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B EKÖSZÖ NTŐ

Ha nyár, akkor bükfürdő!
nAPFÉnY,
ZÖld PÁZSIt ÉS
VÍZ, VÍZ, VÍZ…

H

ol van már a havas, ködös reggeleket idéző téli sóvárgás,
hogy mikor jutunk végre ismét a ragyogó napfényhez, éltető
zöldhöz és lágyan ringató vízhez? Szerencsére már messze

mögöttünk!
Újjászületett a természet, felöltötte zöld pompáját a büki fürdőpark,
és a sarjadó falevelek is hajladozva fürdőznek a tavaszi napsütésben.
Lassan bekúszik Bükfürdőre is a nyár, s vele együtt megérkezik hűséges Olvasóihoz a Spa & Health Életmód Magazin legújabb száma is.
A tavaszi-nyári kiadásunkat teljes lendülettel a strandszezonnak
szenteltük és bemutatjuk mindazokat az újdonságokat is, melyekkel
az idén nyáron várjuk kedves Vendégeinket. A télen új helyre költözött az oly kedvelt fürdőgyógyászat, pár lépéssel immár az utcáról is
elérhetővé vált a legtöbb gyógyító kezelésünk. Új köntösbe bújtattuk a
legkedveltebb, Szent Kelemenről elnevezett gyógyvizes medencénket
és környezetét. Újjávarázsoltuk a gyógyfürdőpark egyik legforgalmasabb részletét, közel 7000 négyzetméteren újratelepítettük a napozni vágyó vendégek kedvenc gyepfelületeit és megújult, biztonságos
sétautak fogadják a Bükfürdőre látogatókat.
A legnagyobb téli változás azonban a belépőjegyek rendszerében
történt. Immár egyetlen belépőjeggyel látogathatják a fürdőzők a
gyógyfürdő és az élményfürdő medencéit, a beltéri és a szabadtéri

BOROS LÁSZLÓ ATTILA
vezérigazgató

csúszdákat, valamint az összes strand- és úszómedencét. Többé nem
kell kompromisszumot kötni az egyes zónák választásánál, új szintre
lépett a fürdőzés szabadsága.
Magazinunk előző lapszáma óta tehát ismét sokat változott Bükfürdő.
Lépésről-lépésre haladunk az úton a kitűzött céljaink felé, hogy tovább
öregbítsük a büki fürdő 57 éves jóhírét, hogy még sok millió vendégünknek nyújthassuk az önfeledt pihenés felejthetetlen élményét.
Folytatjuk tehát tovább Bükfürdő büszke hagyományait, s ahogy eddig
is tettük, még színesebb fejezetekkel gazdagítjuk e végtelen történetet.
Szeretnénk Önökkel együtt fellapozni a nyári élmények friss beharangozó hasábjait! Kérjük, tartsanak velünk,
… mert a szenvedélyünk Bükfürdő.
… mert Bük a Fürdő.

IMPRESSZUM
KIADÓ Büki Gyógyfürdő Zrt.
Boros László Attila
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H Í R EK

01

OSTEOPOROSIS CENTRUM BÜKFÜRDŐN

A

jelenleg zajló nagy felújítási projekt a fürdőben az egykori gyógyászati részleg rekonstrukciója, mely nettó 570 millió forintos
beruházás keretében újul meg. Kibővített váróterem, új, akadálymentesített vizesblokkok, új orvosi rendelők és önálló kezelőhelyiségek kerülnek kialakításra. A gyógyászat egyediségét a tradicionális fürdőgyógyászati kezelések megtartása mellett

a specializáció jellemzi majd: Magyarország legnagyobb osteoporosis-ra (csontritkulás) szakosodott centrumaként szeretnének bekerülni a köztudatba. A Bükfürdő Osteoporosis Centrumhoz szükséges adottságok megvannak, hiszen Bükön kiválóan alkalmas erre a
gyógyvíz, magasszintű szaktudással rendelkeznek az orvosok és a szakszemélyzet, a gyógyászati részleg felújításával pedig az esztétikus
környezet és a modern tárgyi eszközök is rendelkezésre állnak majd. Az Osteoporosis Centrumba látogató vendég megismerkedhet a
csontritkulás betegség jellemzőivel, a prevenció és a kezelés lehetőségeivel, módszereivel. Mindemellett elsajátíthat egy személyre szabott
mozgásprogramot, továbbá a mozgásszervi panaszait csökkentő balneo-fizioterápiás kezelések igénybevétele mellett lehetősége nyílik
kipróbálni a testi, lelki, szellemi harmóniát megteremtő, stresszoldó kezeléseket is. A Gyógyászat a rekonstrukció ideje alatt zavartalanul
üzemel a fedett fürdő területén.

02
CSODÁS MAGYARORSZÁG
– az Mtü tavaszi-nyári
KAMPÁNYA

A

Bükfürdő Thermal & Spa csatlakozott a Magyar Turisztikai Ügynökség felhívásához, így azok a vendégek,
akik 2019. május 6. és augusztus 31.* között megvásárolják a fürdő pénztáraiban a „Relax Nap” nevű kényeztető spa csomagot, ajándékként aznap ingyenesen vehetnek részt 1 db, általuk választott szauna felöntésen,

a kapacitás függvényében.
*Az ajánlat 2019. május 6. és augusztus 31. között hétköznapokon (hétfő-csütörtök) érvényes, kivéve kiemelt időszakokban (2019. június 10., 2019. augusztus 19-20.).
A Büki Gyógyfürdő Zrt. a változtatás jogát fenntartja.

4

relax nap kényeztető
csomag tartalma:
Fürdő napijegy szaunával
+ aroma masszázs 30 perc
Ár: 9 200 Ft / fő
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H Í R EK

MegÚJult a
szent keleMen
MEDENCE

okak örömére megújult a Bükfürdő Thermal
& Spa ikonikusnak számító, Szent Kelemen
névre keresztelt félfedett, gyógyvizes meden-

céje. A rekonstrukció keretében a medence többek között részben új betonszerkezetet, modern és biztonságos
burkolatot, ülőpadokat kapott, valamint a használtvíz
elvezetését új csatornaszakasz, a víz könnyebb áramlását
új betápláló vezetékek segítik. A fedett térből a kijutást új
lépcső építésével oldották meg, emellett zuhanyegységet,
fogassort és lábmosót is kialakítottak a felújítás során,
így a vendégek kényelmes körülmények között élvezhetik az új medence nyújtotta fürdőélményt.

04

futÓciPőt fel,
indul a Második nekifutás!
ii. bükfürdő-csepreg félmaraton

05

Ha str andok
ÉJSZ AK ÁJA ,
akkor bükfürdő!

É

vek óta nagy sikert arat a Magyar Fürdőszövetség nyári akciója, a Strandok éjszakája, melyhez országszerte
rengeteg fürdő csatlakozik, ahogy a Bükfürdő Thermal

& Spa is. A felhívás lényege, hogy a résztvevő fürdők éjszakába

A

tavalyi év sikerén felbuzdulva örömmel szervezi meg ismét a Büki Gyógyfürdő Zrt. a Büki Művelődési és Sportközpont, Könyvtárral, valamint Csepreg
Város Önkormányzatával karöltve a II. Bükfürdő-Csepreg Félmaratont 2019.

május 25-én. A szervezők az idei évben is jótékony célra szeretnék felhasználni a nevezési díjakból befolyt összeget: Katona Olivért és Dicsa Noémit, két SMA-izomsorvadásban szenvedő kisgyermeket támogatnak alapítványaikon keresztül. A versenyszámok

nyúló nyitvatartással és különleges programokkal várják vendégeiket, utóbbiak nagy örömére. Az idei évben Bükfürdőn Zalatnay Sarolta fellépését láthatják és hallhatják a fürdőzők július
26-án, majd egy fergeteges retro habpartyra kerül sor az élményfürdőben. A részletekért érdemes figyelni a www.bukfurdo.hu
honlapot és a fürdő Facebook oldalát! Éjszakai csobbanásra fel!

a tavalyihoz hasonlóan alakulnak, váltóban (7 km – 4 km – 10 km) és egyénileg is rajthoz lehet állni, utóbbi kategóriában két távon is: 21 km-en és 7 km-en. Azoknak, akik
inkább két keréken, vagy esetleg görkorcsolyán rónák a kilométereket, jó hírünk van:
útjára indul a kerékpártúra is.
Garantáltan jól fogják érezni magukat a gyermekek is, hiszen ugyanezen a napon kerül megrendezésre a Büki Gyermeknap, rengeteg játékkal, fellépőkkel, finomsággal, no
meg persze a témánál maradva, a gyerekfutással. A napot az Animal Cannibals és a
Hooligans koncertje zárja majd.
A versenykiírás megtalálható a www.bukfurdo.hu oldalon és az esemény Facebook oldalán. Minden versenyzőnek sikeres felkészülést kívánunk, találkozunk május 25-én!
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elJÖtt
A StR AndSZeZOn IdeJe

B

ükfürdő egész évben számos gyógy- és wellness szolgáltatással várja az idelátogatókat
– nyáron azonban, a gyerekek legnagyobb

örömére, megnyílik a strand és ezzel együtt a családi
attrakciók is. A 14 hektáron elterülő zöld parkban 450
fa található, így mindenki árnyékos helyre lelhet a nagy
kánikulában. A strandon a medencéken és a csúszdákon túl vizes játszótér és Függőágy Park is található.
Erre igazán érdemes várni!

6
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FÓ K USZBAN

MEDENCÉK
a strandon

Óriásbuborékos
strandMedence

26-28 °C

A strand kedvenc attrakciója az Óriásbuborék, amelyről a gyerkőcök önfeledten ugrálhatnak és csúszhatnak a vízbe. A medence másik felén kosárlabdapalánk lett felszerelve,
így a népszerű csapatjátékot a vízben is kipróbálhatják a vendégek.
Az óriásbuborékot kizárólag 6-14 év közötti gyermekek használhatják!

Maci
PancsolÓ

28-32 °C
tanMedence

A strandon a legkisebbek a
kétrészes Maci pancsolóban
is lubickolhatnak, természetesen felnőtt felügyelete
mellett. Nevét a medence
külső részén található
Mackóról kapta.

A 15-ös számú medencénk már a főszezon
kezdete előtt megnyílik. Így aki nem tud várni
a nagy kánikuláig, annak ez egy jó lehetőség
a szabadban való fürdőzésre, vagy éppen
az úszás technikájának elsajátítására.

ACAPULCO
MEDENCE

delfin
MEDENCE

26-28 °C

A strandfürdő területén kialakított, látványos családi
medencében a ﬁatalabb korosztály és a családos
vendégek egyaránt jól érzik magukat. Vihar- és
ugróöböl, gyermekhullámöböl teszi még izgalmasabbá
itt a fürdőzést.

27-30 °C

A különböző játékelemekkel felszerelt medencében a
gyerekek önfeledten pancsolhatnak, sőt, a medencéhez
tartozó csúszdán akár versenyt is rendezhetnek.

NAGY
ÚszÓMedence

26-29 °C

22-26 °C

Úszófanatikusok ﬁgyelem!
A strandon található, 25 méter
hosszú, nyitott úszómedencében
bárki szabadon űzheti ezt
a rendkívül egészséges sportot.
A medencét kizárólag úszni tudó
vendégek vehetik igénybe!

Üzemelő medencéink aktuális listája megtalálható a www.bukfurdo.hu oldalon!
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attrakciÓk
a strandon
CSÚSZDÁK
A szabadtéri csúszdakomplexum négy pályából áll:
családi csúszdánkon szülők és gyermekek együtt is
csúszhatnak, az anakonda csúszda gyorsan és hosszasan kanyarog, a hirtelen esésű kamikaze igazi adrenalinlöket, a hagyma csúszdán pedig centrifuga-szerűen
pörögve érkeznek a vízbe a vendégek.

toboz ottÓ® vizes JátszÓtere
A megszokott mászókák, csúszdák, hinták mellett egy különleges
elemekkel felszerelt spray park is várja a legkisebbeket. A Bükfürdő
kabalaállatáról elnevezett kreatív, vizes játszótéren a kicsik
kedvükre locsolhatnak, spriccelhetnek, sőt, az interaktív elemeknek
köszönhetően még több ismeretet szerezhetnek a víz éltető erejéről.

függőágy Park
Ejtőzne egy kicsit fürdőzés után? Acapulco medencénk
mögött, árnyas fák alatt található strandunk egyik kedvenc
pihenőhelye, a Függőágy Park. A színes ágyakban egyedül,
de akár párban is lazulhat.

8

SPA & heAlth

BUK_MAGAZIN_03_B1_LEADO.indd 8

2019. 05. 20. 11:25
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strandHasználati kisokos
ÉRTÉKMEGŐRZŐ HASZNÁLATA
Talán nem árulunk el újdonságot azzal,
hogy a strandon fokozottan ﬁgyelni kell
értékeinkre. A pokróccal letakart válltáska
és a hűtőtáskába rejtett pénztárca sajnos
nem riasztja el az ártó kezeket. Mind fedett
fürdőnkben, mind strandunkon bérelhető
zárható öltözőkabin, csomagmegőrző, illetve értékmegőrző is, amelyekhez – letéti díj
ellenében – kulcsot biztosítunk. A bérelhető
öltözőkabinok előnye, hogy az értékeken kívül nagyobb táskák és a strandoláshoz nem
használt dolgok is megőrizhetők benne.
Azonban ha kevés táskával érkezik és csak
pénztárcáját, ékszereit vagy mobiltelefonját
szeretné biztonságba helyezni, érdemes
értékmegőrzőink egyikét használni. A kölcsönözhető szolgáltatások a fürdő pénztáraiban bérelhetők.
A LÁB VÉDELME
A strandon ugyan több a zöld, puha terület, nem szabad megfeledkezni róla, hogy
bárhol felbukkanhatnak kisebb-nagyobb
faágak, kavicsok, termések, amelyekbe
belelépve akár komolyabb sérülést is szenvedhet. Használjon minden esetben vízálló
és kellő talpvastagságú, masszív papucsot
a fürdőzések közötti időszakban! A medencében vagy a vizes játszótéren játszva is
ugyanúgy történhet baj, így érdemes a gyerkőc lábára csúszásgátló zoknit húzni. Magyarországon elsőként a Bükfürdő Thermal

& Spa-ban kapható a csúszásgátló Ockyz®
zokni. A zoknik többféle méretben és stílusban is megtalálhatóak a fürdő pénztáraiban.
KIJELÖLT DOHÁNYZÓHELYEK
A fürdő törekszik a dohányzásmentességre,
és dolgozóit is ösztönzi a füstmentes életre,
így egy plusz szabadnappal jutalmazza azon
kollégákat, akik nem gyújtanak rá munkaidőben. Vendégeink számára is tilos a dohányzás a fürdő épületeiben, a vendéglátóhelyek
teraszán és a strandterületen pedig kizárólag
a kijelölt helyeken megengedett. Térképeink
mindegyikén feltüntetjük ezeket a helyeket,
így kérjük vendégeinket is, hogy kizárólag a
kijelölt dohányzóhelyeken gyújtsanak rá!
ÍGY CSÚSZDÁZZON HELYESEN
A csúszdázás során fontos betartani néhány
alapszabályt, hogy a móka balesetmentes
legyen. Első és legfontosabb, hogy a strand
területén található csúszdákat kizárólag úszni tudó, 120 cm-nél nagyobb vállmagasságú
vendégek vehetik igénybe – ennek ellenőrzéséhez egyedi magasságmérőt helyeztünk
el a csúszdák lépcsőjéhez. A csúszdázás
közben engedélyezett testhelyzeteket is
egy színes táblán tüntetjük fel, így például
hátrafelé kifejezetten tilos lecsúszni. A vízbeérkezést követően a medencét mielőbb el
kell hagyni, hogy a többi lecsúszót ne akadályozzuk az érkezésben. A csúszdák használata során órát és ékszert viselni tilos!

Hasznos kiegészítők a str andon
Otthon maradt a strandlabda? Semmi pánik, információs pultunkban kapható termékeink remek kiegészítői lehetnek egy Bükfürdőn töltött napnak!
Strandlabda

Színezhető hátizsák
890 Ft

Hűtőtáska
850 Ft

590 Ft

Csúszásgátló zokni
(Ockyz® original)
4490 Ft

Nyakba
akasztható
tok
490 Ft

Az árak magyar forintban értendők és tartalmazzák az ÁFÁ-t! Az árváltoztatás jogát fenntartjuk!
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Mindig
lendüle tben
INTERJÚ KOVÁCS PATRÍCIA SZÍNÉSZNŐVEL
Patrícia a sűrű beosztása mellett is szakított ránk időt. Eszes, dinamikus, kedves,
humoros, figyelmes, alázatos a hivatásával szemben. Minket elvarázsolt.
10
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FÓ K USZBAN
Soha nem merült fel más hivatás az életedben? Hogyan kezdtél el

lehetőségét megkaptam, azért is döntöttem úgy, hogy elvállalom, mert abban egy hét-

játszani?

köznapi családanyát alakítottam, és így a Mágnás Elza dívaságról le tudtam jönni.

Soha. 14 éves korom óta színész vagyok. Én rossz gyerek voltam, ma biztos valamilyen „dzsé” generáció túlmozgásos gyerekének neveznének, de akkor csak annyi volt,

Könnyen megy átállni egyik szerepről a másikra?

hogy rossz. Nagyon nem bírtam az iskolát, de könnyen és gyorsan tanultam verse-

Igen, olyan szinten könnyen, hogy szombat délután játszom egy vígjátékban, és este

ket, és az iskolai szavalóversenyeket megnyertem. A tanárom javasolta a szüleimnek,

meg egy másik színházban egy kortárs magyar kísérletező darabban. Ezt az egészet

hogy vigyenek el színjátszóra, hátha megnyugszom. Ebbe a színjátszó körbe jöttek el

úgy csinálom, mint egy gyerek, aki beöltözik és játszik. Soha nem volt teher ki-bejárni

egyszer az Operett színház válogatói, és onnantól kezdve lényegében színész vagyok.

a szerepekbe, ez a legjobb, amit csinálhatok. A tapsnál elengedem a szerepem.

Meg szoktak nézni a szüleid?

Volt olyan szereped, ami annyira mélyen érintett, hogy változta-

Édesapám már nem él, anyukám meg a legnagyobb kritikusom. Most már rájöttem,

tott rajtad?

hogy nem szabad premierre hívni, mert akkor még van, hogy nem vagyok kész. Ál-

Nem, de volt olyan szerepem, és most is olyat próbálok (Molnár Ferenc Riviérájában

talában a 10. előadásra jön el, olyankor izgulok a legjobban. Mindent megmond ke-

Lujza) , amikben olyan értelemben példaképek a női alakok, hogy nagyon egyenesek,

ményen; meg ő ismer, nem tudom átvágni, abszolút kiszúrja az összes hibát. Nem egy

a vágyaikat rendkívül jól ventiláló, jó értelemben vett gátlástalan lények, amilyen én

elfogult anyuka.

nem vagyok. Nekem ezt tanulnom kell, hogy úgy mondjam el amit szeretnék, ahogy
igazán szeretném, és ne legyek túl diplomatikus. Ezek az alakok nagyon egyértelmű-

A gyerekfellépéseid kedves emlékek számodra?

en beszélnek, és akkor is elmondják a véleményüket, ha éppen azzal valakit megbán-

Igen, de azért utólag belegondolva hiányoznak a gimnazista évek. Azt gondolom,

tanak. Persze nem megbántani szeretnék másokat, hanem mondjuk nem bocsánatot

hogy egy 15 éves lánynak nem éjszakáznia kell, és hétvégenként dupla előadásokat

kérni a pincértől, aki egyáltalán nem azt hozta ki, amit kértem.

csinálni, hanem egy parkban egy padon zavarban léve randizni, kortársakkal barátságokat megélni. Én félévente mentem be vizsgázni, és érettségi fotózásnál csak nekem nem volt egyenruhám, mert a rendelésnél nem voltam ott. Kimaradt ez az egész,
de nem csinálnám vissza.
Sosem érezted azt, hogy elvisz magával a siker, a csillogás?
Dehogynem. Voltak nagyon hülye korszakaim, de aztán sok pofont kaptam. Ahhoz
képest, hogy gimisként filmből filmbe és színházból színházba mentem, csak negyedszerre vettek fel a főiskolára. Úgy mentem oda az első felvételire, hogy már azon is
meg voltam sértődve, hogy miért is kell nekem itt felvételizni, hiszen már rég itt kéne
lennem. És háromszor kivágtak. Akkor újra kellett építsem magamat.
Utólag értetted, hogy miért nem vettek fel?
A színművészetire nagyon kevés embert vesznek fel, 13-14 főt, és arányaiban kb. negyede a lány. Egy osztályt indít egy adott osztályfőnök, ez szerelem dolog. Ha éppen
annak az osztályfőnöknek te nem jössz be, akkor nem te leszel az, akivel el akar tölteni négy évet. Ezt nyilván akkor nem tudtam így megérteni, azt gondoltam, hogy az,
ahogy indult az életem csak egy tévedés volt. Nagyon hibáztattam magam, de mindig
volt valaki, aki bíztatott, hogy meglesz. Ilyen értelemben lakik bennem egy sportoló,
én brusztolok, nem spóroltam meg sosem a munkát.
Sportoltál valaha?
A volt férjemmel alapítottuk a SUHANJ! alapítványt, nekünk a szívügyünk, ami arról
szól, hogy megosztjuk a mozgás örömét sérült és fogyatékkal élő társainkkal. Egyedül
is körbefuthatjuk a Margit-szigetet, de ha elviszünk valakit, aki egyedül nem tudná,

Rengeteg mindenben játszottál és játszol. Van olyan szerep, amire

akkor az egy 2in1 élmény. Segítesz, és közben sportolsz. Így teljesen része lett a sport

még vágysz?

az életemnek. Nyitottunk a Tátra utcában egy olyan fitness termet, ami olyan, mint

Stílus van, amit szeretnék még. Jó lenne egy kalandfilmben lovagolni, vívni, har-

bármely 21. századi terem, de például simán részt vehetsz látássérültként egy trx edzé-

colni, verekedni. Szívesen megtanulnék dolgokat egy ilyen szerepért.

sen is. Vagy kerekesszékben erősíthetsz. Csodálatos hely ez a szívnek és a testnek is.
Tanultál már meg valamit egy szerep kedvéért?
A szabadúszás bevált neked?

Van egy olyan szerepem, amiben egy vak lányt játszom. A próbák ideje alatt

Lekopogom, én nem is tudom, hogy valaha dolgoztam e ennyit, mint most. 24 elő-

olyan tanárokhoz jártam, akik valaha látó, megvakult emberekkel foglalkoznak.

adásom van egy hónapban. Van ebben mainstream előadás, kísérletező színház, van

Akkor megtanultam kicsit vaknak lenni. Ez a darab nagyon különleges élmény

szórakoztató és szomorú előadás is. Nem panaszkodhatok.

volt és egészen másfajta figyelemre volt szükségem. A próbák alatt be volt kötve a
szemem, rengeteget estem, meg nekimentem a kollégáknak.

Akkor egyensúlyban érzed a vidám, szomorú, elmélkedő szerepeidet?
Igen. Erre nagyon vigyázok. Amikor a Mágnás Elzát forgattuk, nagyon örültem a siker-

Honnan töltődsz fel? Hogyan relaxálsz?

nek, de azt éreztem, hogy nem szabad, hogy a következő filmben megint dívaként jelen-

Egyáltalán nem relaxálok, nincs szükségem feltöltődésre, végül is azt csinálom,

jek meg, mert akkor az maradok, beskatulyázódom. Amikor a Korhatáros szerelem

amit a legjobban szeretek, feltölt a munkám. Én mindig tolom, amíg lehet.
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a víz gyÓgyítÓ ereJe

É

ltető elemünk a víz, így nem csoda,
hogy számos kezelésünk során alkalmazzuk. Sőt, vízi tornáink is rendkí-

vül kedveltek, akár gyógykezeléseinkről, akár
ingyenes animációs programjainkról legyen
szó. Most csokorba gyűjtöttük legnépszerűbb
vizes kezeléseinket és programjainkat.

12

SPA & heAlth

BUK_MAGAZIN_03_B1_LEADO.indd 12

2019. 05. 20. 11:25

LI FE ST Y LE

vizes
kezeléseink és
PrograMJaink

víz alatti csoPortos gyÓgytorna
Sokan kedvelik ezt a fajta gyógytornát, mivel a víz felhajtó erejének köszönhetően könnyebbé teszi a mozgást az olyan betegeink számára, akiknek a szárazföldi mozgás nehézkes vagy jelentős fájdalommal jár. Nem
csak az ízületekre és az izmokra van jótékony hatással, hanem a szívre, a
légzőrendszerre, a keringési rendszerre és az idegrendszerre is. A víz alatti gyógytorna fejleszti a mozgáskoordinációt, nem utolsó sorban pozitív
energiával tölt fel.

sÚlyfürdő
Sokan nem ismerik a súlyfürdőt, jó páran pedig
félnek kipróbálni, mert úgy hiszik fájdalmas, kártékony kezelés lehet. A tévhitekkel ellentétben a
súlyfürdő rendkívül hasznos, ráadásul kellemesen
tehermentesíti a gerincet. A kezelés alatt a vendég a medencében a nyakánál vagy a karjai alatt
van felfüggesztve és szükség szerint kisebb súlyokat helyeznek a bokájára vagy a derekára. A
súlyfürdőt elsősorban porckorongok betegségeinél javasoljuk, gerincferdülésnél, csípő- valamint
térdízületi merevségnél és idegzsábánál eredményez javulást. Fontos tudnivaló, hogy ez a kúra
csakis szakorvos ajánlásával vehető igénybe, előzetes röntgenfelvétel elkészítésével!

víz alatti vízsugárMasszázs
Egy kellemes masszázs a víz alatt ugyanúgy fel tudja frissíteni az embert, mint egy hagyományos masszázs. A kezelések egy speciálisan kialakított kádban, a tangentorban zajlanak. A 35-36 °C vízsugarakat egy hosszú, erre kifejlesztett csővel irányítják a betegek
testrészei felé. A vízsugár nyomásának erőssége fokozatosan növekszik, ezzel megakadályozva azt, hogy az izmokat hirtelen érje
nagy nyomás. Ez a kíméletes, de alapos masszázs alkalmas a keringési problémák, a mozgásszervi panaszok és az idegrendszeri
betegségek gyógyításában.
Pezsgőkádfürdő
Bükfürdőn a nyugalom egy kényeztető pezsgőkádfürdő habjai közt lelhető fel. A kezelés során a hő, a felhajtóerő és a masszázs
hatásai ötvöződnek egymással. A pezsgőkádfürdő stresszcsökkentő hatással rendelkezik: a hő tágítja az ereket, így az izmok hamarabb el tudnak ernyedni, ezáltal a vendég kellemesen ellazulhat. A felhajtóerőnek köszönhetően csökken az ízületekre, az izmokra
és az idegekre ható nyomás. A kádban lévő kis nyílások helye tökéletesen van megtervezve, hogy a test a megfelelő részéhez
irányítsák a kiáramló légbuborékokat. Ezzel serkentve a vérkeringést, a méregtelenítést, valamint egyenletessé teszi a szívritmust.

ingyenes aniMáciÓs PrograMok fürdővendégeink részére
Ébredj velünk! vízi torna
Ha nem korán kelő típus, de szeretné a napját felpezsdítve kezdeni, akkor
az Ébredj velünk! napindító energizáló torna Önnek való! A gyógyvízben
ﬁnom nyújtó gyakorlatokat végeznek vendégeink, szinte csak egyhelyben kell állniuk a feladatok elvégzéséhez. A reggeli időpont miatt ilyenkor
pihentető zene szól a háttérben, amely kellemesen ellazítja a résztvevőket, így a légzőgyakorlatokat is nyugodt környezetben tudják végezni.
Maradj lendületben! vízi torna
Az ebédet követő pihenés után szüksége lehet az embernek egy felfrissítő
mozgásra, amelyet ez a ritmikus gyakorlatokkal tűzdelt vízi torna kiválóan
kielégít. Az aerobik-szerű torna három részből áll: elsőként bemelegítünk,
majd jól átmozgatjuk a testrészeket, végül nyújtó gyakorlatokkal zárjuk a
tornát. Az aktív tornákon általában aerobik eszközöket használunk, például
nudlit vagy kisebb labdát. A gyakorlatok során a tornaszereket nagyrészt a
víz alatt használják vendégeink, a nyújtásnál pedig a víz felett.

Ingyenes tornáink időpontja megtalálható a www.bukfurdo.hu oldalon!
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WELLNESS pro HealtH
LEGÚJABB NEMZETKÖZI WELLNESS TRENDEK

F

elgyorsult világunkban egyre nagyobb teret hódítanak az úgynevezett slow irányzatok, technikák.
Emellett megjelentek azok a megújító technológiai

újdonságok, amelyek a test különböző regenerálódásában játszanak nagy szerepet. A legújabb wellness trendek központjába
az egészség és a gyógyászat kerül. Az egyelőre futurisztikusnak tűnő irányzatok remélhetőleg hamarosan beépülnek a
modernkori wellness szokások közé. Alapvetően közös jellemzőjük egyfajta holisztikus rendszer, amely a külső és belső
gyógyhatásokra egyenlő mértékben épül, valamint a hosszabb,
kúraszerű programok kínálata.

14
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01 alvásteráPia

A

z alvás létfontosságú szerepe régóta ismert. A nem megfelelő idejű, minőségű alvás valós veszélyeiről és problémáiról azonban még ma is keveset tudunk. Annyi bizonyos, hogy a cortizol és a melatonin hormonok

megfelelő termelése kizárólag megfelelő alvásminőség mellett biztosított. A kortizol
a mellékvesekéregben termelődő szteroid, ha szintje a vérben magas, az a mellékvese működési zavarára utal. A mellékvese a vesék felső csúcsán helyet foglaló páros
szerv, melynek kérge a hormonrendszerhez, míg velője inkább az idegrendszerhez
tartozik. Szteroidokat termel, melyek az anyagcserét, a szexuális folyamatokat és a
víz- és ionháztartást szabályozzák. Továbbá a szénhidrát-anyagcsere szabályozásában is kulcsfontosságú, hiszen hatására fokozódik a májban a glikogenolízis, vagyis
a keményítő szőlőcukorrá bontása, emellett fokozza a zsírok lebontását, a testtájak
közötti zsíreloszlás átrendeződését, a fehérjék lebontását, valamint az aminosavakból
a cukrok termelését.

02

MegÚJítÓ külső-belső
sÓteráPia

BIZonYÍtott JÓtÉKonY hatÁsaI
A melatonin kritikus szerepet játszik az ébrenlét és az alvás ciklusainak szabályozásában. Mikor a fény áthalad a retinán, az agy üzenetet küld a tobozmirigynek, hogy
csökkentse a melatonin termelését, így következik be az ébredés. A legújabb alvásterápiák ugyancsak komplex szolgáltatások. Alapjuk egy személyre szabott felmérés
és erre kialakított kúra jellegű kortizol diéta. Ezt egészítik ki a sötétben, teljes nyugalmi állapotot előidézett relax alvás programok, amelyekhez általában úgynevezett
relaxing kapszulákat, alvógépeket használnak.

hashajtó
stresszűző és idegnyugtató
alvásjavító
fájdalomcsillapító
bőrmegújító, bőrregeneráló
gyulladáscsökkentő

03
A

méregtelenítő

MODERN
PANCHAKARMA

z vagy, amit megeszel! Közhely, ugyanakkor örök igazság. Az
Ayurveda komplex rendszere és az ayuverdikus gyógyászat
nem ismeretlen fogalom. Az eljárás legújabb változata spe-

ciális és szigorú diétára épül, amelynek alapja kizárólag növényi eredetű
bio élelmiszerek, ezt egészítik ki külső és belső esszenciális olaj kúrák és
kezelések, valamint egyéb, olajos tiszító eljárások. A wellness-gyógyászati
szolgáltatás alapvető célja a tökéletes méregtelenítés és tisztítás. A sokszor hónapokig is elhúzódó, napi rendszerességet igénylő alapos terápia a
hollywoodi elit legújabb favoritja.

A

magnézium-szulfát gyógyászati hatása már évszázadok óta ismert. Kr. u. 1700 körül Londontól nem messze, Epsom városa
vált az első gyógy-turisztikai központtá, ahová leginkább kü-

lönböző bőrfelszíni sérüléseik, sebeik miatt érkeztek a gyógyulni vágyók.
A fertőzésekben és emésztési problémákban egyértelműen jótékonynak
bizonyult természetes hatóanyagról később kiderült, hogy a vizes oldatot
felforralva magnézium szulfát só keletkezik. A só a városról kapta nevét,
és Epsom-ként ilyen halmazállpotában már könnyen szállíthatóvá vált és
világszerte elterjedt.
A középkori gyógymódot modern, stresszes korunk ismét felfedezte. Az
úgynevezett „ EPSOM – BOOST” terápiák egy komplex eljárást takarnak,
amelyek külső és belső kezelést is tartalmaznak. Az új irányzat szülőhazája
ezúttal Amerika, ahol egyre több wellness központban megtalálható, mint
gyógyászati-wellness szolgáltatás. Alapja a magnézium szulfát, az adott
problémának megfelelő összetételben, arányban. Egyfelől fürdő, másfelől
étrendkiegészítő formájában kerül a szervezetbe kúraszerűen.
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K

Kőszeg egész évben
programmal csábít!

őszeg középkori utcáin sétálva a megelevenedett múlt összekapcsolódik
a jelen történéseivel. Izgalmas kalandokra számíthatunk a Jurisics-várban és a

látványos kőszegi múzeumokban. A kellemes séta után bizonyára jól fog esni egy isteni
ebéd a vidékre jellemző ízekkel és a Soproni Borvidék legjobb boraival karöltve.
A nyarat kiváló programok színesítik: a koncertek és zenés esték mellett a híres kőszegi
Várszínház csábítja a kultúrára éhes látogatót. A hős Jurisics 500 éves Ostromünnepének hónapjára pedig az egész város díszbe öltözik.

»»»

01

www.koszeg.hu

Programk avalk ád
2019-ben is

B

ük és Bükfürdő számos kedvelt és új programmal várja a településre látogatókat. Idén is lesz Etno-Folk Forgatag és Aratóünnep

július 5-6-án. A nyár nagy rendezvénye a XIV. Gyógy-Bor Napok
ígér íz- és koncertélményt július 17-21. között a fesztiválozóknak.
Csak hogy néhányat említsünk a fellépők közül: Budapest Bár,
Karthago, Irigy Hónaljmirigy, Irie Maffia, Intim Torna Illegál,
Margaret Island. Július 26-án útjára indul a mesevonat, és augusztusban is fergeteges programsorozatra számíthatnak az érdeklődők, így
például augusztus 16-án Anna and the Barbies és Braindogs koncertre
kerül sor a Büki MSK Átriumában.

»»»

www.bukmsk.hu

03
T

Ismét Termelői Piac
Bükfürdőn

avasztól őszig, péntek délutánonként, helyi- és környékbeli termékekkel, gyümölccsel- zöldséggel és kézműves ajándéktárgyakkal várja látogatóit a Bükfürdői

Termelői Piac, ami idén április 26-án nyitotta meg kapuit. A kínált portékák kizárólag
hagyományos eljárással készülnek és magukban hordozzák a fürdőváros és szűkebb
környezetének ízét. Több vendéglátóhelyen találkozhatunk a Bükfürdői Esszencia® márkajelzéssel, ami egyben a helyi termelői piacon beszerezhető termékek brandje és garancia arra is, hogy az adott étteremben, vagy akár streetfood büfében készülő fogásoknál
termelői alapanyag kerül felhasználásra.

»»»

04
A

www.visitbuk.hu

TFA Hungary Bük
2019

tavalyi évben először adott otthont Bükfürdő a Legerősebb Tűzoltók Versenyének, a TFA Hungary-nek.
A két napos eseményen összesen 12 próbán mérték össze erejüket a Magyarországról és a környező

országokból érkező tűzoltók. A versenyzők különböző kategóriákban indultak, tavaly összesen 169-en, várhatóan 2019-ben is hasonlóan nagy számmal neveznek majd. Az idei évben június 28-29-én ismét Bükfürdőn,
a fürdő Nyári bejárata előtti nagyparkolóban rendezik a versenyt.

»»»

www.bukfurdo.hu

Az esetleges elírásokért, nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk!
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