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Vitál – Egészség & Turizmus alapszakos
Turizmus-vendéglátás
képzés Keszthelyen, a Georgikon karon

„A Georgikon büszke a múltjára, de nem abból akar megélni. Hagyományaink és a
korábban elért jelentős eredmények is arra ösztönöznek minket, hogy megfeleljünk a
jelenkor igényeinek. Néhány szak esetében a Dunántúlon egyedül nálunk találhatják
meg a hallgatók az általuk választott szakot: ilyen a szőlész-borász- és a kertészképzésünk. Van több olyan alap- és mesterszakunk is, amelyekre az egész ország területéről
érkeznek hallgatók. Nagyon fontos a portfóliónkban a turizmus-vendéglátás képzés.”
(Dr. Polgár J. Péter, a Georgikon Kar dékánja)

Turizmus-vendéglátás képzés – kiváló lehetőség a Balaton fővárosában!
A képzés során közgazdaságtudományi, társadalomelméleti, alkalmazott módszertani ismereteket kiválóan elsajátító szakembereket képzünk, akik a szakirányú tudásuk birtokában képesek a turizmus és a vendéglátás területén tevékenységek végzésére, irányítására, szervezésére, valamint kellő ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatására.
Diplomásaink elsősorban szállodák, szállodavállalatok központjai és egyéb szálláshelyek, vendéglátóhelyek, utazásszervezők
és utazási irodák, országos, regionális és helyi turisztikai irányító szervek vezetői munkahelyeit pályázhatják meg, vagy saját
turisztikai kisvállalkozásukat irányíthatják.
A képzés sajátosságai: az alapfokozat oklevélben szereplő szakképzettsége
közgazdász turizmus-vendéglátás alapszakon. Ennek birtokában a végzett
hallgató továbbtanulhat minden olyan mesterképzési kurzuson, amelynek
felvételi követelménye valamely közgazdász képzettséget tanúsító alapfokozat. A képzés a Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Karával közösen zajlik.
A képzés első évében általános gazdaságtudományi és társadalomtudományi
ismereteket, a képzés második évében
pedig a turizmushoz kapcsolódó szakmai
alapozó tárgyakat tanulnak a hallgatók.
Fontosak a hagyományok –
A harmadik évben a turizmus szakma
a Georgikon sárguló hallgatói
egy-egy szakterületét ismerhetik meg
mélyebben. A harmadik év vége után egy félév szakmai gyakorlaton vesznek részt a diákok.
A képzésben közreműködnek a Keszthely környéki szállodák, fürdők, turisztikai szervezetek gyakorlati szakemberei, akik szívesen fogadják hallgatóinkat szakmai gyakorlatuk ideje
alatt is.
A Georgikon vízitelepe nyáron
„Életem egyik legjobb döntése volt, hogy a Balaton fővárosát választottam felsőfokú tanulmányaim elkezdésének helyszínéül. A város múltja, az egyetem családias hangulata hamar magával
ragadott! A Georgikon Kar turizmus-vendéglátás szakán szereztem meg első diplomámat, idén
nyáron pedig a vidékfejlesztési agrármérnök mesterszakon készülök diplomát szerezni. Fontosnak
tartottam a választásomnál, hogy olyan helyen tanuljak turizmust, ahol van is turizmus. Rengeteg
hagyományt ápol a Kar, melyekkel már az első pillanattól kezdve megismerkednek a bulekjaink,
s e hagyományok végigkísérik őket az egész életükön. A keszthelyi gazdász a Georgikon falai közé
mindig hazatér, a Georgikon Család várja őt.”
(Barnácz Dzsenifer, a Georgikon Kar hallgatója)

NYÍLT NAP: 2015. február 7., szombat.
Információ: www.georgikon.hu
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Kedves Olvasó!

Az egészségünk védelmében
A 2013-ban útjára indult és a 2022-ig irányt
mutató Élelmiszerlánc-biztonsági Stratégia
alapelveiről, céljairól és az aktuális feladatokról Zsigó Róbertet, a Földművelésügyi
Minisztérium élelmiszerlánc-felügyeletért
felelős államtitkárát kérdeztük.
– Melyek az Élelmiszerlánc-biztonsági Stratégia
legfőbb célkitűzései?
–Az élelmiszerlánc-biztonság az élelmiszerbiztonságon túl a gazdaság védelmét is jelenti,
magában foglalja a termőföldtől az asztalig tartó
összes tevékenységet. Az Élelmiszerlánc-biztonsági Stratégia tíz évre meghatározza az élelmiszerlánccal kapcsolatos legfontosabb célokat
és az előttünk álló feladatokat. Célja, hogy mindenkor egészséges, kiváló minőségű, biztonságos élelmiszer kerüljön az emberek asztalára.
– Hogyan javítható az élelmiszerlánc-biztonság?
–A legtömörebben talán úgy fogalmazhatnám meg a lényegét, hogy közösen, környezettudatos módon megpróbáljuk csökkenteni
az élelmiszerláncban előforduló egészségügyi
és gazdasági kockázatokat. A kockázatcsökkentésre két lehetőségünk kínálkozik, amelyek
egyúttal a stratégia két pillérét is adják. Az első
az, hogy az állam feladata a társadalmi tudásmenedzsment megszervezése és koordinálása
az élelmiszerlánc mentén, a második esetében
pedig az állam hagyományos hatósági funkcióit kell még tovább erősítenünk, fokoznunk az
ellenőrzések hatékonyságát és fejlesztenünk az
ellenőrzési módszereket.
– Milyen programok segítik e célkitűzések
megvalósítását?
– Mindenképpen az elsők között említeném
a társadalmi szemléletformálás fontosságát. Az
élelmiszer eredetű megbetegedések jelentős
része helyes vásárlási szokásokkal és korszerű
konyhatechnikával megelőzhető lenne, s e cél
aktív kampánytevékenységgel, modern oktatással és képzéssel, ismeretterjesztéssel elérhető.
Az állami tudásbázis újjáépítése is igen fontos. A teljes vertikumot átfogó Élelmiszerláncfelügyeleti Információs Rendszer (FELIR) kialakításával létrejövő adatbázis az őstermelőtől

és a kistermelőtől a multinacionális cégekig
megteremti az átlátható kockázatelemzést. Az
élelmiszerlánc kifehérítésében kulcsszerepet
szánunk a szakterületeket átívelő, az áruk áramlását, a hálózatot egyben átlátó, nyomon követő
hatóságnak, az ellenőrzési módszer fejlesztésének és a stratégiai együttműködésnek. A kritikus infrastruktúrák védelme és ezek fenntartása
nemzetbiztonsági kérdés. Mivel a feketegazdaság és feketekereskedelem élelmiszer-biztonsági
szempontból is kiemelt kockázatot jelent, ezért
a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalon
(NÉBIH) belül országos hatáskörrel két évvel
ezelőtt megalakult a Kiemelt Ügyek Igazgatósága (KÜI), amely a társhatóságokkal (NAV,
rendőrség) szorosan együttműködve ellenőriz
és jár el a nagyobb jelentőségű ügyekben.
– 2015 elején e témával kapcsolatban milyen
aktuális feladatai vannak az államtitkárságnak?
– A NÉBIH idei kiemelt feladata a FELIR
működtetése és továbbfejlesztése. A laboratóriumi rendszer modernizálása és a kockázatbecslési, mintavételi rendszer újragondolása továbbra is kiemelt szerepet kap a csalás, a hamisítás
és a súlyos élelmiszerbiztonsági visszaélések
felderítése érdekében.
Új, az élelmiszer-biztonsággal kapcsolatos
fogyasztói bejelentéseket megkönnyítő rendszereket vezetünk be, a zöldszám után a mobil
applikációt, a megújult hivatali honlap pedig
közérthető formában ad információkat a vállalkozóknak és a fogyasztóknak.

Zsigó Róbert
A Földművelésügyi Minisztérium élelmiszerlánc-felügyeletért felelős államtitkára egy Felvidékről Bácsalmásra telepített
családba született 1967-ben.
1998 óta ötödször választották
meg Baja és térsége egyéni
országgyűlési képviselőjévé.
2010 októberétől 2014 júniusáig – államtitkári
kinevezéséig – Baja város polgármestere volt.

A legtöbb újévi fogadalom az
egészséggel kapcsolatos, hiszen, ha
az egészségünk rendben van, valahogy minden könnyebb, gördülékenyebb. Az év eleji fogadalmak
másik fontos jellemzője, hogy január végére általában kifulladnak.
Túl sok mindenen szeretnénk
változtatni egyszerre, és amikor elakadunk, feladjuk.
Visszanézve a korábbi fogadalomlistáimat, egy napomnak 72
órából kellett volna állnia, hogy
mindent teljesíteni tudjak.
Jobb, ha egyszerre csak egyvalamit tűzök ki célként, például a
mindennapi otthoni tornát. Reggel
felkelés után azzal kezdek, és mire
teljesen felébredek, a napi mozgásadagomat is letudtam. Az éves
szűrővizsgálatokat is igyekszem az
esztendő első két hónapjában megejteni: jobb túllenni rajtuk…
Az egészséges táplálkozással
kapcsolatban azt javaslom, hogy
kis lépésekben változtassunk az
étkezési szokásainkon. Például otthon készítsük el a munkaidő alatt
elfogyasztandó ételt, tegyünk kevesebb cukrot a kávéba, teába, ritkábban együnk gyorséttermi hamburgert, csokit, chipset, helyette
többször zöldséget, gyümölcsöt.
Amennyiben segítségre van
szükségünk, érdemes szakemberhez fordulni – legalább az életmódváltás elején.
Moharos Melinda dietetikus
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A betegségek megelőzése része az
Egyértelmű a kormány elkötelezettsége a
magyar lakosság egészségi állapotának javítása mellett – hangsúlyozta dr. Zombor Gábor egészségügyért felelős államtitkár január
közepén, egy budapesti szakmai tanácskozáson. Az ott elhangzottak apropóján az aktuális népegészségügyi feladatokról kérdeztük
az egészségügyi ágazat vezetőjét.

– A legfrissebb hírek szerint több pénz jut az
egészségügyre, a korábbiaknál fontosabb szerepet kapnak a háziorvosok, valamint előtérbe
kerülnek a népegészségügyi kérdések. Mit jelent
az, hogy új alapokra helyezik az alapellátást?
– Az Egészségügyért Felelős Államtitkárság
a népegészségügyi szolgáltató rendszer átfogó
fejlesztését tervezi. Ennek egyik fontos eleme
az Egészségfejlesztési Irodák (EFI-k) hálózatának további bővítése, illetve az alapellátás prevenciós funkciójának megerősítése. A 2015. évi
költségvetésről szóló törvényben a fenntartói
oldalon 902 millió forint célzott szakmai keretet
különítettünk el az EFI-k működési támogatására. A forrás lehívásának részleteit a fenntartó
állapítja meg. Az alapellátás átalakításának több
célja is megfogalmazható. Ezek egyike az, hogy
az orvosok számára vonzóvá tegyük a háziorvosi pályát, s ezáltal minél kevesebb legyen a
betöltetlen háziorvosi praxis. Ugyanilyen fontos
célunk az alapellátó rendszer prevenciós tevékenységének erősítése, miközben lényegesnek
tartjuk azt is, hogy a háziorvosi rendszer képes
legyen tehermentesíteni a járó- és fekvőbetegellátást.
– Az elmúlt években voltak törekvések arra,
hogy a háziorvosi finanszírozási rendszerbe, az
úgynevezett indikátorrendszerbe beépüljenek a
népegészségügyi jellegű feladatok, illetve ösztönözzék a háziorvosok prevenciós tevékenységét.
Lehet számítani ennek bővülésére?
– A háziorvosi alapellátás népegészségügyi
megerősítése a prioritások között szerepel, ennek megtervezése és jóváhagyása folyamatban
van.

– Milyen népegészségügyi feladatokat tudnak
ellátni a háziorvosok, illetve vajon lesz-e kapacitásuk a feladatbővülésre, miközben számos
helyen – főként a kistelepüléseken – tartós a háziorvosok hiánya?
– Egyrészt a háziorvosok maguk is végeznek
népegészségügyi szűréseket, másrészt mozgósíthatják a pácienseiket a szervezett lakossági
szűréseken történő részvételre. Nagyon fontos
szerepe lesz ebben a már említett Egészségfejlesztési Irodáknak, de az Országos Egészségfejlesztési Intézet, az Országos Alapellátási Intézet
és az Országos Gyermekegészségügyi Intézet
integrációjával hamarosan létrejövő Nemzeti
Egészségfejlesztési Intézetnek is. Emellett fontos szerepük van a népegészségügyi szakigazgatási szerveknek is.
– Melyek a legfontosabb prioritásai a népegészségügynek?
– Magyarországon hosszú idő óta vezető
haláloknak számítanak a szív- és érrendszeri
megbetegedések, valamint a daganatos betegségek. Nagyon fontosnak tartjuk tehát a keringési
betegségek és a cukorbetegség megelőzését és
gondozását, valamint a daganatos megbetegedések kockázatának csökkentését, illetve az
egyes kórképek korai felismerését és kezelését.
A lelki egészség fejlesztése, fenntartása, illetve
helyreállítása, a mentális zavarok megelőzése,
valamint a környezet-egészségügyi biztonság
fejlesztése ugyancsak kiemelt területeknek
számítanak. Az elmúlt években szervezett népegészségügyi aktivitások a mozgás fontosságára
hívták fel a figyelmet, hiszen fontosnak tartjuk
a mozgásszervi betegségek prevencióját is. A
felsoroltak mellett még a baleset-megelőzés,
továbbá a HIV- és az AIDS-prevenció is fontos
számunkra.
– Sorra nyílnak az ön által is említett Egészségfejlesztési Irodák. Létezik-e már kézzelfogható tapasztalat ezek működéséről? Az irodák
beváltották a hozzájuk fűzött reményeket?
– 2013 utolsó negyedévétől 2014 végéig
összesen 59 EFI kezdte el a munkát Magyar-

Januárban adták át a pécsi klinika új szárnyát

országon, európai uniós forrásból. Az Egészségfejlesztési Irodák 2014 szeptemberéig
110-130 ezer embert tudtak elérni az általuk
szervezett programokkal. Ugyancsak tavaly
őszig 11-12 ezren legalább hat alkalommal
vettek részt az EFI-k által szervezett életmódváltó programokon. Az EFI-k szervezésében
elvégzett állapotfelmérésen – például a dohányzási szokások felmérésében és a cukorbetegség-kockázati felmérésben – 84 520 ember vett részt. S ha már a számoknál tartunk,
minden egyes irodára mintegy 1400 honfitársunk állapotfelmérése jutott az említett időszakban.

Az egészséges táplálkozás és a gyógynövények, mint például a levendula, bizonyítottan csökkentik a betegségek kialakulásának kockázatát
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egészségtudatos magatartásnak

fotók: árvai károly/miniszterelnökség

Az EFI-k vállalták, hogy betegklubokat hoznak létre és tartanak fenn, amelyek a legtöbb
esetben havonta tartanak összejöveteleket, alkalmanként 10-15 fő részvételével. A betegklubok éves programja 10-12 alkalomból áll, s
így a klubok hosszú távon tudnak pozitív hatást
gyakorolni a programokon résztvevő személyek
egészségi állapotára.
A leggyakoribb klubformák a szív- és érrendszeri megbetegedésekkel foglalkozó betegklubok, amelyek a felmérések szerint eddig közel
kétezer pácienst értek el, míg a második helyen
a cukorbetegeket megszólító klubok állnak. Érdekes, hogy az utóbbi klubok száma kevesebb,

mégis több embert értek el az előbbieknél. A
testmozgást népszerűsítő programokra, gyakoriságukat tekintve, a legjellemzőbb a heti egyszeri vagy kétszeri alkalom. A résztvevők száma jelentősen függ a mozgásprogram típusától,
de átlagosan 15-20 fő jelenik meg alkalmanként az egyes programokon. A leggyakoribb
testmozgásprogramok a gyaloglás és a botos
gyaloglás (nordic walking), a gyógytorna, valamint a vizes és zenés testmozgásprogramok,
amelyek egyenként is több ezer embert érnek
el. Összességében tehát elmondható, hogy az
EFI-k képesek megszólítani és mozgósítani a
lakosságot.
– A magyar emberek inkább az orvosokban,
a kórházi ellátásban bíznak. Lehetséges-e az
effajta gondolkodás megváltoztatása, vagy legalábbis alakítása, és ha igen, milyen eszközökkel, módszerekkel?
– Tekintettel arra, hogy az EFI-k sem „önmagukban”, elkülönülten működnek, hanem
létező kapcsolatban az egészségügyi ellátórendszerrel, a kölcsönös oda-vissza csatolások,
az egészségi állapotban, életminőségben bekövetkező kedvező változások elősegíthetik azt,
hogy erősödjön a lakossági bizalom az egészségügyben részt vevő, nem orvosi végzettségű
szereplők iránt is.
A népegészségügyi fejlesztésben mind az
egészségügyi ágazatnak, mind a társágazatoknak fontos a szerepük. Ágazatközi együttműködésre van tehát szükség, amelynek egyaránt
része az orvosok és szakdolgozók iránti bizalom
növelése, illetve a köznevelés, a család- és az ifjúságügy, a szociális és a társadalmi felzárkóztatás, az egészségügyi kultúra erősítése, valamint
az egyházak, a civilszervezetek és más egészségügyi ágazatok aktív bevonása.
Összefoglalóan elmondhatjuk, hogy mind az
egészségügyi, mind az egészségügyön kívül eső
szakterületek bevonására szükség van a népegészségügyben. Ezt az összetett koordinációs
munkát jelentősen segíthetik az Egészségfejlesztési Irodák.

Új szerepben a
népegészségügy
A jövőben a népegészségügyi szűrések szorosan kapcsolódnak majd az ország egészségügyi rendszerének megújítását és átalakítását szolgáló lépésekhez. A kormány előtt
lévő, egészségügyre vonatkozó stratégia kifejezetten népegészségügyi szemléletű. Az
elkövetkező esztendők fontos feladata lesz
azon megelőzési programok kiterjesztése és
finanszírozása, amelyek a teljes lakosságra
vetítve népbetegségnek számítanak.
A kormányzati elképzelések szerint az
alapellátás fontos részét fogja képezni a
foglalkozás-, illetve az iskola-egészségügyi
ellátás, összességében pedig fenntartható,
a népegészségügyi célokat támogató ellátórendszer kialakítását tervezik. Az Állami
Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat
(ÁNTSZ) programot indított a szűrővizsgálatok megújítására, amelyre egymilliárd
forint uniós forrás áll rendelkezésre.

Tudta-e, hogy…

Az allergiát napjaink egyik kellemetlen
népbetegségeként emlegetik, jóllehet már
az ókorban is sokan szenvedtek tőle.
Hérodotosz egy helyütt leírja: olyan erős
köhögési és tüsszögési rohamot kapott,
hogy a fogait is kiköpte. E tünetek alapján
feltételezhetjük, hogy virágpor okozta szénanáthája, esetleg asztmája lehetett.
Egyes feltevések szerint III. Richárd
célirányosan provokálta a tüneteit. Ugyanis
érzékeny volt a földieperre – a gyümölcs
csalánkiütést okozott neki, ahányszor csak
evett belőle. Ha hihetünk a szóbeszédnek,
a király remekül ismerte panaszainak okát
és a csalánkiütések kialakulásához szükséges időt. A kiütések megjelenése jó ürügyül
szolgált arra, hogy a neki nem tetsző ellenlábasait boszorkányságért vagy mérgezésért elítéltesse. Az angol királyi udvarban
tehát akkoriban a földieper jó néhány nemes úrnak és nemes hölgynek nem csupán
a kedvét, hanem nyakát is szegte.

Dr. Zombor Gábor

Az inaktív életmód súlyos rizikófaktor, ezért fontos a rendszeres mozgás  fotók: mészáros t. lászló
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1989-ben szerzett orvosi diplomát a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvosi
Karán. Dolgozott kórházi
orvosként,
háziorvosként,
tudományos munkatársként,
majd kórházigazgatóként is.
2006-tól 2014-ig Kecskemét polgármestere.
2014 nyara óta az Emberi Erőforrások Minisztériumának az egészségügyért felelős államtitkára. Négy gyermek édesapja.
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HOTEL KISS**** – TATA
Pihenés családias környezetben

A HIRDETÉS FELMUTATÓJA 20%
KEDVEZMÉNYRE JOGOSULT
Más kedvezménnyel nem vonható össze
csak saját honlapról történő foglalás esetén

XXXIPUFMLJTTIVm5FM mSFDFQDJP!IPUFMLJTTIV

AC TIVE LIFE & BALANCE

NŐI KÉNYEZTETÉS
SOPRONBAN, A HOTEL FAGUSBAN
Érvényes: 2015. február 15 – április 01.
AKCIÓS AJÁNLATUNK TARTALMA:
tÏKT[BLBT[ÈMMÈTtGÏMQBO[JØTFMMÈUÈT
t"LÏOZF[UFUÏTKFHZÏCFOT[FNÏMZFOLÏOUBMLBMPNNBMQFSDFTNBTT[È[T 
 T[FNÏMZFOLÏOUBMLBMPNNBMGPESÈT[BU NPTÈT T[ÈSÓUÈT
 GǮSÏT[ÏSFNBOJLǻSQFEJLǻS GǮSÏT[ÏSFBSD OZBLÏTEFLPMUÈ[TNBTT[È[T
t"T[ÈMMPEBXFMMOFTTSÏT[MFHÏOFLLPSMÈUMBO JOHZFOFTIBT[OÈMBUB
 ÞT[ØNFEFODF HZFSNFLNFEFODF KBDV[[JL öOOT[BVOÈL 
 HǮ[GàSEǮ MFWFOEVMÈTBSPNBLBCJO öUOFTTUFSFN
t'àSEǮLÚOUÚTÏTIBKT[ÈSÓUØCFLÏT[ÓUÏT
t*OHZFOFTQBSLPMÈTJMFIFUǮTÏHBT[ÈMMPEBTBKÈUQBSLPMØKÈCBO
 LàMÚOUÏSÓUÏTFMMFOÏCFOBT[ÈMMPEBNÏMZHBSÈ[TÈCBO t*OHZFOFT8Jö

18.000

"KÈOMBUVOLSÏT[WÏUFMJEÓKB

'UGǮÏKUǮM

További információ a www.fagushotelsopron.hu-n
vagy a 06-99/515 000-ás telefonszámon.

9400 Sopron, Ojtózi fasor 3. | Tel.: +36 99 515 000 | www.fagushotelsopron.hu

Természetesen & örömmel
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Saját felelősségünk is a magzataink védelme
Arany János korában átlagosan tizenegy
gyermeket szült egy nő, ma pedig 1,3 az átlag. Régen „gyermekáldás” érte a családot,
ma egy pár „gyermeket vállal”, azaz tudatosan tervez. Czeizel Endre genetikusprofesszor szerint a felelősség a kulcsszó.
– Gondolom, ha kevesebb a gyermek, a szülőknek még fontosabb a babák egészsége.
– Így van. Talán csúnyán hangzik, de régen, ha a tizenegy gyerek közül egy-kettő
„ilyen-amolyan” lett, hát úgy voltak vele, az
isten így akarta. Mára nagyon felértékelődött
a gyermek egészségessége, és meg kell mondanom, az lenne a legfontosabb, hogy a párok
felelősséggel vállaljanak gyermeket.
– Mi ennek a felelősségnek a kulcsa?
– Ma Magyarországon a gyerekek 55 százaléka csak úgy „összejön”. Ez nagy baj. Várandósgondozásra mindenki elmegy 6-8 hetes
magzati korban, de egy 6-8 hetes magzat már
teljesen készen van! Amikor a nőnek kimarad a
menstruációja, tehát rájön, hogy terhes, a magzat már tizennégy napos! Életünk döntő pillanata a fogantatás. Akkor dől el rengeteg minden,
tehát a fogantatásra kell nagyon felkészülni.
A leendő szülők leginkább a fejlődési rendellenességektől félnek. Nagyon sokáig az volt
az orvosi vélemény, hogy ez „lusus naturae”,
azaz a természet játéka, amivel nem tudunk mit
kezdeni. Akkor a hetvenes években egy angol
orvos, Dick Smithells elkezdett azon gondolkodni, hogy miért van az, hogy a szegény as�szonyok gyermekeiben több a rendellenesség,
mint a tanult, jómódú asszonyok körében.
– A táplálkozás miatt?
– Igen, ez volt a következtetése. Az a 8 hét,
amíg a kezdeti szederszerű csomóból egy kis
embrió lesz, a legkritikusabb időszak. Ha a
táplálkozás hiányos az első 28 napban, akkor
a genetikai program nem tud megvalósulni, és
ez rendellenességet okozhat, koponyahiány,
illetve nyitott gerinc alakulhat ki. Ezer terhességre összesen három ilyen eset jut. Smithells
létrehozott egy vitamin-életalapelem-kombinációt, és felhívást intézett olyan, második
gyermeket vállaló asszonyokhoz, akik már
szültek ilyen rendellenességgel bíró gyermeket. Smithells 95 százalékban kivédte az
ismétlődést. Ez egy nagyon nagy felfedezés
volt, de a tudományos világ több kritikát is
megfogalmazott.

Az egészséges baba kincs

fotó: thinkstock

A terhesség különböző szakaszaiban eltérő összetételű magzatvédő vitamint ajánlatos szedni
fotó: thinkstock


– Akkor jöttek a Czeizel-kutatások.
– Szerencsém volt. Jó barátságban voltam
Dickkel. Ráadásul 1984 óta létezett az általam
létrehozott Optimális Családtervezési Szolgáltatás, ahová minden évben kétezer olyan pár jött
el, akik mindent meg akartak tenni azért, hogy
egészséges kisbabájuk szülessen. Akkor én az
Egészségügyi Világszervezettel együttműködve
legyártattam a készítményt. Elmondtuk a hozzánk eljövőknek, hogy ingyenesen tudunk nekik
adni egy vitaminkombinációt. A párok felének
adtuk a vitamint, a másik fele placebót kapott.
1984-től 1991-ig tartott a kettős vak kutatás.
Akkor lett kimutatható szignifikáns különbség a
két csoport között. 5600 terhes nőt vizsgáltunk.
A placebocsoportban 6 nyitott gerincű magzat fordult elő, a magzatvédő vitamint szedő
csoportban egy sem. Ráadásul kiderült, hogy
nemcsak az idegcső-záródási rendellenességek
90 százalékát előztük meg, de a szívrendellenességek 40 százalékát is. Ez azért nagyon fontos,
mert a szívrendellenességek a leggyakoribbak,
minden századik baba ezzel a problémával születik. Óriási világszenzáció volt.
– Mit kell tartalmaznia egy magzatvédő vitaminnak?
– A négy legfontosabb összetevő a folsav,
a B2- (riboflavin), a B6- (piridoxin) és a B12(kobalamin) vitaminok. Ezek közül a folsav
a leghangsúlyosabb. Eredeti formájában,
folátként olyan zöldségekben található meg,
amelyek zöld színűek: a sóskában, a spenótban, a brokkoliban. Mesterségesen is elő lehet
állítani, az a folsav. Az angolok kiszámolták,
hogy napi 15 tányér spenótot kellene megenni
ahhoz, hogy elérjük a szükséges szintet. Ezért
fontos a tabletta útján való pótlás.
– Szedik-e a magyar nők a magzatvédő vitamint?
– Négy éve kiderült, hogy míg Hollandiában a várandós nők 73 százaléka, Angliában
56 százaléka, addig Magyarországon csupán
6 százaléka szedi a vitamint! A lista utolsó
helyén állunk. Ezt a magyar egészségügy
szégyenének tartom. Sok országban a társadalombiztosító részben vagy egészben fizeti

a magzatvédő vitamint a nőknek. Nagyon
fontos hangsúlyozni, hogy a magzatvédő vitamint optimálisan már a tervezett teherbe
esés előtt három hónappal el kellene kezdeni szedni, hiszen 6-8 hét kell ahhoz, hogy a
szükséges anyagok mennyisége a vérben
elérje a megfelelő szintet. Arra is rájöttünk,
hogy felesleges húszkomponensű tablettákat
szedni, amikor az említett négy összetevő a
legfontosabb a várandósság kezdeti szakaszán. A második és a harmadik trimeszterben
pedig elég lenne egy olyan készítmény, amely
folsavat, a toxémia ellen védő magnéziumot
és D-vitamint tartalmaz.
– Sokan attól tartanak, hogy a magzatvédő
vitamin óriásbébiket eredményez.
– Egy ilyen irányú vizsgálatot is folytattunk 5800 várandós nő bevonásával. Azoknak a nőknek a babái, akik a terhesség alatt
végig folsavat szedtek, 27 grammal születtek
az átlagosnál nagyobb súllyal, akik pedig
multivitamint szedtek, azok 77 grammal nagyobb súlyú babát szültek. Ez nem nagy különbség. Viszont meglepetésünkre az is kiderült, hogy akik folsavat szedtek, azoknál 33
százalékkal ritkább volt a koraszületés.

Prof. Dr. Czeizel Endre
1935-ben született Budapesten. Orvos-genetikus. 1973
óta végez genetikai tanácsadást. Kiemelt kutatási témája az öröklődés, a genetikai ártalmak, a veleszületett
adottságok és az epidemiológia. Hat televíziós sorozat szerkesztő-műsorvezetőjeként vállalt kiemelkedő szerepet a
tudományos ismeretterjesztésben, amely ma
is szívügye.
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Szállodai színvonalon – Új szárnnyal bővült
a Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház
Harkány híres a kénes gyógyvizéről,
amely számos betegség gyógyítására alkalmas. A település több mint száz éve
ismert gyógy- és üdülőhely itthon és külföldön.
A Harkányi Gyógyfürdőkórház az ország
egyik legnagyobb rehabilitációs intézménye, s a gyógyvízre alapozva több mint 55
éve áll a betegek gyógyításának szolgálatában. 2015 áprilisától immár a 45 szobás
Harkányi Psoriasis Centrummal bővülve
várja az ideérkező vendégeket. A gyógyfürdőkórház a mozgásszervi betegségek
kezelésén túl a bőrgyógyászati és a nőgyógyászati panaszok gyógyítása terén is jelentős eredményeket tud felmutatni. Az utóbbi
évek fejlesztésének köszönhetően jelentős
kardiológiai és neurológiai rehabilitációs
ellátással is büszkélkedhet. Az említett kezelések mellett testsúlycsökkentő-kúra is
igénybe vehető.
Az új épületben az elhelyezés szállodai
színvonalon, akadálymentesített környezetben, kétágyas szobákban történik. A kezelésekhez külön szakrendelők állnak a betegek
rendelkezésére. A létesítményben gyógytornatermek, masszázs- és elektroterápiás helyiségek, tangentorkádak és galvánkezelők

fotó: radnai ákos

is találhatóak. Közvetlen átjárás biztosított
a gyógyvizes medencecsarnokba és a súlyfürdőbe.
A gyógyító tevékenység – a rehabilitáció klasszikus eszközei mellett – Harkány
természeti adottságait kihasználva a fürdőgyógyászati és fizioterápiás módszerek professzionális alkalmazásával valósul meg. Az
állapotfelmérést követően minden betegnél
egyénre szabottan állítják össze a kezelés
eszközeit. Az ide érkezők gyógykezelése
a magas szinten képzett orvosok, ápolók,

gyógytornászok, masszőrök, fizioterápiás
asszisztensek csapatmunkájára és a kisegítő
személyzet szoros együttműködésére épül.
A gyógyuláson túl különböző prevenciós és
rekreációs egészségmegőrző csomagokkal
várják a vendégeket, szabadidős programokkal kiegészítve, melyekre Harkány és térsége
számos lehetőséget kínál.
További információ és bejelentkezés:
http://www.harkanykorhaz.hu,
http://www.psoriasiscentrum.hu.
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Érdemes nyitottnak lenni az ayurvédára
A több ezer éves indiai életfilozófia, az
ayurvéda a nyugati ember számára is útmutatóul szolgálhat. Mint dr. Mézes Beáta mondja, érdemes rugalmasnak lenni és
megtalálni a számunkra megfelelő életvitelt,
amelyben a nyugati orvoslás vívmányai és
a keleti módszerek békésen megférnek egymás mellett.
– Mi az ayurvéda?
– Az ayurvédát az ősi Indiában dolgozták ki,
és több mint 5000 éves múltra tekint vissza.
Magában foglalja mindazt a tudást, amelyet
az emberiség az életről és az egészségről felhalmozott. A szanszkrit szó jelentése is tükrözi
ezt: ayu – élet, véda – tudás. Az ayurvéda szerint, ha megvalósítjuk életünkben a szeretetet,
a békét, az erkölcsöt és az igazságot, egynek
érezzük magunkat a többi emberrel, istennel, az
univerzummal – lényegében azt hozzuk létre,
amit több vallás is kimond, és amit az ayurvéda
is végső igazságnak tart: minden egy.
– Hogyan viszonyul az ayurvéda az egészséghez és a betegséghez?
– Az ayurvéda szerint, ha az említett egység
megbomlik, az félelmet, gyötrődést, betegséget
eredményez. Az ayurvéda a testi-lelki folyamatokat egységben vizsgálja, és a gyógyulásra
is komplex megoldást nyújt. A betegség mindig jelzés arról, hogy változtatnunk kell addigi
életvitelünkön, gondolkodásmódunkon. Minden testi betegséget valamilyen lelki-tudati ok
idéz elő. Az ayurvéda a legnagyobb hangsúlyt
mindig is a betegségek megelőzésére fektette. Persze ehhez az is kellett, hogy az orvos a
születésétől fogva ismerje pácienseit, és figyelemmel kövesse az életüket, valamint hogy a
páciens folyamatosan konzultáljon orvosával
és betartsa személyre szóló tanácsait.
– Hogyan illeszkedik az ayurvéda az ön életébe, aki a nyugati elvek szerint tanult állatorvoslást?
– Állatorvos vagyok, és a mai napig egzakt,
molekuláris biológiai szintű kutatásokban veszek részt. Tudományos közegből jövök, az
ayurvédát mégis ellentmondás nélkül tudtam
beilleszteni az életembe. Tapasztalataim szerint sajnos mesterségesen húznak választófalat
a tudomány és az alternatív, a nyugati ember
számára kevésbé kézzelfogható eszmerendszerek, módszerek közé. Véleményem szerint
mindkét megközelítésnek lehet létjogosultsága. A szélsőséges, fanatikus véleményalkotás

Az ember alkatát öt őselem határozza meg

Az ayurvéda egyben vizsgálja a testi-lelki folyamatokat

mindig több kárt okoz, mint a nyitottság, az elfogadás, legyen szó bármiről. Érdemes feltennünk magunknak a kérdést: mennyire abszolút
az én tudásom? A válasz többnyire ez: semen�nyire. Számomra az ayurvéda azt jelenti, hogy
az embernek felelősséget kell vállalnia a saját
belső egyensúlyáért, a saját sorsáért. Hogy ezt
miképpen teszi, mennyiben él távoli kultúrák
filozófiája szerint, vagy mennyiben alkalmazza
a modern orvoslás vívmányait, illetve hogyan
ötvözi ezeket, az már rajta múlik. Minden ember egyedi, mindenkinek saját magának kell
kidolgoznia a receptet, amely szerint él.
– Mennyire alkalmazható az ayurvéda a mai
nyugati életmód mellett?
– Jó kérdés. Ne feledjük, hogy az ayurvéda
Indiából ered, az ottani genetikai állományt,
az ottani táplálkozási szokásokat veszi alapul.
Az indiaiak születésüktől fogva eszerint élnek
és gondolkodnak. Nem tartom túl jó ötletnek,
hogy itthon valaki, mondjuk, ötvenhat évesen,
három infarktus után egyszer csak besétáljon
egy ayurvéda-központba, és hátradőljön azt
várva, hogy őt majd ott meggyógyítják. Ez
nem ilyen egyszerű. Az lenne a jó, ha nemcsak
akkor fordulnánk az ayurvédához, ha baj van,
hanem eleve része lenne az életünknek a jóga,
a meditáció, a böjt, és ha a megelőzésre törekednénk, nem a tűzoltásra. Nekem is volt egy
súlyos betegségem, és rákényszerültem, hogy
tudatosan foglalkozzak a gyógyulás folyamatával. A magam részéről elfogadom a nyugati
orvoslás javaslatait, és elismerem, hogy a tudomány nagyon sok mindenre képes, nagyszerű,
modern gyógyszerek állnak a rendelkezésünkre. De nyitott vagyok az alternatív módszerekre is, és személyes tapasztalatom, hogy lehet
belőlük meríteni. Az biztos, hogy az ayurvéda
több ezer éves múltra tekint vissza, tehát úgy
gondolom, tudhat valamit. Fontos, hogy ne
várjunk csodát sem a gyógyszerektől, sem a
természetes gyógymódoktól: ne passzív befogadók, hanem aktív résztvevői legyünk saját
gyógyulásunknak.

fotók: thinkstock

– Ön mikor került kapcsolatba az ayurvédával?
–A gyermekem születésekor ismerkedtem
meg az ayurvédikus babamasszázzsal. A várandósság kilenc hónapja alatt a baba és a mama
egy. A születéssel az egység kettéválik, ami
drámai élmény a babának. A masszázs segít
az átvezetésben, segít visszaállítani a kicsiben
azt az ősbizalmat, amelyre aztán egész életében támaszkodhat. Az ayurvédikus szemlélet a
prakrutik, azaz az ayurvédikus test- és személyiségtípusok alapján épül fel. Az ember alkatát
az öt minőség, az öt őselem – az éter, a levegő,
a tűz, a víz és a föld – tulajdonságai határozzák
meg, amelyek természetesen egymással keveredve jelennek meg bennünk, bár egyik vagy
másik általában domináns szerepet tölt be. Ezeket az energiatípusokat már pici gyerekkorban
pontosan meg lehet határozni, és a masszázs alkalmazásánál figyelembe venni. Persze minden
gyerek más, ahogyan minden anyuka is más.
Miközben a masszázs segíti az anyukát a saját
gyermeke sajátosságainak elfogadásában, arra
is ráébreszti, hogy saját magát is olyannak kell
elfogadnia, amilyen. A rendszeres ayurvédikus
babamasszázs megalapozza a harmonikus testilelki fejlődést, nem utolsósorban pedig a mama
számára is feltöltődést jelent.
Információ: www.shantala-babamasszazs.hu

Dr. Mézes Beáta
1960-ban született Mohácson.
Állatorvos. Csaknem tíz évet
külföldön töltött kutatóként.
Jelenleg egy kutatólaborban
dolgozik Pécsen. Több mint
tíz éve ismerkedett meg az
ayurvédával. Tudományos
munkája mellett ayurvédikus babamasszőrként dolgozik, és a babamasszázst oktatja is.
Egy kisfiú édesanyja.
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SZAUNAVILÁG,
500m2 ÚJ
PIHENŐTÉR
GYERMEKVILÁG

VIZI ÖRÖMÖK
AZ EGÉSZ
Felnőtt
CSALÁDNAK 13.830,-Ft
JUFA Vulkán Fürdő Resort
9500 Celldömölk, Sport u. 8.
Tel: +36 95 421 180
E: vulkantherme@jufa.eu
W: www.jufa.hu

www.jufa.hu

/fő/éjtől

Gyerek (4-16 év):
8.299,-Ft/fő/éjtől

• 3 éjszaka komfortos szobáinkban
• Lukulluszi büféreggeli és -vacsora
• A tágas és modern JUFA Vulkán Gyógyés Élményfürdő korlátlan használata
• 1 napos ingyenes kerékpárkölcsönzés
• 1 x 30 perces wellness masszázs

Vitál – Egészség & Turizmus

Attraktív kialakítású medencetér, szolgáltatások széles tárháza fogadja a vendégeket Pakson 
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fotók: babai istván

Korszerű és hatékony a paksi gyógyfürdő

A paksi az ország egyik legmodernebb
gyógyfürdője. A fürdőt is magába foglaló
Paksi Gyógyászati Központban barátságos
környezet, kiváló hatásfokú gyógyvíz és a
kezelési lehetőségek széles spektruma várja
a vendégeket és a betegeket.
Kiugróan magas ásványianyag-tartalmú, ideális hőmérsékletű gyógyvíz, egyedülálló műszaki megoldások, vendégbarát és modern
környezet – így jellemzik a 2014 májusában
átadott Paksi Gyógyászati Központot. Technológiai megoldásai alapján a legmoderneb-

A két gyógyvizes medence eltérő hőfokú

Vitalizáló, gyulladáscsökkentő a paksi víz

bek közé tartozik az országban. A korszerű
műszaki megoldásokon túl a koncepciója is
rendhagyó: egyedülálló intézmény jött létre egy egészségügyi rendelőintézet és egy
gyógyfürdő kombinációjából. A Paksi Gyógyászati Központ egyesíti magában az OEP
által finanszírozott közellátást, valamint a piaci egészségügyi és gyógyfürdő-szolgáltatások
rendszerét. Azt, hogy a paksi központ nem
csupán gyógyfürdő, a széles körű szolgáltatások is bizonyítják. A 3250 négyzetméteres
épületben működik bőrgyógyászati, reumatológiai és ortopédiai szakrendelés, itt érhetőek
el a gyógytornakezelések, és az épületben
kaptak helyet a fizioterápiás kezelők is. Nagy
hangsúlyt kap a fürdőgyógyászati ellátás.
A paksi gyógyvíz számos előnnyel bír, egyebek mellett gyulladáscsökkentő és görcsoldó
hatású, élénkít és vitalizál. A mozgásszervi
problémákon túl bőrgyógyászati, nőgyógyászati és urológiai krónikus gyulladásos betegségek esetén is érdemes kipróbálni. A gyógyfürdőben orvosi javaslat nélkül a gyógyvizes
medencefürdő, a különböző masszázsfajták,
az aromaterápiás fürdők és a vitálpakolások,
valamint a szárazföldi és a vízi tornák vehetők
igénybe a szolgáltatás teljes árának megfizetésével. A szakorvos által felírt fürdőgyógyászati
kezeléseket az Országos Egészségbiztosítási
Pénztár részben megtéríti. Az egészség és a fitt
közérzet megőrzését vízi tornák: aquaerobic és
aquatréning, kondicionáló-, illetve nyugdíjas
vízi torna, valamint száraz tornák (kismamatorna, Pilates, szív- és érrendszeri torna), továbbá
gerinc- és medencetornák segítik.
Hétköznap és hétvégén is a masszázstípusok széles választékát kínálja a gyógyfürdő:
az igényektől függően méregtelenítő, relax,
vitalizáló, fogyasztó és cellulit elleni, talp-, valamint nyirokmasszázst is. Aki szépülne, kér-

het ultrahangos zsírbontást, aki pedig csupán
kikapcsolódna, annak találták ki az aromaterápiás fürdőket.
A gyógyfürdő mindenki előtt nyitva áll két,
több mint termálmedencével, esztétikusan
kialakított fürdőtérben. A látogatókat öltözőhelyiségek várják zárható öltözőszekrénnyel,
a kívánt komfortot pedig pihenőágyak és büfé
teremti meg a vendégek számára.

Úttörő megoldás
a vízkezelésben
A paksi gyógyvíz 52 °C hőmérsékletű, sótartalma igen magas, körülbelül tízszerese (!)
a hazai átlagnak. Ez a gyógyhatást tekintve
kedvező, de műszaki szempontból nagy kihívást jelentett. A szakembereknek sikerült
olyan mérnöki megoldást találniuk, amely a
víz értékes összetevőit a vízben tartva korszerű, klórmentes fertőtlenítést biztosít a
medencevízben. A Pakson alkalmazott vízforgatásos rendszer előnye, hogy gyógyvízigénye a töredéke a töltő-ürítő rendszernek,
és higiéniailag biztonságosabb működtetést tesz lehetővé. A gyógyfürdőbe érkező
gyógyvíz, továbbá az összes használt, elfolyó víz hőtartalmát felhasználják, részben
ezzel oldják meg a medencevizek állandó
hőmérsékleten tartását.
Nyitva tartás: H–P: 8–20, SZ, V: 9–20 óra
7030 Paks, Táncsics Mihály u. 13.
Tel.: 75/830-830 • Fax: 75/519-447
www.paksigyogyfurdo.hu
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Kék Duna

Wellness Hotel
Mert a harmónia
birodalmába
****
testen és lelken át vezet az út

Merüljön el antik-római wellness birodalmunk kényeztetésében. Aromás fürdők, illatos masszázsok,
caldarium, tepidarium, laconicum… az ókori Róma fürdőinek különleges hangulatával elrepítjük az időben,
míg teste és lelke friss energiával töltődik fel. Megújult
szállodánk élmények özönével, és az érzékek elkápráztatásával és éjszakába nyúló wellness szolgáltatással
várja különleges élményekre vágyó vendégeit.

www.wellnesshotel.hu
Az Ön számára állítottuk össze kényeztető Örök Ifjú csomagunkat:
ǩ 1, 2, 3 vagy 4 éjszaka szállás hétköznapokon (vasárnap–péntek közötti
időszakban), Kis-Dunára néző, elegáns, angol stílusú standard szobában
ǩ Bőséges büféreggeli házias ízekkel
ǩ Svédasztalos vacsora különleges ízvilággal
ǩ Antik Római wellness: caldarium, frigidarium, tepidarium, laconicum
ǩ Szaunaprogramok képzett szaunamesterünkkel
ǩ Római ízvilág-bemutató, vízitorna, nordic walking
Csomag ára
15 290 Ft/fő/1 éj z 27 390 Ft/fő/2 éj z 37 290 Ft/fő/3 éj z 47 190 Ft/fő/4 éj
Nyugdíjasoknak 12 900 Ft/fő/1 éj z 23 280 Ft/fő/2 éj z 31 695 Ft/fő/3 éj z 40 110 Ft/fő/4 éj

Kék Duna Wellness Hotel **** z Ráckeve, Dömsödi út 1–3. z 06-24/523-230 z recepcio@wellnesshotel.hu
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Minden újabb lépés
közelebb visz a javuláshoz
A Kehida Termál Gyógy- és Élményfürdő két évvel ezelőtt indította mozgásszeri
gyermekterápiás programját, amely három
pillérre épül. A kehidakustányi termálvíz
gyógyító erejére, a speciális konduktív terápiára és az ezt kiegészítő gyógymasszázskezelésekre. Egyéves kortól fogadják a
gyerekeket – tudtuk meg Bencsik Flóra értékesítési és marketingvezetőtől.
A gyermekek számára kínált fejlesztő és mozgásszervi terápiás – 5, 10, 20 és 30 alkalomból álló – kezeléseket komoly tapasztalattal
rendelkező szakorvossal, a méltán Európahírű Pető Intézetben végzett konduktorral,
gyógytornásszal, gyógymaszőrökkel és a legkorszerűbb terápiás eszközökkel valósítják
meg. A kehidai magas kéntartalmú, magnéziumban, kalciumban és hidrogén-karbonátokban gazdag gyógyvízre épülő gyermekterápia
komoly esélyt jelent a javulásra – mondta
Bencsik Flóra.
A gyerekek megérkezése előtt egy 20
kérdésből álló kérdőívet küldenek el a szülőknek. A kérdéseikre adott válaszokból
alaposan felkészülhetnek a kis betegek fogadására, feltérképezhetik azok állapotát, étke-

zési és alvási szokásaikat, meglévő allergiás
hajlamaikat. Az első nap egy alapos orvosi
vizsgálattal kezdődik. A magas kéntartalmú gyógyvízben végzett vízi torna során
kilazulnak a spasztikus izmok, így sokkal
hatékonyabb lesz a „szárazföldi” konduktív
terápia. A gyógymasszázs mellett elektroés fizioterápiát is alkalmaznak. Iszapterápia
csak a nagyobbaknál szerepel a kezelési
programban. Egy tíz alkalomból álló kezelés
öt nap alatt elvégezhető, ugyanis a gyerekek
többsége napi két kezelést is boldogan „elvisel”.
Akadnak „bejárós” környékbeli családok,
amelyek az egyes kezelések idejére jönnek
a Kehida Termálba, de többségük a fürdővel
egybe épült négycsillagos szálloda vendége.
2013 óta körülbelül 100 gyermeket fogadtak. A gyerekek átlagosan 20 kezelést kaptak, és nagyon látványos volt a fejlődésük,
állapotuk javulása. A központi idegrendszeri
sérült CP-s, ICP-s, spasztikus gyermekek
izomtónusa lazult. Különböző mértékben javult az ülés, az állás, a járás és a kézhasználat
egyaránt. Volt olyan gyermek, aki érkezésekor nem tudta mozgatni az ujjait, a csuklóját,
a terápiás program végén, az utolsó kontroll-

TÖLTSÖN PÁR NAPOT SZÁLLODÁNKBAN ÉS
KÉNYEZTESSE MAGÁT A HELYI TERMÁLFÜRDŐK
EGYIKÉBEN
Szeged belvárosában, a Tisza partján 10 perc sétára a Dómtól várja Önt
a Novotel Szeged szálloda egy kellemes és pihentető tartózkodásra.
Lenyűgöző panorámájú tágas szobáink ingyenes WIFI Internet-hozzáféréssel
és kávé/teafőzővel is rendelkeznek. Ezen túlmenően gyereksarok, biliárd és
wellness részleg (pezsgőfürdő, szauna, kardio ﬁtness) is segíti a kellemes
időtöltést. 16 éves kor alatt 2 gyermek ingyen szállhat meg a szülők
szobájában. Kérjük, keresse ajánlatunkat.

.('9(=Ă
&620$*Ȑ
AJÁNLATOK

RENDKÍVÜLI
CSALÁDI
KEDVEZMÉNYEK

GYEREKSAROK

6721 Szeged, Maros u.1.
+36 62 / 562 200
h2996@accor.com
szegedhotel.ebrochure-novotel.com

A kehidai gyógyvíz izomlazító hatású

vizsgálaton pedig vidáman húzkodta meg a
doktor bácsi bajuszát. A terápián részt vevő
tíz éven aluli gyermekek ingyen vehetik
igénybe a szállást és a félpanziós ellátást.

Bencsik Flóra
A Kodolányi János Főiskolán szerzett idegenforgalmi
közgazdász diplomát. Előbb
Németországban és Szardínián dolgozott utazásszervezőként, majd Dublinban
a Canada Life biztosítótársaságnál. Hazaköltözése után a sármelléki
FlyBalaton repülőtéren volt marketinges, 2010
óta pedig a Kehida Termál Kft. értékesítési és
marketingvezetője.
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A színház jót tesz velünk
Losonczi Katának ezernyi arcát ismerjük.
Volt Amaranta a Száz év magányban, Áts
Feri A Pál utcai fiúkban, Osztrigás Mici
a Feydeau-bohózatban és Madame de
Tourvel a Veszedelmes viszonyokban, legutóbb pedig a Közellenségben a Kanca.
Alig egy évtizede van a pályán, és máris
színházi szerepek tucatjait játszotta.
fotó: skuta vilmos

Losonczi Kata

1983-ban született a folyók városában, s már gimnazistaként stúdiós
növendéke volt a Győri Nemzeti
Színháznak. A Kaposvári Egyetem
Művészeti Főiskolai Karának színész szakán 2006-ban szerzett diplomát, majd a nyíregyházi Móricz
Zsigmond Színház társulatához
szerződött. A hazai színikritikusok a 2006/2007-es évad legígéretesebb pályakezdőjének járó díjra
jelölték.
Egy vele készült interjúban úgy
fogalmazott, hogy korábban hagyta
magát sodródni az árral, s kéz a kézben haladt a történésekkel. Ma talán
már másképpen fogalmazna…
Négy csodálatos évadot követően búcsút intett a Nyírség fővárosának, s 2010 óta a pesti Magyar
Színház tagja. Eddigi pályafutása
során több mint huszonöt színdarabban játszott. Anyaszínházában
a jelenleg repertoáron lévő előadások közül ötben is láthatjuk őt a
színpadon.

Közellenség – Magyar Színház

– Elsőnek a kaposvári indulásról kérdezem…
– A legelső, „kísérleti” színiiskolás évfolyam
voltunk a Kaposvári Egyetemen. Közel ötszáz jelentkező közül tizennyolcunkat vettek
fel, kilenc fiút és kilenc lányt. Osztályvezető tanárunk és a tanszékvezetőnk Babarczi
László volt, tanáraink többek között Mohácsi
János, Balikó Tamás, Znamenák István, Kelemen József és Uray Péter. Miránk ott gondoskodó szeretettel figyeltek, a frissen alakult
tanszéken nagyon figyelmesen bántak velünk.
Minden szakmai segítséget megadtak nekünk,
fizetett albérletben lakhattunk, s minden tekintetben kivételezett helyzetben voltunk.
Ám ezzel együtt sem volt könnyű dolgunk,
sok volt a könny, de persze sok a nevetés is. A
harmadik év végén, talán egy kivétellel, mindenkit leszerződtettek. Én negyedmagammal
a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színházban
kezdhettem a pályát.
Ott azonnal a mély vízben találtuk magunkat, – méghozzá mentőöv nélkül. Rengeteget
dolgoztunk. Gyerekelőadásokban, zenés darabokban, kamaradrámákban, nagyszínpadi
produkciókban. Néha alig bírtuk utolérni magunkat. Nyíregyháza nagyon jó iskola volt a
számomra.
– Emlékszem, a Peter Brook vezette Royal
Shakespeare Company 1963-as budapesti
vendégjátéka mennyire felrázta a hazai színházi szakmát. Megdöbbentünk azon, hogy az
angol színészek milyen lélegzetelállító szellemi és fizikai kondícióban dolgoznak.
– Nekünk annak idején Babarczi tanár úr
mesélt egy hasonló történetet. Egy moszkvai
útján ellátogatott egy színészotthonba, ahol egy
nyolcvanon túl járó idős színész egyetlen ugrás-

sal fenntermett egy asztal tetején, s onnan magyarázta, hogy az igazi színész uralja a testét, és
hogy ezzel az eszközünkkel úgy bánjunk, ahogy
csak akarunk, azért sokat kell tenni. Karban kell
tartani, mert a színpadon csupán akkor tudunk
megformálni egy karaktert, ha százszázalékosan
uralhatjuk a fizikumunkat. A színpadon minden
egyes porcikánknak működnie kell.
– Ön hogyan látja mindezt?
– Ez nálam érdekes módon alakult. Bori
lányom márciusban lesz hároméves. Bennem
a szülést követően „tudatosult”, hogy egy színésznek, nyilván akár egy anyának, mindenre
képesnek kell lennie. Merőben újfajta érzésekkel és új energiákkal feltöltekezve mentem
vissza a színpadra. Azt éreztem, hogy sokkal
jobban birtokában vagyok a testemnek, mint
bármikor korábban. Hogy tudatosabban használom a színészi képességeimet, de nem csupán a testemet, hanem az agyamat, a fantáziámat, az érzéseimet.
– Az anyaság mint felelősségérzet?
– Nem tudom pontosan megfogalmazni.
Egyszerűen gazdagodtam valamivel. A kislányommal, aki nagyon sok odafigyelést és
törődést kíván. De ezzel egy időben rájöttem
arra is, hogy a színház mennyire fontos dolog az életemben. S az mennyire jót tesz nekem. Mindkettő rengeteg energiát követel, de
mégis teljesen különböznek egymástól. Hihetetlen energiákat fedeztem fel magamban.
Tudatosabb lettem, nyugodtabb, erősebb, higgadtabb.
– Vajon mi lehet e titok kulcsa?
– A kulcs a harmóniához talán a higgadtság. Letisztultabb lettem. Ma már el tudom
dönteni azt, hogy mi a fontos az életemben,
és mi kevésbé az. Jobban ügyelek magamra,
odafigyelek például az étkezésemre. Ez persze nem áldozat, mert zöldség- és gyümölcsrajongó vagyok. Ugyanígy nagyon vigyázok
arra is, hogy a kislányom egészségesen táplálkozzon. Sokat beszélnek a színészek „összevissza” életéről. Ám e rendszertelenségben is
muszáj rendet teremtenünk.
Walter Béla

Catullus – Magyar Színház

Kőműves Kelemen – Móricz Zsigmond Színház
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NÉBIH Zöld szám

06-80/263 244
ingyenes mobil applikáció

NÉBIH NAVIGÁTOR

www.nebih.gov.hu/navigator

Kehida Termál
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Minden gyermek álma Kehida!
(JpV]VpJPHJ{U]{IHMOHV]W{œpVPR]JiVV]HUYLWHUiSLiV
NH]HOpVHNJ\HUPHNHNQHN7HUiSLiVFVRPDJRNVSHFLiOLV
pWUHQGGHO J\yJ\WRUQiYDO NRQGXNWtY WRUQiYDO IL]LR
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5 - 10 - 20 alkalmas kezelések
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Kehidakustány, Kossuth u. 62. ] Telefon +36 83 534 501 ]E-mail: sales@kehidatermal.hu
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