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A Cosmo Média Kft. kiadványa

Vitál     
Egészség & Turizmus



A garda Tihany egyik nevezetessége. Az 
úgynevezett „látott hal” szerepel Tihany 
új címerében is, halászatához évszázados 
hagyományok kötődnek a félszigeten. Ezt 
a hagyományt elevenítettük fel évekkel ez-
előtt. S immáron tizedik alkalommal ren-
dezzük meg a Garda Fesztivált a hétvégén 
a település talán legszebb pontján, a Vissz-
hang dombon. 

Ősszel, amikor már kellően hideg a víz, a 
garda rajokban úszik közel a víz felszíné-
hez. A halászok csónakokból és egy hegyen 
járó ember segítségével – aki különféle 
jelekkel irányította a dombról a halászatot 
– követték a gardák mozgását. E hagyo-
mányok alapján szombaton reggel indul a 
halászat, amelyen szakavatott halászok se-
gítségével hajóról kísérhetik figyelemmel a 
garda halászatának folyamatát az érdeklő-
dők. A Balatoni Halgazdálkodási Zrt. szak-
emberei mellett már évek óta részt vesz 
néhány olyan idős halász is a halászaton, 
akik annak idején még részt vettek a hagyo-
mányos garda halászatban.

A halászzsákmányt a parton ünnepélyesen 
fogadjuk, majd díszes menet indul a Bencés 
Apátsághoz, ahol Dr. Korzenszky Richárd 
OSB perjel megáldja a halászzsákmányt. 

Délután a „zsákmányt” megkóstolhatják az 
érdeklődők: a hagyományok szerint 77-szer 
beirdalt, paprikás lisztbe forgatott szőlőve-
nyigére felnyársalt és orgonavessző parazsán 
a helyszínen megsütött gardát szétosztjuk a 
vendégek között. Természetesen kulturális, 
folklór kísérőprogramok és kirakodóvásár is 
várja az idelátogatókat. A Balaton-felvidék 
méltán híres borairól, a szőlőtermesztésről. 
Ezért magától értetődő Tihanyban, hogy fon-
tos szerepet játszik rendezvényeinken a bor 
és a borkultúra. Így a Garda Fesztiválon is 
kiemelt szerepet kap a borkultúra és a gasztro-
nómia is. A helyi borosgazdák is kitelepülnek 
a rendezvényre, így az idelátogatók megis-
merkedhetnek a helyi borokkal. A rendezvény 
két napja évek óta hagyományosan a halételek 
jegyében telik: igen nagy népszerűségnek ör-
vend a halászlé- és halételfőző verseny. Az itt 
elkészült finomságokból is kaphatnak kóstolót 
az érdeklődő vendégek.

A zsákmányt ünnepélyesen megáldják az apátságban

A X. Garda Fesztivál Tihanyban
Programok 
november 4-5-6-án
Díszvendég: 
Keszthely városa

November 4. péntek
17.00: Pro Tihany-díj átadása a Németh 
László Művelődési Ház színháztermében.
18.00: „10 év a garda jegyében” – kiállítás 
az elmúlt évek emlékeiből a Németh László 
Művelődési Ház tetőterében.

November 5. szombat
14.30: 100 éve kötött ki az első hajó Ti-

hanyban – emléktábla avatás és 
Vesztergám Miklós tárogatóműsora a 
hajóállomáson. 

10.00: Kezdődik a gardahalászat. 
11.30: A zsákmány fogadása.
12.00: A menet felvonul az Apátság elé.
13.15: A hal és az újbor megáldása a Bencés 

Apátságban.
10.00: Kézműves foglalkozások, játszóhá-

zak, Szabadtéri Néprajzi Múzeum 
(Parasztgazda Háza Pisky sétány).

11.00: Bartha Tóni bábszínháza.
14.00: A 25 éves a Visszhang szobor koszo-

rúzása, Kezdetét veszi a Gardasütés. 
 A Tihanyi Asszonykórus fogadja a 

vendégeket, Borrendi avatás (Ren-
dezvény-sátor),Visszhang-domb.

15.30: A Színpadon a Queen Dance.
16.30: Folkfunk Superstars együttes műsora. 
18.00: A színpadon Wolf Kati. 
19.00: Tűzzsonglőr show a Visszhang dom-

bon.
20.00: Retro-disco Dworák Tamással .

November 6. vasárnap
  7.00: Belső-tó Garda Kupa Horgászver-

seny a Tihanyi Belső-tó Kft. szerve-
zésében (Belső-tó partja).

  9.00: Kezdetét veszi a halászlé- és halétel-
főző verseny (Visszhang domb). 

11.00: Varázslóiskola – meseelőadás, kéz-
műves foglalkozások.

14.30: Union Rézfúvós Kvintett műsora.
15.00: Az Echo Citerabanda műsora.  
15.30: A Garda-kupa horgászverseny és a 

halászléfőző-verseny eredményhir-
detése.

16.00: Kárpátok táltosai: a HunKun Dance 
műsora.

16.30: Bombatucada dobshow.
16.45: A Keszthelyi Borhölgyek zenés-tán-

cos műsora.
18.00: Horváth Charlie a színpadon. 

A rendezvény ideje alatt a Parasztgazda ház 
és a Halászcéh ház (Tihany, Pisky-sétány) is 
megtekinthető, valamint a disznósi halász-
céh ház céhkorsóját és céhládáját is bemu-
tatják.
A rendezvény fővédnöke: Ruzsics Ferenc, 
Keszthely polgármestere.
A rendezvény védnöke: Füstös Gábor, a 
Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit ZRt. 
vezérigazgatója és Tósoki Imre, Tihany pol-
gármestere

A tradíciók szerint orgonavesszőn sütik meg a gardát
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Magyarország 
gyógyvíz nagyhatalom

Magyarország termálvízkészletét tekint-
ve világviszonylatban az ötödik helyen 
áll Japán, Izland, Olaszország, és Fran-
ciaország után. Hazánk 385 településén 
működik termál-, illetve gyógyvizű für-
dő, emellett 1372 termálvízkút és 207 
elismert gyógyvíz található. Budapest is 
különleges hely a vizek szempontjából. A 
világ egyetlen nagyvárosa, ahol több mint 
száz termálforrás és kút van – tudtuk meg 
Horváth Gergely vezérigazgatótól. 

„Fővárosunk gyógyvizekben való 
gazdagsága világviszonylatban is egye-
dülálló. A budapesti gyógyfürdők közül 

a legmelegebb a Széchenyi fürdő kettes 
számú, 1257 méter mély kútja, amelynek 
vízhőmérséklete 77°C. Magyarország 
másik büszkesége a világ legnagyobb 
biológiailag aktív, természetes termálta-
va, a Hévízi gyógytó, amely több mint 
kétezer éves múlttal büszkélkedhet. 
A tavat kén-, rádium-, és ásványanyag 
tartalmú forrás táplálja, amelyben – bő-
séges vízhozamának köszönhetően – a 
víz 85 órán belül teljesen kicserélődik” 
– sorolta a további legeleket Horváth 
Gergely.

folytatás az 5. oldalon

Az egészségturizmus ma Magyarország 
olyan kitörési pontja, amellyel vétek volna 
nem számolni. A hazai idegenforgalomnak 
ez az ágazata a kormányzati törekvéseknek 
is fontos eleme. Nagyon komplex szolgál-
tatási kört jelent a pihenni, kikapcsolódni, 
gyógyulni vágyók számára. Felöleli a hagyo-
mányos fürdőgyógyászatot és a már betegsé-
gekkel küszködők számára segítséget nyújt 
a gyógyulásban. Az egészségük megőrzése, 
életmódjuk javítása érdekében tenni akarók-
nak pedig lehetőséget ad a megelőző, a pre-
venciós tevékenységre.

Magyarország termálnagyhatalom. Euró-
pában, sőt a világon is előkelő helyen állunk 
a termálvíz, tehát a harminc foknál melegebb 
vizek birtoklásában. Komoly hagyományaink 
is vannak a fürdőgyógyászatban, amelyet je-
lenleg a társadalombiztosítás is támogat. A 
melegvizek, magas ásványi anyag tartalmú 
vizek klinikai vizsgálatok után gyógyászati 
célokat szolgálnak, de ezen túl az egészség-
megőrző tevékenységeknél, a wellness terü-
letén, a medical wellness és medical fitness 
szolgáltatásoknál is eredménnyel alkalmaz-
hatók. Így szinte minden korosztály számára 
elérhető ez a természeti kincs, ez a remek 
adottság. Fontos a megfelelő szolgáltatási he-
lyek kialakítása, olyanoké mint Bükfürdő. Ott 
magas színvonalon elérhető a hagyományos 
gyógyászati tevékenység, illetve a medical 
wellness is. 

Manapság már belföldön is jó színvonalú 
helyek és minőségi szolgáltatások közül lehet 
válogatni. Bízom abban, hogy a rövidesen 
megjelenő SZÉP kártya segítséget nyújt majd 
a belső turizmus élénkítésében. Azt ajánlom 
az Olvasóknak, éljenek a lehetőségekkel! Ma-
gyarország isteni adottságát, óriási kincsét ve-
gyék minél nagyobb számban igénybe, hiszen 
az egészségmegőrzés az egyén, az ország és 
a nemzetgazdaság szempontjából is nagyon 
fontos.

Dr. Németh István, 
a Magyar Fürdőszövetség társadalmi elnöke

VITÁL magazin 2011. 11. 04. · Kiadja: Cosmo Média Kft. 1063 Budapest, Szinyei M. u. 10. Felelős kiadó: Kövecsesné Takács Tünde Telefon: 06-30-956-
5599 E-mail: takacs.tunde@cosmomedia.hu · Írta: Vida Tünde · Fotók: Mészáros T. László · Címlapfotó: sxc.hu · Nyomtatás: Veszprémi Nyomda Zrt. 
Felelős vezető: Fekete István vezérigazgató

A fiatalabbak inkább a medical fitness szolgáltatásokat veszik igénybe

Kedves Olvasó!

fotó: mt zrt.

Az egészségturizmus legújabb trendje szerint a hosszú távon törté-
nő egészségfejlesztés és megőrzés a fő cél. Ez új szemléletmód kiala-
kulását jelenti, amelyben kiemelt szerepe van a vendégek előzetes 
orvosi állapotfelmérésének. Egyre nagyobb hangsúly esik a tényle-
ges megelőzésre, illetve magára a gyógyításra – mondta el Horváth 
Gergely, a Magyar Turizmus Zrt. vezérigazgatója. 
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Október a látás hónapja. Ebből az alka-
lomból kampány indult a Nemzeti Erőfor-
rás Minisztérium Egészségügyért Felelős 
Államtitkársága támogatásával. Az akció a 
látásromlással kapcsolatos betegségek meg-
előzésére, a látásromlás és a vakság elke-
rülésének lehetőségeire, valamint a vakság 
társadalmi terhére irányítja a figyelmet.

Világszerte 39 millió vak ember él és további 
245 millióan gyengén látók. Magyarországon 
a hivatalos adatok alapján több mint ötvenezer 
a vak emberek száma és ez évente több mint 
hatezerrel nő. Pedig szűréssel hetven-nyolcvan 
százalékuknak megmenthető volna a látása. Ha-
zánkban – a fejlett országokhoz hasonlóan – a 
hatvan év felettiek körében a visszafordíthatatlan 
látásromlás leggyakoribb oka a cukorbetegség 
okozta retina elváltozás, míg nyolcvan év felett 
az időskori makula degeneráció válik a vakság 
elsődleges okává. E betegség következtében 
évente 1500-2000 ember veszíti el látását. 

Az idei évben végzett egyik kutatás sze-
rint a hatvan év felettiek látásvesztésével járó 
betegségterhe Magyarországon 6,84 milliárd 
forint évente, amely a 2009. évi bruttó hazai 
össztermék 0,03 százaléka volt. Az elkerülhető 
vakság leküzdésében ugyanolyan fontos sze-
repe van a megelőzésnek, mint a vaksághoz 
vezető alapbetegségek megfelelő kezelésének. 
Mivel a vakság jelentős terhet ró az érintett 

Szűréssel, megelőzéssel legtöbbünk megőrizheti tisztán látását 

Kampány indult a Tiszta látásért

személyekre, a társadalomra és a gazdaságra 
egyaránt, a megelőzés, a kezelés és a vakok 
társadalmi integrációja, szociális és egész-
ségpolitikai szempontból is lényeges feladat. 
A vak emberek ugyanis jellemzően rendkívül 
kiszolgáltatottá válnak, sokszor az egyszerű 
önellátási tevékenységek is nehézségekbe üt-
köznek, így életminőségük jelentősen romlik.

A vakság és a súlyos gyengénlátás prob-
lémájának megoldása, enyhítése világszerte 
fontos feladat, ezért az Egészségügyi Világ-

szervezet és a Nemzetközi Vakságmegelőző 
Intézet meghirdette a Vision 2020 nevű glo-
bális kezdeményezést az elkerülhető vakság 
leküzdésére 2020-ig. Ehhez a programhoz 
számos ország, köztük Magyarország is 
csatlakozott A „Tiszta látásért” elnevezésű 
kampánnyal. A kampány arca Fodor Zsóka 
színművésznő, aki szívügyének tartja, hogy 
felhívja a figyelmet a szűrővizsgálatok fon-
tosságára, hiszen a látás az élmények, az örö-
mök és a boldogság forrása.



Vitál – Egészség & Turizmus 5

Magyarország gyógyvíz nagyhatalom

A magyar vendégek száma is negyedével növekedett az idén

folytatás az 3. oldalról
A vezérigazgatótól megtudtuk továbbá, hogy 
a KSH adatai szerint 2010-ben a kereskedelmi 
szálláshelyek összes vendégéjszakájának 13,2 
százalékát töltötték el gyógyszállodákban, 11,4 
százalékát pedig wellness-szállodákban. A 
gyógyturizmusban a külföldi turisták játszanak 
fontosabb szerepet, a wellness-szállodákban 
viszont több a belföldi vendég. Ennek az is 
oka, hogy a magyar vendég inkább gyógy-
fürdőbe jár, és nem a gyógyszálló két-három-
hetes gyógykúracsomagját veszi igénybe. Az 
évek óta növekvő népszerűségű wellness-

szallodákban az év első nyolc hónapjában a 
külföldi vendégforgalom negyven, a belföldi 
26 százalékkal nőtt az előző év hasonló idő-
szakához képest. A legtöbb külföldi vendég 
Németországból, Ausztriából, Csehországból 
és Oroszországból érkezik hazánkba preven-
ciós vagy gyógyászati motivációval. A magyar 
egészségturisztikai szolgáltatások főként az 
osztrák és a német látogatók számára vonzók. 
A korosztályi sajátosságokat keresve mindkét 
országból jövőknél szembetűnő, hogy milyen 
jelentős a nyugdíjas korosztály érdeklődése – 
tudtuk meg Horváth Gergelytől.

Védjük ki az influenzát!
Megérkezett az ősz és vele együtt számos 
légúti betegség. Köhögés, tüsszentés, nátha, 
levertség, torokfájás, esetleg láz jelentke-
zik, s ilyenkor hajlamosak vagyunk azon-
nal rávágni: influenzás vagyok. Pedig nem 
minden esetben erről van szó.

Ugyanis 175 olyan vírus van, amely ezeket, 
vagy hasonló tüneteket okoz. A valódi influ-
enzát influenzavírusok okozzák és több szem-
pontból is eltér az előzőektől. Az influenza-
vírusok más légúti fertőzések kórokozóihoz 
hasonlóan cseppfertőzéssel terjednek, vagyis 
köhögéskor, tüsszögéskor kerülhetnek egyik 
emberről a másikra. Fontos jellegzetesség, 
hogy az influenza kezdeti tünetei közül a hu-
rutos tünetek hiányoznak. Általában hirtelen 
kezdődik, magas lázzal, erős levertséggel és 
izomfájdalmakkal jár. Súlyos esetben szövőd-
ményei is lehetnek. Az Országos Epidemioló-
giai Központ adatai szerint Magyarországon 
1950 és 2000 között 35 influenzajárvány zaj-

lott le. Tíz korábbi járványban egymillióan, 
illetve annál is többen betegedtek meg, három 
járványban pedig a kétmilliót is meghaladta 
a jelentett influenzás betegek száma. Éppen 
ezért érdemes védekezni a betegség ellen. 

Járványkor sokszor javasolják, hogy kerülni 
kell a zárt helyeket, a tömeget. No, de ki teheti 
meg, hogy influenza szezon idején ne menjen 
iskolába, dolgozni, ne szálljon buszra, vonatra, 
vagy éppen zsúfolt metróra. Érdemes inkább 
a megelőzés egyik leghatékonyabb módját, a 
védőoltást választani. A védőoltás célja, hogy 
azoknak nyújtson védelmet, akik alapbeteg-
ségük vagy életkoruk miatt érzékenyebbek, 
továbbá, akiknek a megbetegedése és a mun-
kából való kiesése nehézséget okozna akár az 
ország működése szempontjából is. 

Október eleje óta működik az influenza 
figyelőszolgálat. A szezonban megbetegedett 
emberek számlálása a feladatuk, természete-
sen anonim módon. A krónikus légzőszervi 
betegségben, szív-, és érrendszeri betegség-

fotó: mt zrt.

A helyes táplálkozás, sok gyümölcs és zöldség is 
segít a megelőzésben 
 fotó: naturmed hotel carbona

Névjegy

Horváth Gergely (32) 2010 júli-
usa óta a Magyar Turizmus Zrt. 
vezérigazgatója. A Manchester 
Metropolitan University Tourism 
and Hotel Management angol 
nyelvű képzésének elvégzése 
után a Pécsi Tudományegyetem 
Közgazdaságtudományi Karán 
szerzett diplomát. Pályafutását 

az Egyesült Államokban kezdte, hazatérését követő-
en a Danubiusnál helyezkedett el, majd a Budapest 
Hilton értékesítési igazgatója volt.

ben szenvedők, immunhiányos vagy dagana-
tos betegségben szenvedők, krónikus máj- és 
vesebetegek, várandósok vagy gyermekvál-
lalást tervezők, 65 év felettiek és a szociális 
intézmények dolgozói térítésmentesen kérhe-
tik az oltást háziorvosuktól. A három év alatti, 
ugyancsak a rizikócsoportba tartozó kisgyer-
mekek számára ugyancsak – kifejezetten ne-
kik fejlesztett – térítésmentes védőoltást lehet 
és érdemes kérni az orvostól. 
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Észak Velencéjének, Oroszország északi 
vagy kulturális fővárosának is szokták ne-
vezni. Európa negyedik legnagyobb városa 
4,7 millió lakosával. 

Szentpétervár az irodalomban, a zenében, 
táncban és színházi téren is hagyományosan 
élenjáró és vonzó hely. Építészeti értékei és a 
természet környezete igazi gyöngyszemmé te-
szi. Világhírű építészek, szobrászok alkotásai, 
a hatalmas Néva, keresztül-kasul kis csator-
nák, apró hidak, parkok, cári rezidenciák vár-
ják, hogy a turisták felfedezzék. Mindezen túl 
színházak, koncerttermek, múzeumok – köz-
tük az Ermitázs –, nyár elején pedig a fehér 
éjszakák nyújtanak felejthetetlen élményt. 

A város 2003-ban az alapítás 300 éves év-
fordulója alkalmából komoly felújításon esett 
át. Szűcs Szergej, Magyarország Szentpéter-
vári főkonzulja elmondta, a város az utóbbi 
években másodvirágzását éli, költségvetése 
megötszöröződött, jelentős beruházások zaj-
lanak mindenfelé. Az orosz politikai vezetés 
különösen fontosnak tartja, hogy a város üte-
mesen fejlődjön. Az idegenforgalom komo-
lyan növekszik, bár még mindig rengeteg a 
kiaknázatlan terület. Évente 4,5-5 millió tu-
rista keresi fel Szentpétervárt, fele külföldi. A 
főkonzul azon túl, hogy mindenkit arra buzdít, 

Szentpétervárt látni kell
fedezze fel Észak Velencéjét, azt is hangsú-
lyozza, magyar részről meg kell találni azokat 
az ágazatokat, amelyek e lendületesen fejlő-
dő piacon képesek megvetni a lábukat. Ilyen 
például a járműipar, azon belül is a közösségi 
közlekedés, hiszen a városnak eléggé elavult 
az autóbuszparkja. Továbbá a gyógyszeripar és 
az élelmiszeripar, amelyek termékeit évtizedek 
óta ismerik és szeretik az orosz piacon. Ma-
gyarország pedig olyan új, magas színvonalú 
turisztikai szolgáltatásokat nyújthat az itteni-
eknek, amelyek mindenképpen figyelmet érde-
melnek, felkelthetik az orosz érdeklődést. „Pá-
ratlan természeti lehetőséggel rendelkezünk a 
gyógyturizmus területén” – utalt Szentpétervár 
főkonzulja hazánk termálvíz kincseire.

Szentpétervár fekvése, építészeti és kulturális 
öröksége páratlan

PROGRAM
NOVEMBER 26. (szombat)
15 óra – Korcsolya ügyességi verseny
16 óra – Hévízi Színpad 
16. 30 óra – Tolvai Renáta (Megasztár5 gyõztese) fellépése
17. 30 óra – Király Viktor (Megasztár4 gyõztese) fellépése 
18. 30 óra – Esti-Party Zenekar koncertje • Helyszín: Jégpálya

NOVEMBER 27. (vasárnap)
14. 30 óra – Gyertyagyújtás
15 óra – Vincze Lilla adventi koncertje • Helyszín: Szentlélek
Templom
15. 30 óra – Fülöp Szabolcs gitármûvész 
adventi elõadása
16 óra – KUD Mladost Néptáncegyüttes 
(Szerbia) mûsora
17 óra – Zörömbölõk (Zalai Táncegyüttes) 
mûsora
18 óra – Bartók Eszter (Megasztár) 
koncertje (élõ) • Helyszín: Jégpálya

DECEMBER 3. (szombat)
14. 30 óra – Zenés bohócparádé
15. 30 óra – Mikulásváró Hótündér-
koncert a MiaManó Színház elõadásában
16. 30 óra – Megérkezik a Mikulás
17. 30 óra – 100 Folk Celsius Zenekar koncertje • Helyszín:
Jégpálya

DECEMBER 4. (vasárnap)
14. 30 óra – Gyertyagyújtás
15 óra – az Illyés Gyula Általános Iskola növendékeinek és ta-
nárainak karácsonyi koncertje • Helyszín: Szentlélek Templom
15. 30 óra – „Felhõtlen karácsony” – EGO Színpad produkció
16 óra – Albatrosz Táncegyüttes mûsora

16. 30 óra – Melange Jazz Band (Ausztria) adventi koncertje
18. 30 óra – Bon-bon Zenekar koncertje (élõ) • Helyszín:
Jégpálya

DECEMBER 10. (szombat)
15 óra – „Csillagcsengõ” – Zabszalma Együttes zenés mûsora 
16. 30 óra – Csak Csajok Formáció produkciója
17 óra – Brasch Bence (Csillag születik) fellépése
18 óra – Lola fellépése
19 óra – Retro táncmulatság • Helyszín: Jégpálya

DECEMBER 11. (vasárnap)
14. 30 óra – Gyertyagyújtás
15 óra – a keszthelyi Festetics György Zeneiskola tanárai-
nak és növendékeinek adventi koncertje • Helyszín: Szentlé-
lek Templom

15 óra – Hévízi Színpad mûsora
16 óra – Happy Dixieland Band karácsonyi koncertje
18 óra – Neoton Família nagykoncert (élõ) • Helyszín: 

Jégpálya

DECEMBER 17. (szombat)
15 óra – A Zrínyi Miklós Gimnázium kórusának kará-

csonyi koncertje • Helyszín: Szentlélek Templom
15. 30 óra – Betlehemes játék a MiaManó Színház elõadá-
sában
16. 30 óra – Godspell kórus koncertje
17 óra – Bakos Árpád (Szerbia) mûsora
18 óra – Szíj Melinda (Megasztár) koncertje (élõ) • Hely-
szín: Jégpálya

DECEMBER 18. (vasárnap)
14. 30 óra – Gyertyagyújtás
15 óra – Alma Zenekar koncertje
16. 30 óra – a Hevesi Sándor Színház mûvészeinek ünnepi
mûsora • Közremûködnek: Lõrincz Nikol, Magyar Cecília,
Szilinyi Arnold

18 óra – Balázs Fecó és a Korál zenekar nagykoncertje
(élõ) • Helyszín: Jégpálya

ADVENTI KONCERTEK
NOVEMBER 28. (hétfõ)
19 óra – Koncz Zsuzsa Életmûkoncert • Helyszín: Városi
Sportcsarnok

DECEMBER 1. (csütörtök)
19 óra – I Love Piano – Malek Andrea önálló estje • Hely-
szín: Polgármesteri Hivatal Díszterme

DECEMBER 9. (péntek)
19 óra – Zsédenyi Adrienn, ZSÉDA élõ koncert • Vendég:
Szentpéteri Csilla zongoramûvész • Helyszín: Városi Sport-
csarnok

DECEMBER 16. (péntek)
19 óra – „Valahol mélyen a szívünkben” – zenés színházi
est • Közremûködnek: Járvás Katalin színmûvész, Földes
Gábor nagybõgõ, Antoni Arnold gitár, Szirtes Edina Mókus
hegedû, ének • Helyszín: Polgármesteri Hivatal Díszterme

DECEMBER 21. (szerda)
19 óra – Zorán és Zenekarának koncertje • Helyszín: Városi
Sportcsarnok

HÉVÍZI ADVENTI JÉGÜNNEP

Névjegy

Szűcs Szergej 1991 óta dolgo-
zik a Külügyminisztériumban, 
ahol a Szovjetuniót, majd a 
szovjet utódállamokat felügyelő 
területeken töltött be különböző 
posztokat. 1996-2001 között a 
moszkvai magyar nagykövetség 
követtanácsosa. 2008 óta a Ma-
gyar Köztársaság szentpétervári 
főkonzulja. 
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Turistákat fogadó városokban nagy fejtörést 
okoz a nyári szezon befejeződése, komoly 
kérdés, hogyan csalogassák a vendéget az 
őszi, téli időszakban. Hévíz – ahogyan a város 
polgármestere, Papp Gábor fogalmaz – sze-
rencsés helyzetben van, mert a város meleg 
vizű gyógytava képes vendégek fogadására 
egész évben. A város vezetőjével a lehetősé-
geik további bővítéséről és színesítéséről be-
szélgettünk.

– Egyesek szerint Hévizen csak drága szállást 
lehet találni és a szolgáltatások is a tehetőseb-
bek pénztárcájához vannak méretezve.

– A vendég számára az egyik legfontosabb 
kérdés, hogy – szó szerint – milyen áron tud 
szállást foglalni, szolgáltatásokat igénybe ven-
ni. Bátran állítom, Hévíz árai országos szinten 
elérhetők, megfizethetők. Szálláskínálatunk 
sokrétű, a nagy szolgáltatókon kívül privát szál-
láskínálatból is válogathatnak a vendégek. A 
magánszállások csomagokat is értékesítenek, 
felkészülnek a hosszú hétvégékre is, és mivel a 
szállásadók legnagyobb része tagja a helyi szo-
bakiadók szövetségének. Számos egyéb lehető-
séget is képesek nyújtani a látogatóknak. 

– Milyen programokkal várják a vendégeket? 
– Részben a magánszállásadók lehetőségei-

nek bővítése, részben a városi kínálat szélesítése 
érdekében a város rendkívül gazdag programsort 
állított össze és kíván a jövő évre vonatkozóan 
is készíteni. Nem csupán a nyári időszak bővel-
kedik nálunk eseményekben, hanem a téli is. Az 
elmúlt évben – Hévíz történetében először – jég-
pályát alakítottunk ki a piac- és rendezvényté-
ren. A siker óriási volt, így a képviselő-testület 
úgy döntött, a csaknem 460 négyzetméteres jég-
pályát ismét elkészíti, mégpedig úgy, hogy im-
már számos rendezvényt is szervez „köré”. Az 
első rendezvényre november 26-án kerül sor. A 
jégpálya jövő év február végéig működik. Így 
tehát ezt, valamint a kapcsolódó programokat a 
szálláskiadók is ajánlhatják a vendégeiknek.

– A város színes, hangulatos programokkal 
készül az adventre, a nemrég megújult belváros 
karácsonyi díszben fogadja az érkezőket...

– Hévíz belvárosa külső megjelenésében és 
funkcióiban teljes egészében megszépült az el-

Hagyományőrzés, modern komfort 
gyönyörű környezetben Hévízen

nyert uniós pályázatok révén. A belvárosban a 
megújult Rózsakertben kapott helyet a városi 
felnőtt- és gyermekkönyvtár, az e-Magyarország 
pont. Van igényes és színvonalas étterem, a város 
gyógyvizét szolgáltató ivókút, elegáns külsőbe 
burkolva. Ezekkel a szolgáltatásokkal a város 
plusz lehetőségeket is képes nyújtani látogatói-
nak, hiszen a szabadidő eltöltésének lehetőségét 
bővítik. Különleges „csemege” a városi mozi kí-
nálata is: igényes művész-, gyermek-, szórakoz-
tató filmek egyaránt megtalálhatók a műsorán. 
Amennyiben a beadott pályázatunk sikerrel zá-
rul, hamarosan 3D-s filmeket is tudunk vetíteni.

– Milyen egyéb helyi sajátosságok, látnivalók 
vannak Hévízen?

– Idegenforgalmi látványosságként is számon 
tartjuk a városban működő termelői piacot. A pi-
acon árusító termelők házi készítésű portékákat 
kínálnak, a kóstolgatás lehetőségét biztosítva. 
A piacnak már a hangulata is nagyon kellemes, 
egy-egy piaci délelőttön tett séta kikapcsolódási 
lehetőséget jelent. 

– Úgy látom, arra törekszenek, hogy a termé-
szet nyujtotta szép környezetben, őrizve a hagyo-
mányt a modern kor komfortja is meglegyen.

– Így igaz. Hévíz a gyógyászatban, vala-
mint a vendégek kellemes időtöltésének biz-
tosításában rendkívül széles lehetőségekkel 
vár mindenkit az év minden szakában!

A termelői piac házi ízekkel, különleges hangu-
lattal várja a vendégeket 

Névjegy

Papp Gábor (41) 2002–2010 
önkormányzati képviselő, 2010-
től Hévíz város polgármestere, 
a Fidesz hévízi csoportjának el-
nöke. A Dunántúli Református 
Egyházkerület Közgyűlésének 
világi tagja, a hévízi református 
gyülekezet gondnoka, valamint 
több országos, megyei és he-

lyi szervezetben vállalt különböző tisztségeket. Öt 
gyermeke van.

Támogatott kezelések a Hotel Aquamarinban
Csaknem két hektáros parkosított területen található a Hévíz önkormányzatának tulajdonában lévő 
Hotel Aquamarin. A szállónak saját tulajdonú mélyfúrású kútja van, amelynek termálvizét és az erre 
épülő gyógyászati szolgáltatásokat két gyógymedencében is igénybe vehetik a vendégek.  
A kezelések a TB által támogatottak. 
Az épület régebben készült részlegében 44, az újabb, két éve teljesen felújított épületszárnyban 
pedig 56 szoba található. A szolgáltatások szaunával, konditeremmel, mini golfpályával, biliárdozá-
si lehetőséggel, drinkbárral, vegetáriánus konyha igénybe vételének lehetőségével is bővülnek.
A Hotel Aquamarinnal kapcsolatos további információk: www.hotelaquamarin.hu 
oldalon találhatók.

Minden évszakban tartalmasan tölthetik el a szabadidejüket az üdülők
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Fáradtnak, kimerültnek, kedvetlennek érez-
zük magunkat ilyenkor ősszel. Van megoldás 
a felfrissülésre, lelki és fizikai erőnk megőrzé-
sére.

Kevesebb a napfény és egyre hűvösebb az 
idő. Immunrendszerünket aktív testmozgás-
sal, egészséges ételek fogyasztásával, káros 
szenvedélyeink háttérbe szorításával, a stressz 
csökkentésével, vagy akár helyes relaxációs 
technikák elsajátításával, megfelelő időtar-
tamú pihentető alvással erősíthetjük. Mind-
ezeken túl azonban használjuk ki a speciális 
immunerősítő programok áldásos hatását is, 
hogy vitalitásunkat minél tovább megőrizzük. 
Ilyen speciális program a NaturMed Immune, 
amelyet a hévízi Carbona Hotel csapata dol-
gozott ki felnőttek és gyermekek számára. A 
polarizáltfény-terápia, a mágneságy kezelés, 
a sókamra és az oxigénterápia életkortól füg-
getlenül segíti az immunrendszert. A jótékony 
hatást a felnőtteknél a Thalasso immunerősítő 
masszázs teszi teljessé. 

A mágnesterápia révén az enyhe pulzáló 
mágneses tér hatására a sejtek anyagcseréje 
felgyorsul, ugyanakkor a vörösvértestek még 
több oxigént képesek megkötni a felületükön. 
A megfelelő oxigén ellátottság pedig elenged-
hetetlen ahhoz, hogy szervezetünk megbir-
kózzon a kórokozókkal. A NaturMed Immune 

Immunerősítés a Hotel Carbonában

www.carbona.hu  |  tel.:+36 83 501 500  |  hotel@carbona.hu

Élmény
és egészség

Szoba egészséggel...
A hévízi NaturMed Hotel Carbona**** elsősorban az egészség szállodája. A hozzánk látogatók 
nem csupán pihenni, felfrissülni vágynak, de szívesen veszik igénybe szolgáltatásainkat szervezetük 
tisztítására, immunrendszerük megerősítésére is. Ezen vendégeinknek készítettük és ajánljuk 
NaturMed Immune programjainkat. Úgy gondoljuk, hogy az egészséghez könnyű kedvet csinálni.

NaturMed Immune – egészségmegőrző kezelésekkel
86.900. - Ft/fő/4 éj ártól
Érvényes: 2011.09.01–12.20

programban alkalmazott oxigénterápia nem az 
oxigén koncentrációját növeli, hanem a belé-
legzett levegő oxigéntartalmának hasznosít-
hatóságát javítja. Az anyagcserére gyakorolt 
kedvező hatása elősegíti a sejtek regeneráló-
dását, javítja működésüket. A sókamra klímája 
ugyanazt a hatást gyakorolja a szervezetre, mint 
a természetes sóbarlangok, vagy a sós tengeri 
levegő, különösen kedvezően befolyásolja a 
légzőrendszer, a bőr és az ízületek működését. 
A test egész felületén egyidőben alkalmazott 
Sensolite polarizáltfény-terápia egyszerre al-
kalmas a betegségek megelőzésére és gyó-
gyítására. A polarizált fény elektromágneses 
tere a sejtmembránokra hatva erősíti a sejtek 
működését. A bőr mélyebb rétegeibe behatoló 
fény a vörösvértesteket több oxigén felvételére 
teszi képessé. A Thalasso terápia gyógyító és 
ápoló hatású tengeri anyagok, algák és iszapok 
felhasználásával fejti ki jótékony hatását. Az 
immunerősítő Thalasso masszázs során hasz-
nált masszázskrém hatóanyagainak egy részét 
szárított, izotonikus tengervízből készített por-
ból nyerik, ezt egészíti ki a levendula és zsálya 
illóolajok együttese. 

Kár lenne, ha a jó hangulatunkat és vele 
együtt az egészségünket is elveszítenénk a jó 
idővel együtt. Rajtunk múlik, hogy az őszi és téli 
időszakot megfázás és lehangoltság nélkül tölt-
sük, megőrizve életkedvünket és energiáinkat. 

A szép környezet és a hatásos erősítő program 
felfrissíti lelkünket és testünket is

A Sensolite polarizáltfény-terápia alkalmas a 
betegségek megelőzésére és gyógyítására 
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• 57 otthonos, kényelmes szoba
• Ínyenc fogások
• Lake Wellness Oázis a város sivatagában
 • Több mint 20 féle trendi masszázs
   • 4 konferencia és 3 szekció terem
      • Egyedi tréningek
         •  Rendezvényszervezés megalkuvás nélkül

RESIDENCE
Balaton

conference & wellness
HOTEL
Siófok

F O G L A L Á S  É S  I N F O R M Á C I Ó

Tel.: 84/506-840, Fax: 84/506-839 • www.hotel-residence.hu • info@hotel-residence.hu
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Bük, 3400 fős lakosságával a fürdőhelyek kö-
zött viszonylag kicsinek számít, de az érdek-
lődés iránta nagy: a fürdő a látogatottságot 
tekintve második-harmadik helyen áll az or-
szágban. A város pedig a negyedik leglátoga-
tottabb célpont Magyarországon. 

A fürdőben évente nyolcszázezren fordulnak 
meg, a vendégéjszakák száma az idén a tava-
lyihoz hasonlóan alakul. Németh Sándor pol-
gármester szerint a fürdő mellett Bük vonzereje 
annak köszönhető, hogy falusias környezetben 
városias infrastruktúra és kényelem várja a láto-
gatókat. A szállások teljes vertikumát kínálják a 
kettőtől az ötcsillagosig, s vannak magánszállás-
helyek és kempingek is. „Ami még érdessé te-
szi a várost, hogy noha nincsenek országos hírű 
műemlékei, az épített környezete mégis vonzó. 
Virágos portáink, rendezett utcáink vannak, en-
nek eredményeként a település megkapta a Vi-
rágos Magyarország verseny arany fokozatát, és 
az európai megmérettetésben is ezüst fokozatot 
ért el” – mondta el a polgármester. A település 
Alsó-, Közép és Felső-Bük egyesüléséből jött 
létre 1902-ben, ezért valódi településközpontja 
nem volt. Most egy uniós pályázat segítségé-
vel belváros-rehabilitáció kezdődött, mintegy 
hatszáz millió forintból valódi centrumot hoz-
nak létre. Parkolót, rendezvényteret, központi 
parkot, piacteret, sétaösvényt alakítanak ki, fel-

Városi kényelem, vidéki idill Bükön

A Norvég Alap támogatásával újult meg az 
iskola és korszerűsödött a napkollektorokkal 
felszerelt sportcsarnok

ercontur

Az Élményfürdô és a Szaunavilág 
vasárnaptól csütörtökig 10-21 óráig, 
pénteken és szombaton 10-22 óráig, 
a Medical Wellness Centrum 10-20 óráig tart nyitva. www.facebook.com/bukfurdo

9740 Bükfürdô, Termál krt. 2. 
Telefon: 94 558 080

www.bukfurdo.hu
E-mail: marketing@spabuk.hu

újítják a polgármesteri hivatalt. A korábbi évek 
fejlesztésének köszönhetően világszínvonalú 
intézményt avattak áprilisban a norvég nagykö-
vet részvételével. Az általános iskola és vendég-
látó ipari szakiskola épületegyüttesét, mintegy 
négyszázmillió forintból újították fel a Norvég 
Alap támogatásával. Megújult az egészségház, 
a tájház, és kerékpárutakat építettek. Alternatív 
energiaforrásokat vontak be az energia ellátá-
sába: a sportcsarnok, az óvoda és a sportpálya 
területén napkollektorokat szereltek fel.

A preventív céllal érkezőket is várják Bü-
kön. Ezért pályáznak nordic walking, kerék-

Névjegy

Németh Sándor 1979-ben Szom-
bathelyen született, de felme-
nőihez hasonlóan büki lakos. 
2001-ben földrajz-történelem 
szakos általános iskolai, 2005-
ben földrajz szakos középiskolai 
tanári diplomát szerzett. Jelenleg 
a PTE Földtudományok Doktori 
Iskolájának terület- és település-

fejlesztés szakirányú doktorandusz hallgatója. 2001–
2005 között a bői általános iskola tanára, 2007–2010 
között vidékfejlesztési irodavezető, 2010-től a Nyu-
gat-magyarországi Egyetem Társadalomföldrajz 
tanszékének tanársegédje. Mintegy harminc tudo-
mányos és ismeretterjesztő cikk, továbbá számos 
településfejlesztési tanulmány, várossá nyilvánítási 
dokumentum szerzője. 2010 októberétől Bük város 
polgármestere. 

párút és gyalogút-vonalak kialakítására. „Él-
ményparkká szeretnénk fejleszteni az egész 
települést” – vázolta a terveket a polgármester. 
Várják a verseny és élsportolókat kikapcsoló-
dásra, alapozásra. Több csapat, válogatottak is 
rendszeres vendégeik. A Büki Testedzők Köre 
öt szakosztályával ehhez méltó partnerséget 
jelent. Ennek eredménye, hogy még a 2007-
es várossá avatás előtt, eddig egyedüli nagy-
községként, megkapták a Nemzet Sportvárosa 
címet már 1996-ban. 



Öttusázott, vívott, többször lefutotta a maratont. 
Szívesen lett volna testnevelő tanár, de az orvosi 
hivatás mellett döntött. Azon a napon, amikor ke-
zébe vette diplomáját, felhagyott a versenysporttal. 
Ám Dr. Béres György teljesen nem távolodott el a 
sport világától, több csapat mellett dolgozott sport-
orvosként; a Kastélypark Klinikán pedig sok spor-
tolónak adja vissza a reményt a versenyzésre.

– Több sportágban sikerrel próbálta ki magát, édes-
apja sportvezető volt. Az sem lett volna meglepő, ha 
sportolóvá válik. Mi vitte mégis az orvosi pályára?

– Az édesanyám szándéka. Ő szerette volna, hogy 
orvos legyek. Ugyanabban az évben, amikor felvettek 
az orvosira, a testnevelési egyetemre is bejutottam. 
Szívesen lettem volna testnevelő tanár, de mégis in-
kább ezt választottam. Úgy gondolom, nem hibáztam. 
Az egyetem alatt egy darabig válogatott szintű vívó 
voltam. Azon a napon voltam utoljára vívóteremben, 
amikor megkaptam a diplomámat, mert úgy gondol-
tam, a kettőt együtt nem lehet jól csinálni. Nagyon 
szerettem vívni, de nem akartam úgy folytatni a spor-
tot, hogy az életem más területeit veszélyeztesse.

– Úgy látszik, mégis sikerült szerencsésen ötvöznie 
a két területet. Sportorvos volt, páciensei között sok 
sportoló van. Gondolom, rengeteg élménye fűződhet 
a sporthoz.

– Voltam a női tornászválogatott mellett, a junior 
női röplabda válogatottnál, több más sportágban is 
működtem, de a sportorvosi pályafutásom nagy részét 
a dzsúdósokkal töltöttem. Rengeteg közös élményünk 
van. Képes voltam azonosulni a feladattal. Komolyan 
átéreztem, milyen jelentősége van a sportolók életé-
ben egy-egy versenynek. Különösen nagy élmény 
volt a barcelonai olimpia, amikor a dzsúdó válogatott 
szinte mindent elért, ami egy sportágban lehetséges. 
Kivételes teljesítményt nyújtott a csapat. Ez részben 
a felkészülésnek, az életkoruknak, s annak az egészen 
kivételes hangulatnak volt köszönhető, amely a csa-
patot jellemezte.

– Sok sportsikerben benne van az ön munkája is, 
hiszen egy-egy sikeres műtét teszi lehetővé, hogy a 
versenyzők újra dolgozhassanak.

– Éppen az elmúlt hónapokban néztük át, hogy az 
olimpiára készülők közül hány sportolót operáltak ná-
lunk. Negyven felett van a számuk. Ez még minket is 
meglepett. Valóban volt néhány sportsiker, amelynek 
úgy érzem, én is részese lehettem.

– Ma is sportol? Mikor futott például utoljára 
maratont?

– Az ötvenedik születésnapomon, az volt a szüle-
tésnapi ajándék. Először negyvenéves koromban futot-

tam hosszú távot. Kisebb távokat tizenéves korom óta 
rendszeresen megteszek, de a maratonra negyvenéve-
sen vállalkoztam először. Ma már hetente csak egyszer 
futok a Margitszigeten az egyik barátommal. Elfog-
laltságom miatt jelenleg ez az összes lehetőségem a 
sporton illetően.

– Kora reggeltől késő estig dolgozik. Miből merít 
energiát?

– Mi a feleségemmel nehéz feladatra vállalkoztunk. 
Ez a Kastélypark Klinika, Tatán. Ötven emberrel dol-
gozunk együtt. Nem csak a saját munkánkért vagyunk 
felelősek, hanem a közösségért is. Szerencsére sok 
motivált ember és nagyon jó közösség jött itt össze. 
Ezt talán mindenki érzékeli, aki idejön hozzánk.

– Mit tart a klinika által megtestesített legfőbb ér-
téknek?

– Megpróbáltunk áttekinthető, a beteg számára 
sem idegen rendszert kialakítani. Mindenki tudja, 
mikor mi történik vele, s mi mennyibe kerül, mi-
lyen eljárásokat tudunk alkalmazni. Ha van olyan 
terület, amelyen valaki másnak van nagyobb ta-
pasztalata, akkor meghívjuk. Betegeink felelős ma-
gatartást tapasztalnak az ellátásuk során. Úgy lát-
juk, hogy ez a teljesítmény s azok a körülmények, 
amelyeket megteremtettünk, megfelelnek a külföldi 
pácienseknek is. Eddig 26 országból fogadtunk be-
tegeket. 

Nem lényegtelen szempont, hogy ez a létesítmény 
teljes egészében magánerőből jött létre. Nagy része 
bankkölcsön, s ez most is terhel bennünket. Létre-
hozásával az egészségügyi rendszerbe bekerült egy 
szolgáltató úgy, hogy a fejlesztés nem került pénzé-
be az államnak. Mivel magánszolgáltatóról van szó, 
kénytelen magasabb szinten szolgáltatni, s az így ki-
alakult versenyhelyzet jót tesz az egész szakmának. 
Ha itt hiány keletkezik, az nem az állam problémája, 
mint más kórházakban, hanem a miénk. Ezért fontos 
az egész működést úgy átgondolni, hogy gazdasági-
lag is működőképes legyen.

– Ez rendkívül nagy felelősség. Jut ideje másra is? 
Sikerül egyensúlyt teremtenie a munka és a család 
között? 

– Erre egyértelműen azt tudom mondani: ebben ne 
én legyek a minta. Vannak restanciáim. Szépen „vonul 
el” mellettünk az élet. De ez a mi választásunk volt, 
s ha mi ezt választottuk, nem érdemes siránkoznunk. 
Azt gondolom, a gyerekekkel példásan jó kapcso-
latban vagyunk, és talán ők is megbocsátják nekem, 
hogy ennyire elfoglalt vagyok. 

– Még mindig nem derült ki, miből ez a sok ener-
gia?

– Hát, ez genetika.

Portré

Dr. Béres György 
1947. november 30-án született Budapesten. 
Orvosi diplomáját 1973-ban szerezte, majd se-
bészi és traumatológiai szakvizsgát tett. Négy 
évig a Sportkórházban, azt követően a Péterfy 
Sándor Utcai Kórházban dolgozott baleseti 
sebészként 1995-ig, majd 2007-ig a Belügy-
minisztérium Központi Kórházának Mozgás-
szervi sebészeti részlegét vezette. Az elsők kö-
zött kezdte Magyarországon az artroszkópos 
sebészeti műtéteket. Rendszeresen vett részt a 
szakmai továbbképzéseken itthon és külföldön 
egyaránt a legújabb műtéttechnikai eljárásokat 
elsajátítva. A Magyar Arthroszkópos Társaság 
választott elnöke volt öt éven keresztül. Húsz 
esztendőn át volt a magyar cselgáncs váloga-
tott, illetve az olimpiai keret orvosa.

Sportkedvelő családban nőtt fel. Édesapja, 
Béres Tibor a sportvezetés ismert  alakja volt.

Béres György öttusázott, korosztály vá-
logatott vívó volt, maratont futott. Igyekezett  
a sportot, egészséges mozgást a napi életébe 
beiktatni. Gyermekeit is a mozgás szellemé-
ben nevelte. Leánya, Béres Alexandra a fitness 
sportág egyik  legismertebb  képviselője.

Béres György 2007-ben Tatán létrehozta a 
Kastélypark Klinikát, ahol a mozgásukat gyor-
san  visszanyerni szándékozó betegek számára 
európai színvonalú ellátást biztosítanak. Az 
országosan elismert szakmai team vezetője, 
felesége pedig a klinika általános igazgatásá-
ban segíti.

Négy gyermek és négy unoka veszi körül, 
kevés szabadidejét velük tölti.

Élete a gyógyítás és a sport

Panna nevű unokájukkal Az ifjú Béres doktor (bal szélen) a cselgáncs válogatottal  
Koreában

A Kastélypark Klinika műtőjében
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*További infó és akciós ajánlatok SZÉP kártyával
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Az élet SZÉP!
Kehida Termál Hotel

Az élményfürdőben hangulatos mediterrán belső terek, 94 m hosszú
óriáscsúszda, pezsgősziget, sodrómedence, brüggölő, buzgárok,

gyermekpancsoló babacsúszdával, hideg és melegvizes úszómedencék,
gyógyvizes medencék, gyógy- és relaxmasszázsok,

testkezelések, kádfürdők.


