket kipihentessék. Egy hónap. Ennyi telt 
el, és ma már saját maguk keresik és teremtik a lehetőségeket a mozgásra. Az edzé-
sek közötti napokban is találkoznak ugyanis, ha csak egy félórás szobabiciklizés-

re és eszmecserére is, mert – ahogy már írtuk – valódi szükségletükké lett a testi 
aktivitás. Nem csoda, hogy sokan furcsállják a változásokat mindkettejük baráti  
köréből… valóban nehéz szavakkal elmagyarázni, milyen többletet, egyensúlyér-
zetet ad az egészségtudatos életmód. A Zsírzárlatosoknak végül saját edzőiket is 
sikerült meglepniük, teljesen önként beneveztek ugyanis a november 3-án tartott 
Sága-félmaraton egy kisebb távjára, csupán azért, mert eddig még sosem próbáltak 
ki futóversenyt. Amikor azt írtuk, az új képességek próbálgatásának időszaka kö-
vetkezik náluk, épp az ehhez hasonló jelenségekre gondoltunk: a világ máris elkez-
dett tágasabbá válni számukra.

Hamarosan felező!

A jövőheti Zsírharang – bár szinte hihetetlen – már a felező lesz. A Zsírzárlat 
projekt a feléhez érkezik majd. A VI. számban egy olyan témát dobunk majd fel, 
amelyről szintén sokan és sokszor érdeklődnek: a táplálkozást. Bekukucskálunk 
majd, miből áll az a kialakult étrend Nyuszinál és twickkknél, amellyel rásegítenek 
a mozgás zsírégető hatására.
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Felezőpontjára ért a Zsírzárlat projekt! Ahogy a múltheti Zsírha-
rangban ígértük, a félidőben leginkább a táplálkozási oldalra he-
lyezzük majd a hangsúlyt, tömör heti edzésmustra után megnéz-
zük, miért nem egyszerű válaszolni arra az érdeklődő kérdésre, 
hogy „és mit esztek?”. A Zsírzárlat VI. igazi kuriózummal zárul, 
egy a fiúk által készített receptvideóval, amelyet szombati ebédjük 
munkálatai során forgattak.

A hatodik hét nem indult könnyen. A szomorkás idő kicsit rányomta a bélyegét a 
zsírzárlatosok közérzetére is, a Facebookon a következő bejegyzés született a hétfő-
vel kapcsolatban: „Hű, ez a taknyos idő valahogy kihatott a mai Oxygenben esedékes 
edzésünkre is. Valahogy ma minden nehezen ment, pedig már szedünk (igaz, csak 
az edzésnapokon) vitaminokat is. Valahogy ma minden súly nehezebb, minden perc 
hosszabb volt, ráadásul Nyuszi valami kezdődő meghűlés első tüneteit kergeti magá-
ban. Van ilyen. Azért persze végigcsináltuk, és utána jól is esett a friss levegőn sétálni, 
csak meg kell szoknunk, hogy nem látjuk az eget, és kicsit minden szürkébb és sötétebb. 
Hihetetlen, mennyire kihat a természet bioritmusa a miénkre…” – Facebook

Zsírharang VI.

Felezőpont aranyszabályokkal
[ 2012. november 11. ]
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Újra egyensúlyban

A hét közepére szerencsére már helyreállt az egyensúly: „…a szerdai Sárvárfürdőbeli 
edzésre Nyuszi már átvette az uralmat a náthája felett, igazából, már 99%-ban gyógy-
ultan jött edzeni. Bemelegítés után szuperszetes edzést nyomtunk, amelynek a lényege 
végülis az, hogy az egyes izomcsoportokhoz kapcsolódó gyakorlatok között nem hagy-
juk visszaesni a pulzust. 4–5 elem ismétlődött aztán “ forgóban”. Nagyszerűen formá-
ban tart a dolog, igazán jól megdolgoztatott minket, és iszonyú jól esett. Bevezettünk 
néhány új (eddig nem próbált) gyakorlatot is, mint például a fordított fekvenyomást, 
és a húzódzkodást. Zoli edző akkurátusan figyelte az órákat, és minket is. Nagyon ért 
az emberekhez, és jól is ismeri őket. Edzés után érdekes beszélgetésbe kezdtünk a jobb/
bal agyféltekedominancia a személyiségre gyakorolt hatásairól, de a vibrációs tréner 
frekvenciáiról csevegve eljutottunk még a tibeti lámakolostorok rezgésekre épülő medi-
tációs technikáiig is. Nagyon felemelő és érdekes beszélgetés volt.” – Facebook

Jól is folytatódott

„Ma az Oxygenben Nyuszi már totálisan gyógyult volt. Mindketten speedfitness-t 
nyomtunk. Továbbra is keménynek találjuk, az egyes izomcsoportokra már egyre na-
gyobb erősségű impulzusokat kértünk. Nagyon hatásos edzésforma, és nagyon tetszik, 
hogy külön szertartása van az elkülönített speedfitness-szobától kezdve az izotóniás 

italon át a záró fehérjeshake-ig. Teljesen feltöltődve hagytuk el a termet egy kis leve-
zető kardiozás után.” – Facebook. A vasárnapi aquajogging pedig – mint mindig –, 
kicsit lazábban, de a víz üdítő közegének különlegességével zárta a hetet.

„És mit esztek?”

Hogy miért is nehéz válaszolni az étrenddel kapcsolatban feltett érdeklődő kérdé-
sekre, annak két fő oka is van. Az egyik, hogy sajnos a legtöbben valami különle-
ges, titkos receptet, vagy mindenféle beavató trükköt várnak ilyenkor, amelyek úgy 
szabadítják meg a fogyókúrázót a feleslegétől néhány hét alatt, hogy semmit nem 
kell tennie érte. Ilyennel sajnos (vagy talán szerencsére?) nem tudnak szolgálni zsír-
zárlatosaink. A reklámok bővelkednek az étkezés tudatos újratervezése és mozgás 
nélkül is eredményt ígérő módszerekben, de azért nem árt, ha őszinték vagyunk 
önmagunkhoz, és tudatosítjuk, hogy ezek a „csodaszerek” nagyjából ugyanarról az 
ingoványos területről érkeznek, mint ahonnan a tévés jósdák, vagy a telefonos kap-
csolat útján gerincműtétet végző „varázslók”. A Zsírzárlat módszere ezekkel szem-
ben – ahogy azt már sokszor hangsúlyoztuk –, az egészséges aktivitás, az egészséges 
táplálkozás és egyáltalán az egészséges létezés lehetőségének felfedezése saját ma-
gunkban. Mindenki képes rá!

A másik ok, amiért nehéz kutyafuttában válaszolni, az, hogy a zsírzárlatosok di-
etetikus tanácsai szerint is alakítják, mikor mi és mennyi kerül a tányérjukra, aki 
egzakt adatok alapján állított össze számukra személyre szabott étrendjavaslatot, 
amely első sorban saját, a terhelésélettani laboratóriumban felvett mérési eredmé-
nyeikre és az eddigi étkezési szokásaikra épül, (nagyon leegyszerűsítve) ezek alapján 
számította ki azt a napi javasolt kalóriabevitelt, amelyet, ha nem lépnek túl, fogyni 
fognak. Természetesen a sok mozgás jelentősen fel is gyorsította ezt a folyamatot.

A zsírzárlatosok aranyszabályai

Persze azért van válasz. Van a zsírzárlatosoknak néhány általános érvényű „arany-
szabályuk”, amelyeket szívesen megosztanak bárkivel, akár itt és most is. Valójában 
ezek pillérein nyugszik teljes megváltoztatott táplálkozásuk:

1) Sokoldalú táplálkozás

Az új étrendből lehetőleg semmilyen alapvető tápanyag ne hiányozzon, ne akarjunk 
éhezés, koplalás árán, időre fogyni! Az életmódváltás nem verseny! Ellenben fontos, 



52 53

hogy figyeljünk az egyes tápanyagok minőségére. Az étkezések alapját az összetett 
szénhidrátok és a jó minőségű fehérjék alkossák. Tehát fehérlisztből készült élelmi-
szer helyett fogyasszunk teljes kiőrlésű pékárukat, zöldségeket, gyümölcsöket, barna 
rizst, hántolatlan gabonaféléket! Az összetett szénhidrátok mellé fogyaszthatók zsír-
szegény húsok és húskészítmények, zsírszegény ételkészítési eljárás alkalmazásával.

2) Nyersanyagok és elkészítés

A bevásárlásnál nagyon hamar át tud állni a figyelem az alacsony zsírtartalmú élel-
miszerekre. Szinte mindenfajta alapvető élelmiszer esetében van választási lehető-
ség, zsírszegény változat. Az elkészítésnél pedig – talán nem is gondolnánk –, meny-
nyi mindenből megspórolható a zsiradék. Panírozás helyett javasolt a habarás, ha 
mégis feltétlenül szükséges hozzáadott zsiradék használata, a legjobb kompromisz-
szum talán az olivaolaj. Főzelékek sürítésére kiváló a nyersanyag pépesítése, de liszt 
helyett használhatunk búza- és zabkorpát, vagy teljes kiőrlésű liszteket.

3) A mértékletesség elve

Az egyik legfontosabb! A Zsírzárlat résztvevői a projekt első napján lecserélték a 
tányérjukat egy kisebbre, és lelassították a táplálkozás folyamatát. Az étkezésnél az 

ételre koncentrálnak, nem esznek például tévézés, vagy munka közben sietve. A si-
etség és a habzsolás okozza a jóllakottság érzetének hiányát, vagy elkésését. Minden 
falatot alaposan megrágva (és kiélvezve) együnk! A táplálkozást vissza tudjuk húzni 
kicsit az elprofanizálódott színteréből a szakrális felé, képes szertartássá válni a terí-
téstől kezdve az elfogyasztásig.

4) Hányszor egy nap?

Heves viták tárgya, hogy jó, vagy rossz a „sokszor keveset” elv. A zsírzárlatosok 
mindenesetre törekszenek a három főétkezés tartására. Könnyű reggeli, mértékletes 
ebéd, és többnyire zöldség, vagy gyümölcsalapú vacsora. A köztes időszakban nas-
solás helyett jól tud működni egy jó tea, vagy néhány szem dió, esetleg egy sárgarépa. 
A teltség érzetét nem csak az elfogyasztott étel mennyisége, hanem a fogyasztás mi-
nősége és tudatossága is képes előidézni. Edzés, mozgás és az azt megelőző étkezés 
között hagyjunk 2 órát az emésztésre, az utolsó evés és a lefekvés között pedig leg-
jobb, ha 3 is eltelik. Értelemszerűen, a lefekvés idejéhez mérten dől el, mikor ehetünk 
utoljára, nem kell ragaszkodni a sokat emlegetett „18 óra után semmit” szólamhoz.

5) Folyadékok

Nagyon fontos kiegészítője bármiylen diétának a megfelelő mennyiségű folyadék-
bevitel. Napi minimum 2–3 liter folyadék nyugodtan jöhet, ez még az éhségérzetet 
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is csökkenti! Másrészt különböző teákkal rengeteg hasznos anyagot vihetünk be a 
szervezetbe (antioxidánsok, vitaminok, …stb.). Ma már nagyon barátságos teaüz-
letek vannak a városban is, a lehetőségek szinte korlátlanok! Fontos megjegyzés: az 
alkohol nem barátunk! 

6) Tudati faktor

Sokszor kifelejtik, de talán ez is a legfontosabbak közé tartozik. Az első elhatározás 
indító ereje fenntartható, és végig képes kísérni egy egész átalakulást. Ha a táplálé-
kot “megismerjük”, mielőtt saját magunk részévé tennénk, teljesen új módját kapjuk 
magának a táplálkozásnak. Érdemes tájékozódni, elolvasni az egyes nyersanyagok 
természetes adottságairól szóló anyagokat. Azt fogjuk látni, hogy körül vagyunk 
véve építő és jótékony erőt hordozó anyagokkal, amelyek elfogyasztása harapásról 
harapásra minket épít és erősít. Ez a fajta tudatosság nagyon sok nehéz helyzeten 
átsegítette már az életmódváltókat.

+1) Mozgás

Az igazi életmódváltás nem képzelhető el mozgás nélkül!

Máris túlvagyunk egy héttel a projekt felezőpontján. Vagyis, sajnos 
innentől kezdve már kifelé lépegetünk a Zsírzárlatból. Itt az ideje 
kicsit átnézni az egyes edzésfajták hatékonyságát a kalóriaégetés 
adatai, illetve a fiúk saját tapasztalatai alapján. Hasznos segítség 
lehet ez azok számára, akik csak most keresgélik, milyen mozgást 
kezdjenek el. És igen – a nagy sikerre való tekintettel –, a Zsírharang 
végén ma is lesz főzős videó! :)

Az életmódváltók heti programját valószínűleg már minden olvasónk ismeri, sokszor 
leírtuk már, hogy a hétfőik és csütörtökeik az Oxygen Fitness termeiben, a szerdáik 
és vasárnapjaik pedig a Sárvárfürdőn telnek edzésekkel. Arról is hírt adtunk, milyen 
fajta mozgásokat végeznek az egyes helyszíneken, sőt, a kezdeti tapasztalatokról is. 
Mára viszont elérkezettnek látjuk az időt egy kis számvetésre is. A Zsírzárlat dele-
lőjén túllépve arra kértük Nyuszit és twickkket, értékeljék az egyes edzésformákat 
a saját bőrükön megtapasztaltak szerint. Előnyöket, hátrányokat ütköztetünk, majd 
hozzárendeljük az egészhez a mért adatok alapján számolt hatékonysági mutatót is 
(az elégetett kalóriamennyiség és az eltelt idő alapján számítottuk és átlagoltuk).

Zsírharang VII.

Edzésformák mérlegen  
[ 2012. november 18. ]
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Mindennek helye volt…

Mindenekelőtt leszögezzük, hogy egyik edzésmód sem volt, és nem lehet ezután 
sem felesleges. Mindegyik hozzájárult ahhoz, hogy már az első mérésnél jelentős 
eredményeket tudtak felmutatni az életmódváltók, ráadásul az egyes mozgásmódok 
különböző kombinációkban is működnek. A tapasztalati ítéletek így jobbára szub-
jektívek, hiszen nincs két egyforma ember: van, aki küzdve, izmait maximumon 
járatva, mások lazán kocogva szeretnek edzeni, ismét mások a vízben érzik jól ma-
gukat. A következő értékelőket is ennek ismeretében érdemes olvasni.

Kardiovaszkuláris edzések – hatékonysági index ≈ 15

A szív fokozott munkavégzését, fokozott energiafelhasználást, az edzés idején tar-
tósan magas pulzust jelenti. Az Oxygen Fitnessben és a Sárvárfürdőn is sokféle, 
jóminőségű gép áll rendelkezésre ehhez. A Zsírzárlat során a legtöbbször a futó-
gépet, az elliptikus trénert, a biciklit és a taposógépet koptatják a srácok, sokszor 

kombinálva is őket egymással. Használatuk egyszerű, a bonyolultnak tűnő kezelő-
panel beállítása is egyértelmű: testtömeget, életkort, nehézségi fokozatot, edzésidőt 

kell csak megadni, a gépek ráadásul mindenütt tudnak magyarul. A fiúk egy-egy 
gépen 15–20 percet szoktak eltölteni, a beállításokat úgy variálva, hogy lehetőleg a 
pulzusórájuk által meghatározott „zsírégető” zónában maradjanak. Ez persze sok-
szor nem is olyan könnyű. A kardiogyakorlatokat nem igen lehet elhagyni. Jelentő-
ségük nagy, hiszen bármilyen egyéb gyakorlathoz remek bemelegítők is egyben. A 
tapasztalat alapján – a zónahatárok között maradva – jelentős kalériavendettát lehet 
végrehajtani. Már félóra „tiszta” biciklizés is 6–800 kalóriát éget, de a sima kocogás 
hatékonysága is nagyon nagy, 1000–1800 kalória fogy általában óránként. A gépeket 
használva már néhány perc után megindul a nagyon erős izzadás, nagyon kell vi-
gyázni ezért az időjárással. Fontos pótolni a vízveszteséget is.

Előnyként említik meg zsírzárlatosaink a sokféle nehézségi fokozat állításának 
lehetőségét, a hatékonyságot, a kényelmet, a rendkívüli élénkítő utóhatást, a hátrá-
nyok között leginkább csak a gyakorlatok monotonitása vetődött fel, ezért javasolt 
időközönként gépet váltani (másrészt az izmok igénybevétele szempontjából sem 
szerencsés az egyhangúság), vagy eljátszani a pulzushatárokkal, és különböző pul-
zusintervallumokban váltogatva meghatározott időket eltölteni. Társalogni csak 
módjával tudnak a srácok, fontos a szabályos légzés is, ezt pedig nehéz tartani be-
szélgetve. Veszélyei is lehetnek persze ennek is, mint minden mozgásnak: fontos el-
lenőrizni a pulzusszámot, mert a zónahatárt tartósan túllépve jobb esetben „csak” 
az elsődlegesen elérhető forrásból, a vérből égnek el az energiák, rosszabb esetben 
túlhajthatjuk a szivet.

Gépekkel történő edzések – hatékonysági index ≈ 14

Szintén lehetséges mindkét helyszínen speciálisan az emberi test különböző izom-
csoportjainak fejlesztésére kialakított gépek használata. Az edzésprogram összeál-
lításában mindenképp fontos kikérni szakember segítségét, ezután már önállóan is 
végezhetők a gyakorlatok. Ennél az edzésformánál különösen fontos a bemelegítés 
(biztosított legyen az izmok fokozott véreállátása) és a nyújtás, ezek nélkül nagyon 
erős izomlázat lehet összeszedni. A zsírzárlatosok a válltól a vádliig szinte minden 
főbb izomcsoportot mozgatnak. Első körben egy-egy mozdulatsort 10–15 alka-
lommal ismételnek meg bemelegítésként, majd egy újabb körben annyit soroznak, 
amennyit maximálisan bírnak (ameddig képesek befejezni a mozdulatsort). 

A gépekkel történő edzés előnyei között első helyen áll a változatosság. 
Sokmindenre kell figyelni, mindig történik valami, nincs túl sok lehetőség unatkoz-
ni. A gépek kialakítása védi az izületeket, nincs káros mellékhatás. Motiváló lehet, 
ha edzésről edzésre fejlődést észlelünk, az izmok épülése önmagában is hamar érzé-
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kelhető. Ez az edzésforma sokáig, akár egy egész napig is képes fenntartani a szerve-
zetben a felgyorsult anyagcserét. Nem közvetlen hátrány, de az izomépítő gyakorla-
tokkal a zsírégetés nem intenzív, a pulzus is hol megemelkedik, hol visszaesik, nincs 
tartós igénybevétel. Közvetve viszont (épp a felgyorsult anyagcsere miatt) igenis van 
zsírégetés. Nyuszi és twickkk többször átélte a nem megfelelően „lenyújtott” edzé-
sek után a már említett izomlázat is.

TRX – hatékonysági index ≈ 15

A Sárvárfürdőn végezhető. A két hevedert már az első héten bemutattuk. Máig 
megdöbbentő, mennyire egyszerű, és mennyire hatékony. Ahogy a gépek, ez is 
képes szinte minden izmot munkára fogni, és egyben fenntartja az emelkedett 
pulzust is. Könnyen „beállítható” a nehézségi fokozata aszerint, milyen mere-
dekséggel „dőlünk bele” a TRX-be, milyen arányban kell elbírnunk saját súlyun-
kat. A gyakorlatokhoz tempót adva nagyon kemény edzésformának bizonyul, 
Nyuszi és twickkk a legkeményebbek és leghatékonyabbak közé sorolják. Szin-
te csak előnyei vannak, hihetelenül sokoldalú mozgás, elképesztő felfrissülést 
és fittségérzetet képes adni. Ajánlott csoportosan végezni a gyakorlatokat, nagy 
inspirálóerő, ha más is szenved mellettünk…

Aquajogging – hatékonysági index ≈ 8

A Sárvárfürdőn végezhető. Mivel elsősorban műtött betegek, nagy túlsúlyt cipe-
lők számára fejlesztették, nem jelent extrém igénybevételt. Nehéz elérni a zsírége-
tő limit alsó határát is egyes mozdulatoknál, de feszítettebb tempó, vagy a boka-
ellenállás levétele képes segíteni ebben. Előnye a víz közege önmagában. A víz 
élénkít, a kezdeti esetlenség érzése néhány alkalom után enyhül, a fiúk tapasztala-
ta szerint az egyensúlyérzékre is jó hatással van. Sokoldalú, kellemes mozgás, hát-
ránya éppen hatékonyságának alacsony voltában áll, de tulajdonképpen ez előny 
is lehet, hiszen akár úszással kiegészítve, akár csak egy “könnyebb” edzésnapként 
a programba iktatva nagyon is helye van.

Speedfitness

Az Oxygen Fitness külön erre a célra kialakított termében végezhető. Részletesen 
leírtuk már a speedfitness, az elektromos rásegítő impulzusokkal történő edzés 
folyamatát. Áldásos hatásait viszont csak néhány alkalom után érezték egyértel-
műen a fiúk. Bár az elektromosság miatt órával nem mérték a zsírégetést, egész 
biztosan jelentős kalóriagyilkos ez a módszer is. Általános a speedfitness után a 
gyengébb/erősebb izomláz, de emellett elképesztő felfrissítő, stimuláló, aktiváló 
hatása, már néhány alkalom után feszesebbnek, szikárabbnak érezték egész testü-
ket. Számos előnye közül a legszembeszökőbb minden bizonnyal az időhatékony-
ság, hiszen 20 percig tartó blokkról van szó csupán. Erős és egyértelmű hatása 
van, hátránya igazából csak a viszonylag magas költsége, de mindenképp azok 
között a módszerek között szerepel, amelyeket a zsírzárlatosok a projekt után ci-
vilben is szeretnének majd folytatni.

No para!

Remélhetőleg hasznos értékelőket adtunk közre a fentiekben. Végszóként vala-
mennyire érvényes, hogy indokolatlan bárminemű félelem, vagy idegenkedés 
tőlük. Mindenütt megkülönböztetett figyelemmel fogadják a kezdőket, rengeteg 
kedvességet és segítőkészséget tapasztaltak az életmódváltók is. Érdemes kisebb 
csapatokat is alakítani, hiszen tényleg minden könnyebb közösen. A csapatok 
megszervezéséhez nyugodtan használható akár a Zsírzárlat Facebook-oldala is, 
tele van olyan olvasóval, akit valószínűleg ugyanúgy érdekel a mozgás, az egész-
ség, sőt lehet, hogy épp ő is csak társra vár a kezdéshez.
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A Zsírzárlat projekt kétharmadához érkezett, egyben a második 
mérlegeléshez. A diéta, az edzések kezdenek rutinná válni, érzi ezt 
a szervezet is, és alkalmazkodik. Lassul a fogyás, de nyugalom: ez 
természetes jelenség.

A Zsírzárlat nyolcadik hetét tapossák az életmódváltók, Nyuszi és twickkk. Sok min-
denen túl vannak, sok mindenre felkészültek, így nem érte őket váratlanul, hogy a 
második mérlegelés eredményei azt mutatták, jelentősen lelassult a fogyásuk tempó-
ja. Minden hosszabbtávú diéta, életmódváltás során felbukkannak ugyanis stagnáló 
időszakok, másnéven platók.

A test átkapcsol spórolósba

Nem, ez nem jelenti azt, hogy kevésbé tennék oda magukat az edzéseken, vagy hogy 
esetleg elcsábulnának, és letérnének a diéta útjáról, talán épp ellenkezőleg. Ha kicsit 
utánaolvasunk, azt láthatjuk, hogy a lelassulásnak több oka is lehet, és van meg-
oldás is. Nagy valószínűséggel az történt, hogy testük gépezete alkalmazkodott az 

Zsírharang VIII.

a második mérlegelés – platók 
[ 2012. november 26. ]
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megváltozott körülményekhez. Több mint egy hónapja kapott a szervezetük a meg-
szokottnál kevesebb bevitt energiát. Erre az első időszakban az ugrásszerű fogyás 
volt a reakció, de később, amikor az új mennyiséghez hozzászokott a test, a gépezet 
újratervezte az energiafelhasználást, és lecsökkentette az alapanyagcseréjét, hogy 
kevesebb energiával is fenntartsa a működését. A fogyás ilyenkor értelemszerűen 
lelassul, vagy megáll.

A mozgáshoz is képes hozzászokni a szervezet

Ugyanez a helyzet akkor is, ha nem elég változatos az edzés programja, és egy egysí-
kú, ugyanúgy ismétlődő mozgásra kódolja rá magát a szervezet, ilynekor az ismerős 
mozdulatokhoz már nem használ fel annyi energiát, mint először. Ha belegondo-
lunk, ezek a jelenségek az emberi test csodálatos alkalmazkodóképességét mutatják. 
Másrészt viszont kevéssé valószínű, hogy ez lenne a ludas zsírzárlatosaink platójá-
ért, elég ha számbavesszük, hogy csak ezen a héten hány különböző mozgásformát 
iktattak az edzésrendbe. Az Oxygen Fitnessben – bár a forgatókönyv ugyanaz volt, 
mint eddig –, új gépekkel, új súlyokkal dolgoztak a srácok. A Sárvárfürdő szerdai 
tréningjén szintén bővült a szuperszet sorozat, és fokozott intenzitással küzdöttek. 
Speedfitness volt a menü az Oxygen második heti edzésnapján, míg aquajogging és 
úszás a Sárvárfürdőén. Egyedülállóan változatos prorgam…

A számok

Mintha tökéletes szinkronban haladnának, a zsírzárlatosok második hónapjának 
végén mindketten megközelítőleg fele annyi kilóval lettek könnyebbek, mint a kez-

dőhónapban. Ez tulajdonképpen így sem rossz eredmény: Nyuszinál újabb leadott 7, 
twickkk-nél újab leadott 3,5 kg. A projekt kezdete óta így összesen 18,5 és 10 kg-nyi 
zsírt adtak át az enyészetnek.

Megoldási stratégiák

Az első és legfontosabb: tudatosítani kell, hogy a lassulás nem azért történik, mert 
hibáztak. Tilos elkeseredni, ez a szakasz része, – sőt, fontos része – az útnak. A 
csökkentett energiafelhasználásról ismét vissza lehet kapcsolni gyorsabb anyagcse-
rére, ha kicsit trükköznek az energiabevitellel. A terv szerint heti átlagban továbbra 
sem lépik túl az eddigi kalóriamennyiséget, de a bevitel elosztásában kicsit vál-
toztatnak majd, és beiktatnak olyan napokat, amikor a megszokottnál több, majd 
olyanokat, amikor kevesebb energiát juttatnak be. Ezzel jelezni lehet a rendszernek, 
hogy szó sincs éhezésről, nem kell csökkentett módba kapcsolnia. Ha minden jól 
megy, ennyi elég lesz majd a fogyás újraindításához, december végén, a harmadik 
mérlegelésen kiderül, beválik-e a terv.
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Keserédes tény, de valóság: meg vannak számlálva a Zsírzárlat pro-
jekt hetei. A main kívül még három alkalommal jelentkezik a Zsírha-
rang a heti összefoglalókkal, aztán – mint valamiféle rehabilitáció 
után – Nyuszi és twickkk megszabadul a hetirend kötöttségeitől és 
önálló döntéseiken múlik majd, hogyan, milyen formában folytat-
ják… Valójában ez lesz az életmódváltás erejének igazi próbája.

A héten még minden edzés a szokásos menetrend szerint zajlott, de a zsírzárlato-
sok egymás között egyre többet egyeztetnek már arról, hogyan tervezik a folytatást. 
Emellett sort kerítettek egy oldott délutánra is, amely során átnézték ruhatárukat.

Tudatosítani kell az új testet!

Már sokszor kiemeltük, hogy az egész projektünk nagy hangsúlyt fektet az élet-
módváltás mentális oldalára. Fontos az is, hogy a testi változások tudatosodjanak. 
Egy nadrág, vagy póló, amelyből “kifogytunk”, nagyon fontos örömforrás, emel-
lett még fontosabb, hogy ne ragaszkodjunk hozzá, cseréljük le olyanra, ami az új 

Zsírharang IX.

Hogyan tovább a Zsírzárlat után?  
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66 67

testünknek megfelelő méretű. Persze lehetséges, hogy egy jól megszorított övvel 
még tudnánk hordani a bő nadrágot, de ezzel egyben azt jeleznénk magunknak 
tudat alatt, hogy nem bízunk magunkban, még semmi nem biztos, még bármikor 
visszajöhetnek a leadott kilók… Nyuszi és twickkk közösen válogatták át régi 
és újabb ruháikat, egy fotó kedvéért pedig felvették a projekt elején még passzos 
nadrágjaikat. A változás beszédes!

Kicsit visszakanyarodva a bevezetőhöz, de még mindig a dolog mentális vizein 
evezve, fontos végiggondolni a zsírzárlatosok példáján azt is, mit tehet hozzá egy 
edzőterem az életmódváltáshoz. Ha valakiben megszületik a döntés a változtatásra, 
az első dolgai között kell hogy szerepeljen, hogy végiggondolja és megtervezze ma-
gának a mozgás lehetőségeit. Néhány Zsírzárlat-tapasztalat a tervezéshez:

1) Fixpontok

Az ember fogékony a szertartásos jellegre és a rendszerességre. Nyuszi és twickkk 
hetirend alapján, a hét mindig ugyanazon napjain jártak felváltva a Sárvárfürdőbe 
és az Oxygen Fitness-be. Ez a rendszer biztos pontként épült be mindennapjaik-
ba, a változtatáshoz pedig – mint ahogy Arkhimédész óta a fizikában is tudjuk – a 
legfontosabbak a fixpontok, a kapaszkodók. Az edzésnapok valódi szertartássá ala-
kultak, amelyeket (talán nem is tudatos) felkészülés előz meg náluk a mai napig. Ez 
a felkészülés azzal kezdődik, hogy a napi teendőket hozzá kell alakítani az edzés 
időpontjához. Az idővel való gazdálkodás kulcskérdés! Ha nem kényszerít minket 
egy fix időponthoz például a terem nyitva tartása, folyamatos engedményeket fo-
gunk tenni magunknak, kompromisszumok sorozatát kötjük majd figyelembe véve 
olyan banális tényezőket, mint a tévéműsor, egy utolsó simítás a munkán, vagy egy 
nem várt telefonbeszélgetés. A fitneszterembe érkezés ezzel szemben már alapban 
egy minizarándoklattal kezdődik, célszerű gyalog és társaságban megtenni az oda-
vezető utat. Majd átöltözéssel, egyfajta formális átváltozással folytatódik, amelynek 
szintén sokkal nagyobb a jelentősége az utcai ruházatot leváltva, mint egy otthoni, 
kényelmesebb viseletet.

2) Az inspiráló közösség

A fitnesztermek közösségének ereje külön pontot érdemel. Nem lehet elégszer hang-
súlyozni ugyanis, mennyire lényeges ez a momentum. Az ember – akármit is tesz, 
akármilyen életet is él – mégiscsak közösségi lény. Ennek megfelelően működik a 
személyiségünk is. Egy helyen, hasonló céllal összegyűlt emberek akár a találko-

zásuk első pillanatától kezdve hordozzák a csapat lehetőségét. A másik ember kö-
zössége inspiráló. A másik ember hasonló problémája könnyít a miénken. Minden 
egyes ember viszonyítási pont. Szélsőséges esetben példakép, vagy – épp ellenkező-
leg – elrettentő példa. Ideális esetben pedig a saját határainkon túlmutató jelenlét, 
észlelés, kritikai érzék egyben. Az edzőteremszüzek – köztük a zsírzárlatosokkal a 
projekt kezdetén – gyakran állítanak fel hamis előítéleteket a termekkel kapcsolat-
ban. Ilyenkor előre elképzelnek egy a testnevelés órák légköréből, magamutogató 
izompacsirták arroganciájából, vagy még ki tudja, hány negatív töredékből összera-
kott torz képet, amelyet képtelenek kiverni a fejükből, és amellyel szemben látszólag 
joggal támaszthatnak ellenérzést, magyarul legitimizálják magukban az edzések 
mellőzését. Ebből a “védelmi sáncból” elő kell jönni, és kellő kurázsit összeszedni 
ahhoz, hogy kipróbáljuk, mi a valóság. A legtöbb esetben az első alkalommal szerte-
foszlanak az előítéletek, és elkezd működni a közösség endorfin-felszabadító hatása.

3) Sokoldalúság

A sokoldalú mozgás fontosságát már megemlítettük az előző Zsírharangban, ami-
kor a platókról beszéltünk. Minél változatosabban, minél több oldalról közelítve 
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mozgatjuk meg az izomzatot, annál jobb eredményt érünk el. A változatos moz-
gásra nem „kódol rá” a szervezetünk lecsökkentett energiagazdálkodással, és 
nem válik unalmassá sem. Persze lehetséges edzőtermen kívül is színesen edzeni: 
lehet kocogni, biciklizni, túrázni például, amelyek mind nagyszerűek, de közel 
sem érnek fel hatékonyságukban a fitnesztermek kínálatával. Igaz az is, hogy az 
egyes izomcsoportokat meg lehet mozgatni kizárólag egy háztartásban fellelhető 
eszközökkel is, sőt divatja is van a puritán edzésformáknak (valószínűleg épp az 
ingyenességük miatt), de mielőtt ezt választanánk, ne felejtkezzünk meg a követ-
kező pontról!

4) Biztonságos és ellenőrzött módszerek

Az izmainknak, izületeinknek törékeny rendszere van, amiben elég könnyű kárt 
tenni rosszul elosztott terheléssel. Egy edzőterem felszereltségében olyan gépeket 
találunk, amelyek kifejlesztését nagyon gondos tervezés előzte meg, és anatómi-
ai szempontból valószínűleg a leginkább kockázatmentes mozgásformát jelen-
tik. Nem kell tartani attól, hogy a futópadon tönkretesszük a térdünket, vagy 
például az evezőpadon hátizomerősítés közben rossz helyzetben dolgoztatjuk a 
gericoszlopunkat. Mindemellett a fitnesztermek „tartozékai” a tapasztalt, felké-
szült és segítőkész edzők is, akik korrigálják a helytelenül végzett gyakorlatot, 
választ adnak az esetlegesen felmerülő miértekre, és egyáltalán ott vannak, jelen-
létükkel újabb fixpontot nyújtva.

A bérletárak a földön járnak

A fenti pontok csupán a legfontosabbak azok közül, amelyek arra sarkallták Nyu-
szit és twickkk-et, hogy a Zsírzárlat zárása utáni első dolguk a bérletváltás legyen 
az edzőtermekbe. Fontos és lehetséges termeken kívül is mozogni, de ezek mel-
lett heti 1–2 alkalmat továbbra is szükségesnek tartanak az új életmód fenntar-
tásához. A bérletárak (a Sárvári Gyógy- és Wellnessfürdő és az Oxygen Fitness 
bérletárai is megtalálhatók a honlapjaikon) egyébként mindkét helyen a „földön 
járnak”, egyáltalán nem csillagászatiak, ráadásul többféle csomag közül lehet vá-
lasztani. Mindkét helyszín külön figyel a társas légkör fontosságára is, és páros 
bérletkedvezményeket is ajánlanak. 

A következő lépcsőfok remélhetőleg a csapatépítés lesz, a zsírzárlatosok sze-
retnének edzőcsapatokat kialakítani az olvasókkal, és januártól közös egyezte-
tés után együtt mozogni.

Egyre nehezebb a dolgunk a heti összegzőket illetően, hiszen oly-
annyira kevés alkalom maradt már az olvasókkal való találkozásra, 
hogy nagyon át kell gondolni, mit emelünk ki, nehogy kimaradjon 
valami lényeges.

Mondhatjuk, hogy a zsírzárlatos fiúk a finisbe érkeztek, az utolsó köröket futják, 
ami még hátravan ebből a háromhónapos pályából. A nyári vakációnyi hosszúsá-
gú kaland szerencsére egyiküknél sem maradt hatás nélkül: ahogy az előző ösz-
szegzőkben részletesen is leírtuk, olyan változások következtek be náluk, amelyek-
re – minden pozitív hozzáállás ellenére – ők maguk sem számítottak az elején. 
A tizedik – akár jubileuminak is tekinthető –, Zsírharang első felében ezeket a 
változásokat nézzük meg közelebbről.

Démonok

A Zsírzárlat nem a megszokott egészség-szólamokra épített, talán hitelét és ér-
dekességét is ez adta egyben. Két átlagos életmód volt a kiindulópont, Nyuszié és 
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Démonűzés tudatosítással  
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twickkké, akikben az volt a közös, hogy valahol hibáztak az akkori életmódjukat 
illetően. Hiszen olyan szép harmóniában él test és lélek nálunk embereknél, hogy 
az egyik változása hamarosan nyomot hagy a másikon is, jót, vagy rosszat. Már-
pedig ha nyomot már hagyott, és az eredmény egy elhanyagolt, elhízott test lett, 
valószínűleg meg lehet találni az okokat, a hibás életmód gyökereit is. Eddig főleg 
a megoldást vizsgáltuk. Miután hamarosan a legfőbb feladat az elért eredmények 
fenntartása lesz, vigyázó szemünkkel kicsit visszatekintünk ezekre az okokra, a 
három fődémonra és kiűzésükre:

1. démon: Ülőmunka, mozsgáshiány

Egész nap egy irodában az asztal mögött ülve azt érezzük, ugyanúgy elfáradtunk, 
mintha vagont raktunk volna. A legrosszabb, amit ilyenkor tenni lehet, hazamen-
ni, és kiadós jutalomvacsora után valami tévéműsor ringató monotóniájára rá-

aludni, módszeresen elfojtva minden ésszerű okot még a legminimálisabb meg-
mozduláshoz is.

Ez a démon nagyhatalmú, de kiűzéséhez egyetlen elhatározás elegendő. Az élet-
módváltók magával a projekttel “rákényszerítették” magukat ennek az első lépésnek 
a megtételére. Az eredmény? A fáradtság valójában sokszor csak illúzió. A szellem 
elcsigázottsága hiteti el a testtel is, hogy kimerült, holott valójában alig várja, hogy 
mozoghasson. A szellemmel szemben már az első ellentmondás képes leleplezni ezt 
az illúziót, és csodálkozva fogjuk látni, mennyi energiát hagytunk ezelőtt pocsékba 
veszni a testünkben napmintnap. A legjobb az egészben: a testtel együtt a szellem is 
frissül, sőt a mozgás a stresszt is képes közömbösíteni.

2. démon: Rendszertelen étkezés

Civilizációs jelenség, hogy látszólag mindenkinek annyi a munkája, hogy nincs ideje 
normálisan enni sem, és gyakran, miután éjjel végez a műszakkal, beindul nála a 
jutalmazó ösztön, és kiüríti a hűtőszekrényt. Minél keményebb igénybevételt “ju-
talmazunk” ilyenkor, legtöbbször annál többet eszünk, arról ne is beszéljünk, hogy 
miket (édességek, pizza, nassok…)… Gyakran ilyenkor még a munka tempójában 
ülünk asztalhoz, és mintha időre menne: lapátolunk, habzsolunk anélkül, hogy ki-
csit is megismernénk a táplálékot, amit a testünk részévé teszünk.

Ahogy az előző esetben, itt is a probléma felismerése az első lépcső. A továbblépést 
pedig a józan paraszti ész jelenti. Szinte bármilyen életvitelben jelentkező probléma 
megoldható tudatosítással. Először is el kell gondolkodni: az olyan munkahelyeken, 
ahol nincs előre betervezett ebédszünet, általában rugalmasan osztják be a napot. 
Sokszor kijárnak például cigarettázni a dohányosok, kávézni a kávésok. Valószínű-
leg az ezekre szánt idő összeadva bőven elég egy ebédhez. A rendszeres táplálkozás 
testi-lelki kiegyensőlyozottságot jelent, ez pedig koncentráltabb jelenlétet is a mun-
kahelyen. Amennyi időt elvesz az étkezés, annyit visszaad a teljesítőképesség. A ju-
talmazásra pedig mást kell kitalálni: a zabálás helyett hasonló lelki kielégülést jelent 
megírni egy rég halasztott levelet egy barátnak, vagy rendberakni a könyvespolcot. 
Eközben nyugodtan el lehet rágcsálni egy sárgalépát!

3. démon: Szélsőségek a szórakozásnál és az ünnepeknél

Ez a démon szorosan összefügg az előző pontnál említett jutalmazó elvvel. Nem 
Nyuszi és twickkk volt az egyetlen, aki találkozott vele, sajnos a fiatalok többsége 
már ifjúkorában rászocializálódik, hogy a szórakozáshoz és ünnepléshez elválaszt-
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hatatlanul hozzátartozik a mértéktelen ivás és evés. “Keményen dolgoztam, megér-
demlem!”, “Erre inni kell!” – gyakori “szavajárásai” a démonnak… Pedig a zsíros 
ételek hátránya mellett ne felejtsük el azt sem, hogy az alkohol nem csak a kalória-
tartalma miatt alattomos! Vizet von el a sejtektől, ráadásul lebontásán sokáig dolgo-
zik a szervezet, miközben zöld utat kap a zsír a beépülésre.

A démonűzés itt sem fog menni elhatározás és agymunka nélkül. Relaxáltan, 
hátradőlve érdemes visszaidézni egy fékevesztett kocsmatúrát, a másnaposságot, 
az emlékezetkiesést… Majd utána elképzelni egy rezdülésekig lecsendesedett ba-
ráti beszélgetést tea mellett, éjbenyúló eszmecserét a csillagok alatt… A kettő közti 
kontraszt önmagában segítő erejű. De egy közös kocogás, vagy kirándulás ugyan-
úgy méltó alternatívája a kocsmában ücsörgésnek. Ami a legfontosabb: az elme tisz-
ta marad, az emlékek megmaradnak, épülünk!

Időzítés és összefüggések

Hogy miben áll a Zsírzárlat legfőbb eredménye a két életmódváltónál? Hogy a fen-
ti három démon mindegyikét képesek voltak száműzni úgy, hogy ez a küzdelem 
energetizálta, nem pedig leépítette őket. Szinte minden az életmóddal kapcsolatban 
felmerülő probléma rokonítható, leszármaztatható valamelyik fent említettre. A vá-
lasz ezekre pedig minden esetben ugyanaz: tudatosítás és elhatározás.

Persze az sem mindegy, hogy mikor változtatunk. Ha tetszik, ha nem, a testünk 
az életkorunk növekedésével változik. Egy idő után szép lassan csökkenni kezd az 
előző évek, évtizedek alatt képződött izomtömeg, ezzel együtt pedig lelassul az alap-
anyagcsere. Egyetlen mód létezik ennek a folyamatnak a kompenzálására: a tudatos 
életmód, kontrollált táplálkozással és mozgással. Nyuszi és twickkk onnan és akkor 
fordult vissza, ahonnan és amikor még viszonylag könnyen lehetett. S bármennyire 
is hihetetlen, az életmódváltásuk nem kirakat, nem propaganda volt, hanem a nyil-
vános szakaszt követően is fenntartható, hosszútávú szemléletváltás.

Hamarosan búcsúzunk

A következő Zsírharang bejelentkezésben azokat a kulcsfigurákat szólaltatjuk 
majd meg, akik munkájukkal és szakértelmükkel végigkísérték a projektet. El-
mondják a zsírzárlatosok edzői, hogyan, milyen érzésekkel vágtak neki a fiúkkal 
való közös munkának, és hogyan látják az eredményeiket. Két hét múlva pedig az 
utolsó számban búcsút int a Zsírzárlat egy nagy, végső összehasonlító elemzéssel 
és összehasonlító képgalériával.

Ahogy ígértük, a célegyenes előtt megszólaltatjuk a Zsírzárlat egy-
egy edzőjét a projekt mindkét fő helyszínéből, a Sárvárfürdőből és 
az Oxygen Fitnessből is. Kiss Julianna, a Fürdő fitneszrészlegének 
vezetője, és Bátorfi Csaba, az Oxygen Fitness munkatársa ugyanazt 
az öt kérdést kapta tőlünk.

KISS JuLIANNA VÁLASZAI – SÁRVÁRI GyóGy- ÉS WELLNESSFÜRDő
 
1) Mik voltak az előfeltételezéseid a Zsírzárlat ötletével kapcsolat-
ban három hónappal ezelőtt?

Én nagyon örültem a Zsírzárlatnak, ebben a témában elhivatott vagyok. Foglal-
koztam fogyókúrás táborokkal, fogyókúrás tanfolyamokkal. 2002–2003 környé-
kén Sárváron is meghirdettünk egy fogyókúrás (fat-free) tanfolyamot, és már 
régóta ért bennem a gondolat, hogy ezt újra kellene indítani, mígnem a fiúk meg-
előztek a Zsírzárlattal, és megkerestek minket. Én egyből – szinte anyjukként – 
felkaroltam, és segítettem őket, mert ezt tanultam, és van is benne tapasztalatom.

Zsírharang XI.

a finis előtt a szó az edzőké  
[ 2012. december 16. ]
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2) Mennyire láttad reménytelennek a helyzetet,  amikor találkoztál a 
két projektrésztvevővel?

Láttam náluk durvább eseteket is. Van, amikor nem a külső fogja eldönteni, hogy 
ki fog lefogyni, és kinek sikerül az életmódváltás. Ez nagyon komplex dolog. Nem 
látunk bele a fejekbe, csupán a testből nem látjuk az igazi motivációkat, vagy hogy 

épp milyen pszichés zavar, függés áll a háttérben, és nem látunk bele a hűtőszek-
rénybe sem. Én nem láttam reménytelennek a zsírzárlatosokat, már az nagyon jó 
előjel volt, hogy ők maguk kitalálták az egész projektet, az arculatával, logójával 
együtt, vállalták, hogy online kommunikálni fogják szinte minden nap. Az pe-
dig, hogy ez tényleg publikussá vált, egyfajta kötelességgel, felelősséggel ruházta fel 
őket, hiszen azok az emberek, akik olvassák a Zsírzárlat bejelentkezéseit egyfajta 
kirakatban, példaként látják őket. Szerintem a nyilvánosság nagyon jó mozgatóru-
gó is volt a fiúk számára, mert azt érezhették, hogy tartoznak az olvasók, a külvilág 
számára, és hogy kutya kötelességük végigcsinálni, ha már publikálják kifelé.

3) Hogy bírták a fiúk az iramot? Hogy látod, teljes gőzzel „dolgoztak”?

Két külön karakter érkezett hozzánk, fizikálisan, testalkatilag sem egyformák. 
Mindketten súlyfelesleggel jönnek. És valószínűleg ugyanabban a taposómalom-

ban vannak benne, mint ma rajtuk kívül még olyan sok fiatal: sokat ülnek, az életük 
egy jó része a számítógép előtt ülve zajlik, és rakódnak rájuk a kilók. Ehhez netán 
kapcsolódhat egyfajta hedonisztikus fíling: jó bulizni, engedjük el magunkat, per-
sze ezzel általában épp a másik oldalt kompenzáljuk, nappal teljesen leszív minket 
a munka, és kicsit ki akarunk törni ebből. Tehát ők így érkeztek hozzánk: mint 
mondtam, különböző testalkattal és szerzett állóképességgel. Minket szakmailag is 
meglepett, amit az állapotfelmérésnél és az első edzéseken tapasztaltunk, de közben 
igazolta is azt, amit korábban láttunk már vendégeknél is, mégpedig azt, hogyha 
valaki fiatalkorban szerez egy jó állóképességet (mint ahogy Nyuszi a sporttagoza-
tos osztályában szerzett), akkor annak a nyomát felnőttkorban is őrzi a szervezet, 
és ez vissza is köszönt. Habár a Gabi kisebb súlyfelesleggel rendelkezett, mint Nyu-
szi, és az állapotfelmérésnél Nyuszi meg is ijesztett minket, mert nagyon magas 
nyugalmi pulzust és vérnyomást produkált, azt hittük, hogy szinte meg sem lehet 
majd mozdítani, ennek ellenére az első edzéseken sokkal kiegyensúlyozottabb volt 
a pulzusa, míg a Gabi már kisebb terhelésre is hamar kifulladt.

Aztán Gabi szépen jött fel. Terhelhetőségben most már lassan utolérte a Lacit. 
Nagyon jól kiegészítették egymást. A Gabi volt az egész projekt szóvivője, intellek-
tuális felelőse, de a Laci nagyon jól bírta az edzéseket, van egy egészséges összetar-
tozás, és a Gabit ez nagyban segítette abban, hogy behozza a lemaradást. Valahol 
már az első beszélgetés során éreztem bennük azt az alázatot, amivel elindultak az 
egész téma felé. Lehet, hogy a két ember közül az egyiknek nagyobb szüksége volt 
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az egész projektre, mint a másiknak, de épp a másikban volt meg talán ehhez a na-
gyobb alázat, így folyamatosan húzták egymást.

4) Három hónap egy hosszútávú életmódváltás előszobája csupán. Ha 
jósolnod kéne, szerinted hogy állja ki az idő próbáját az elért eredmény?

Megintcsak kiemelném a nyilvánosság szerepét. Náluk ez az előszoba nyitott volt. 
Bárki benézhetett. Most majd becsukják maguk mögött az előszobaajtót, és bemen-
nek a szobába. És itt lesznek nagyon fontosak az egyéni motivációk. Ők most kaptak 
egyfajta rálátást, és hozzáteszem, sokkal jobb kiindulási alapot kaptak, mint egy át-
lagember, hiszen a Zsírzárlat esetében egy kicsit a város, a szakma fogott össze értük, 
felkaroltuk a kezdeményezést. Ha ők megbecsülik ezt a lehetőséget, alapot, ezt a 
látásmódot, amit mi adni tudtunk nekik, és megtalálják ezekben az edzésformák-
ban azokat a pontokat, amiket tényleg élveznek, szeretnek, és még kihívást is képes 
jelenteni a számukra, akkor szerintem ez hosszútávú dolog lehet.

A másik, amiben bízom, a saját énképük, önbecsülésük, ami szintén egy fontos 
belső kontroll lehet, mindamellett, hogy most biztos, hogy kapják a környezetük-
től az elsimeréseket, sőt, ahogy mondják, még tanácsot is kérnek tőlük. Ezek biz-
tos, hogy jó érzést jelentenek, és talán megakadályozzák, hogy megint átbillenjen 
a dolog, és dekánként visszaszedjék, amit most kilónként leadtak. Nagyon fontos, 
hogy ésszel felmérjék, mennyi munkát, energiát fektettek be, és ez ne menjen kár-
ba. A másik kapaszkodójuk az lehet, hogy a sportolás közben sok örömhormon 
is felszabadul, amihez talán könnyű megtanulni kötődni. Bízom benne, hogy 
mindezeknek van akkora belső ereje, hogy ha majd bezárul az előszobaajtó, és 
már nem kell saját magukon kívül másnak megfeleni, akkor abban, amit kaptak, 
lelik akkora örömüket és önbecsülésüket, hogy nem akarnak már visszatérni a 
régi „kabátjukba”.

5) Végszó-jótanács? Mi az, amire mindenképp figyelmeztetnéd a zsír-
zárlatosokat, mielőtt “elengeditek a kezeiket”?

Találjanak mindig örömet az új életmódban, ne hagyják abba a mozgást! Mi tovább-
ra is segíteni fogjuk őket instrukciókkal, hogy mi az, amit még ki lehet próbálni. És 
nem szabad elfelejteniük azt sem, hogy őket az egész Zsírzárlat már kötelezi, bennük 
már hinni fognak az olvasók, kicsit példákká váltak. Egyébként pedig csak gratulál-
ni tudok nekik. Egy jó kis idézet jutott eszembe, ezzel búcsúznék tőlük: „Alattad a 
föld, feletted az ég, benned a létra…”.

BÁTORFI CSABA VÁLASZAI – OXyGEN FITNESS
 
1) Mik voltak az előfeltételezéseid a Zsírzárlat ötletével kapcsolatban 
három hónappal ezelőtt?

Jó ötletnek tartottam. Van kényszerítő ereje, ha felvállalom a közvélemény előtt, 
hogy én megcsinálom; ez visszahat rám, és kényszerít arra, hogy a lehetőségek sze-
rint mindent kiadjak magamból. Azt gondolom, hogy így ez sokkal bátrabb dolog, 
mint eljönni, megpróbálni, aztán visszavonulót fújni, sumákolni és eltűnni.

2) Mennyire láttad reménytelennek a helyzetet, amikor találkoztál a 
két résztvevővel?

Mivel én már régóta foglalkozom ezzel, úgy voltam vele, hogy meglátjuk. Van olyan, 
aki jön és csinálja, aztán abbahagyja; van olyan, aki kedvet kap hozzá és egyre in-
kább beleveti magát. Én bíztam benne, hogy ők olyanok lesznek, akik ráéreznek az 
ízére, egyre jobban odateszik magukat és lesz is eredménye. Ha az a kérdés, hogy azt 
láttam-e rajtuk, hogy jót fog tenni számukra, akkor a válaszom igen, szükséges volt.



78 79

3) Hogy bírták a fiúk az iramot? Hogy látod, teljes gőzzel „dolgoztak”?

Az elején elkezdtek kardiózni, aztán összeállítottunk nekik egy edzésprogramot, 
amellyel próbáltuk az összes izomcsoportot megmozgatni. Én azt gondolom, hogy 
elég jól dolgoztak, odatették magukat és jelentős változáson mentek keresztül nem-
csak külalakot tekintve, hanem erőnlétet és közérzeti állapotot is beleértve.

4) Három hónap egy hosszú távú életmódváltás előszobája csupán. Ha jó-
solnod kellene, szerinted, hogy állja ki az idő próbáját az elért eredmény?

Az a tapasztalatunk, hogy a legnehezebb dolog elkezdeni. Az első egy-két hét vagy 
hónap vízválasztó, onnantól fogva, akik maradnak és csinálják, valószínűleg már 
hosszabb távon is elkötelezik magukat, és ezáltal lesz is haszna.

5) Végszó-jótanács? Mi az, amire mindenképp figyelmeztetnéd a zsír-
zárlatosokat, mielőtt „elengeditek a kezeiket”?

Emlékezzenek arra, hogy milyen jó érzés töltötte el őket, amikor jó kondícióban 
voltak. Próbálják ezt megőrizni. Ha abból töltekeznek, hogy jobban érzik magukat 
a bőrükben, jobb az erőnlétük, jobb a kedélyállapotuk és könnyedebben veszik az 
élet akadályait ezáltal, akkor azt gondolom, ha okosan mérlegelnek, akkor rá kellett 
érezniük ennyi idő alatt, hogy ez nekik fontos és értük van. Ha érzik, hogy ezáltal 
egy kicsit jobb lesz az életminőségük, azt gondolom, hogy fogják tudni folytatni. 
Az emberek javarésze sajnos manapság ülő munkát végez, számítógép előtt dolgo-
zik, ez ellentmond az emberi természetnek és Isten sem így teremtett bennünket. 
Olyan késztetések maradnak bennünk, amelyek frusztráltsághoz, ingerültséghez – a 
kiadatlan energiák felgyülemlése során pedig – egy csomó stresszhelyzethez és le-
küzdhetetlen problémákhoz vezetnek.

Azt tanácsolom, mindenképpen folytassák. Hogy milyen intenzitással, mi fér bele 
az életükbe, nekik kell eldönteni, de mindenképpen szükséges, hogy mozogjanak.

A következő az utolsó Zsírharang – összehasonlítások

A következő, XII. Zsírharanggal elbúcsúzik életmódváltó projektünk. Az utolsó ösz-
szegző viszont még nagyon fontos összehasonlító adatokat közöl majd. Összevetjük 
a zsírzárlatosok újonnan elvégzett vizsgálati eredményeit a kiindulóponton felvet-
tekkel, és fényképösszehasonlítás is lesz!

Küldetés végrehajtva. Majdnem pontosan három hónap telt el az-
óta, hogy először hírt adtunk az életmódváltó projektünkről. A nyári 
vakációnyi kaland a mai nappal véget ér. Rengeteg követőt, jópár 
összegző bejelentkezést és összesen 40 kg súlyfelesleget hagyott 
hátra a Zsírzárlat. Az utolsó héten az edzések mellett megismételtük 
az állapotfelméréseket, és az RTL Klub is újra vendégünk volt.

Pátosz és nosztalgia… – van mit végiggondolni

Részben a karácsony közelsége, részben az élményekkel és új ingerekkel telített 
időszak vége az oka, de a projekt búcsúhete bővelkedett pátoszban és nosztalgi-
ában a zsírzárlatosok számára. Van mit átgondolni, a nagy tempó mellett talán 
most nyílik először alkalmuk arra, hogy végigpörgessék magukban, mennyi min-
dent éltek át közösen október eleje óta. De a mai Zsírharang már nem a szavaké, 
hiszen talán mindent kikongattak már az előző számok, amit ki kellett. Sokkal in-
kább fontosabb most, hogy méltó zárásként megosszuk az eredményeket, összeha-
sonlítsuk a kezdő és a záróadatokat számok, arányok és persze fotók formájában.

Zsírharang XII.

Epilógus – sátorbontás  
[ 2012. december 23. ]
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A zárómérlegelést az RTL Klub kamerájának kedvéért már csütörtökön megej-
tettük az Oxygen Fitnessben tartott utolsó edzésen. Az eredmények nem csak a 
tévéstábot, Nyuszit és twickkket is meglepték. Valójában ekkor fogták fel igazán-
diból, hogy ketten együtt – minden előzetes várakozásukat felülmúlva – kereken 
40 kilogramnyi felesleget adtak le.

Másnap a NYME-SEK Terhelésélettani laborjába már érthető jókedvvel érkeztek 
Fügedi Balázs laborvezető kezei alá, hogy megismételhessék a projekt elején már 
egyszer elvégzett felméréseket. Bár a laborvezető – a tudomány embere lévén – a 
lehető legtárgyilagosabb módon, higgadtan és józanul viszonyul a projekthez, a 
gépek által mért eredmények és a szembetűnő testi változások láttán hatékonynak 
és jól sikerültnek értékelte a Zsírzárlatot, ami legalább akkora elismerés, mint a 
Facebookon bezsebelt rengeteg gratuláció.

A testösszetétel már szépen közelíti az ideális szintet

A felmérés hasonlóképpen zajlott, mint három hónappal korábban: testösszetétel 
méréssel kezdődött. Az InBody rendszer a testre vonatkozó legfontosabb adatokat 
méri, kiszámolja, így a testtömeget, a test sejten kívüli és belüli víztartalmát, fe-
hérje és ásványi anyag arányát, vázizom- és zsírtömegét, a hasüregi zsír arányát, a 
testsúly törzs és a végtagok közötti megoszlását, …stb. Általánosságban elmond-

ható, hogy minden egyes eredmény javult, az októberi felvételnél már rizikófaktort 
jelentő számok mindegyike megközelítette ezúttal a normál értéktartományt, sőt, 
néhány esetben már el is érte azt. Talán a leginkább fontos, hogy úgy csökkent le 
jelentős mértékben a test zsírtartalma, hogy közben a vázizomtömeg szinte válto-
zatlan maradt. Itt hozta meg a gyümölcsét a rengeteg edzés és a kitartó küzdelem.

Mindkét zsírzárlatos sokkal terhelhetőbb lett

A felmérés másik szakasza a terhelésről szólt, ezért ismét vérnyomásméréssel kez-
dődött. Októberben mindkét életmódváltó erősen rizikós eredményt produkált, 
mind a pulzusuk, mind a vérnyomásuk nagyon magas volt. Ezúttal már ezzel is 
minden rendben volt. A ventillált oxigén és széndioxidarányt, a légzés és kerin-
gés összhangját, terhelhetősgét vizsgáló futópados felmérés is jelentős változást 
mutatott. Októberben alig 9 km/h-ra gyorsult a futópad, ezúttal 13 km/h-ig tudta 
gyorsítani a szalagot a kompjúter, hiszen jelentősen kitolódott a maximális pulzus 
elérése, több mint kétszer annyi ideig bírták a fiúk az igénybevételt. Három hónap 
leforgása alatt tehát nagyon sokat visszanyertek az elveszett tartalékaikból.

A szakember elismer, de figyelmeztet 

Ahogy írtuk, Fügedi Balázs laborvezető is elégedetten bólogatott, és nagyon ha-
tékonynak értékelte a projektet, de nem maradt el a figyelmeztetés sem. Kiemelte, 
hogy az elért eredményeket nagyon könnyen, két–három hét alatt semmivé lehet 
tenni azzal, ha nem tartják meg a zsírzárlatosok a tudatos hozzáállást a mozgás és 
a táplálkozás terén.
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Az elérzékenyülés helye…

A projekt abszolút végszavaként pedig engedtessék meg némi elérzékenyülés is. A 
kezdetekkor – akármennyire is rákészültünk a Zsírzárlatra –, teljességgel zöldfülű-
ként álltunk a kihívások előtt, és valószínűleg vajmi kevés esélyünk lett volna ilyen 
sikerrel zárni a történetet, ha a két fő támogató helyszíntől nem kapjuk meg azt a 
magasfokú figyelmet és segítőkészséget, amely az első naptól az utolsóig minden 
részletre kiterjedt. Két (elméletileg egymással konkurens) fitneszhelyszín az összefo-
gás, a nyitottság, a közös gondolkozás olyan képességét mutatatta fel az általunk ki-
tűzött cél elérése érdekében, amelyből sokan tanulhatnának akár országos szinten is. 

A Zsírzárlat három hónapja alatt nagyszerű személyiségeket, szakembereket ismer-
tünk meg. Olyanokat, akiket még lelkesedés és hivatástudat hajt, akiknek érdemes 
megfogadni a tanácsait. Ezúton köszönjük mindannyiuknak! Viszlát, Zsírzárlat!

2012. október 1. és 2012. december 21. a fotók készítésének dátuma.
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A közösséget életben tartjuk

Külön köszönjük minden online követőnknek, hogy figyelemmel kísértétek a 
projektet. Ahogy az edzők az interjúk során is kiemelték, fontosabb volt a sze-
repetek, mint hinnétek. Ti jelentettétek az életmódváltók számára a kényszerítő 
erőt, a Ti bizalmatokért is felelős volt Nyuszi és twickkk.

A Zsírzárlat Facebook-oldalát továbbra is nyitva tartjuk. Többen is jeleztétek, 
hogy kedvet kaptatok a mozgáshoz és az életmódváltáshoz, szeretnénk, ha Ti 
is megosztanátok az eredményeiteket, másrészt, ha megmaradna az interaktív 
kapcsolat lehetősége a Zsírzárlat közösségén belül. Különösen jól fog jönni ez, 
ha edzések időpontjait egyeztetjük.

Facebook-oldal: http://www.facebook.com/zsirzarlat

mEllÉKlETEK
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