
Fuss az életedért! 

 

A túlsúly globális probléma, de leküzdhető! Becslések szerint több mint 100 millióra tehető a 
túlsúlyban szenvedők száma, de a legmegdöbbentőbb, hogy világszerte 150 millióra teszik az 
elhízott gyerekek számát! Szerencsére nincs minden veszve! Rengeteg ember küzd és győzi le ezt a 
gondot, majd segít másoknak is. 

 

Mi motiválhat egy túlsúlyos fickót a lefogyásra? Moós Gergely 124 kilógrammos, 
gyorskaján élő informatikus néhány év alatt lett sportoló és futóedző. Fő oka, amiért ezt az egészet 
elkezdte, hogy fél éven belül három férfi családtagja is meghalt szív és érrendszeri problémák 
miatt. Csupán 50-55 év körüliek voltak. 

Vajon mire képes egy kövér ember, ha az életéről van szó? Gergő minden módszert bevetett, 
amit ilyenkor szokás: diéta, biciklizés, kondizás és futás. Ez utóbbit egyenesen utálta, mégis bevált. 
Vett magának egy futócipőt és egy rettentő drága karórát elhatározásának megerősítéseképpen. 

Lassan, de biztosan! Első alkalommal csupán 26 métert tudott megtenni, de nem adta fel, 
nem ült le sorozatot nézni! Másnap újabb kísérletet tett, akkor már 28 métert, harmadnap pedig 30 
métert haladt. Első féléve gyakorlatilag még gyaloglással telt. 400 kilométert teljesített gyalog, s 
csak utána tudott 100 illetve 200 métert lefutni. Másfél év múlva már egyben lefutott gyaloglás 
nélkül 5 kilométert, és a félmaratoni versenyen is részt vett. Innentől fittsége potenciálisan nőtt és 
végül igazi sportolóvá vált. 

Mindenkiben felmerülhet a kérdés, hogy miért jó a futás? A 30 éves, elszánt Gergő 
elmondása szerint azért, mert mindig van benne visszajelzés arról, hogy fejlődünk. Főleg egy kövér 
embernek ez olyan támpont, amiből látja, hogy jó úton halad. Még lassú, kövér, de már jobb, mint 
a múlthéten. 

Hogyan lett informatikusból futóedző? Programozóként dolgozott, de szakmáját nem érezte 
annyira magáénak, mint a futást. Ez tökéletes alibi volt a váltásra. Elvégzett egy fitnesz instruktori 



képzést. Ezt követően, az elején csak titokban, egy-két embernek küldött edzésterveket. Ezen 
emberek segítségével tanulta meg, hogyan kommunikáljon, mire figyeljen. Szép lassan nőtt a 
tanítványi köre. Ennek kapcsán létrehozta Lőrincz Olivérrel a Fuss Te Is! Akadémiát. Itt kezdő 
vagy haladó sportolóknak nyújtanak segítséget, illetve azoknak is, akik egyéni képességekhez 
igazodva szeretnének fejlődni. Az akadémia oldalán (www.fussteis.hu) számtalan 
edzésterv+tanács található, és különböző csomagokat is kínálnak, amelyek komoly hangsúlyt 
fektetnek a sportoló egyéni, optimális terhelési zónáira. Ezen konkrét edzésterveket pedig hazánk 
egyik legeredményesebb futóedzője, az előzőekben már említett Lőrincz Olivér állítja össze. Az 
edzésterveken túl a jelentkezők további videókat és írott anyagokat is kapnak, olyan témákban, 
mint például: erősítő edzések, bemelegítések, sporttáplálkozás, felszerelés-választás...stb. 

Célba érni édes győzelem! Moós Gergelyt békességgel tölti el a tudat, hogy a családjában 
sokszor bekövetkezett tragédiát nagy valószínűséggel legyőzte, legalábbis kövérsége nem hoz 
korai halált, mint szerettei esetében! 
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