A B Ü K F Ü R D Ő G Y Ó G Y É S É L M É N Y C E N T R U M I N G Y E N E S K I A D VÁ N YA

SPA & HEALTH
B Ü K F Ü R DŐ

04

HÍREK

É L E T M Ó D

06

0 2 // 2 0 1 8

M AGA Z I N

ÉRKEZIK A HIDEG,
I N D U L A SZ AU N A SZ E ZO N

12

E G ZOT I KU S
M A S S Z Á ZS O K

10

I N T E RJÚ

BÉRES ALEXANDRÁVAL

14

LIFESTYLE
GASTRO & SPORT
TREND

BEKÖSZÖNTŐ

ÉS A TÖRTÉN ET FOLYTATÓDIK…
M EGÚJ U LÁS , FEJ LŐD ÉS , M I NŐSÉG

A

tavasz az újjászületés és az új remények évszaka. Akkor reményekkel

mes masszázsra, ahol egzotikus wellnessprogramjaink hatása a testen keresztül

telve és bizakodva indítottuk útjára Bükfürdő és a magyar fürdőkul-

egészen a lélekig hatol! Kell ennél több egy hangulatos őszi-téli napra?

túra első saját márkás magazinját, a Spa & Health bükfürdői életmód

Az első lapszám óta is sokat változott Bükfürdő. Beléptünk a jövő kapuján. A

magazint. Ahogy egyre többen vették kezükbe új kiadványunkat, úgy érkeztek

megújulás immár nem csak a tervezőasztalon, de a valóságban is tetten érhető.

hozzánk egyre nagyobb számban az olvasói visszajelzések is.

Európa bármely zugában azonnal érthető új névvel, egy építészeti kuriózumnak

Az ősz a nyugalom, az átalakuló színek, a meghitt hangulatok évszaka. Ezt a so-

számító új főbejárattal, s karácsonyra egy teljesen újjászülető gyógymedencével

kak szerint legszebb évszakot szeretnénk kihasználni arra, hogy eleget tegyünk

lépdelünk előre a kitűzött céljaink felé vezető utunkon.

kedves Olvasóink kérésének, és folytassuk a magazint az őszi-téli számmal.

Folytatjuk tehát tovább Bükfürdő büszke hagyományait, s új lapokkal gazdagít-

Ahogy egyre csípősebb, hűvösebb hajnalokra virrad, szívünk és lelkünk úgy

juk e végtelen történetet. Örömünkre szolgál, hogy immár kedves Olvasóinkkal

lesz napról napra hálásabb egy kis melegségért. A fürdők és a wellness világá-

együtt tehetjük mindezt,

ban ez az időszak a szaunázás főszezonja, ezért főtémánkat a lélekmelengető és

… mert a szenvedélyünk Bükfürdő.

varázslatos szaunázásnak szenteljük. Bükfürdő világszínvonalú szaunavilágát

… mert Bük a Fürdő.

közelebb visszük az Olvasóhoz, kísérletet téve arra, hogy átadjuk e hasábokon

Boros László Attila

is a minőség ott áradó érzését. Szaunázás után pedig tartsanak velünk egy kelle-

vezérigazgató

IMPRESSZUM
KIADÓ Büki Gyógyfürdő Zrt.

CÍM 9740 Bük, Termál krt. 2/A TELEFON +36 94 558 080 HONLAP www.bukfurdo.hu

Boros László Attila vezérigazgató

FELELŐS SZERKESZTŐ-HELYETTES Schaffer Adrienn

KIADVÁNY GONDOZÁSA Benedict & Helfer Kft.

FŐSZERKESZTŐ Szalánczy Tünde

Stefan Gonzalevski, RF 123, Büki Gyógyfürdő Zrt.
Ercontur Bt. Szombathely

A KIADVÁNY INGYENES

INTERJÚ Boltos Tünde

SZERKESZTŐK Simó Dalma, Boros-Sáfár Mónika

ART DIRECTOR Gyimesi Judit

FOTÓK Gálos Viktor,

NYOMDAI ELŐÁLLÍTÁS - HIVATALOS GYÁRTÓI KÉPVISELET

Regisztrációs szám CE/18550-2/2018

2

FELELŐS SZERKESZTŐ

TARTALOM

06

04
HÍREK

Aktualitások és
újdonságok a fürdő
szezonális programjaiból,
eseményeiből.

10

FÓKUSZBAN
SZAUNAVILÁG,
KABINJAINK

INTERJÚ

Béres Alexandrát,
az első magyar fitnessbajnokot kérdeztük
sportról, kitartásról és
hivatásról.

12
MASSZÁZSVILÁG

Boldogságunk kilenc
tized része kizárólag
egészségünkön nyugszik,
ha egészséges vagy,
az minden élvezet
forrásává válik.
Schopenhauer
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A

Bükfürdő Thermal & Spa Magyarország második legnagyobb gyógyfürdőjeként
arra törekszik, hogy egészségtudatos életmódra ösztönözze vendégeit, dolgozóit.
Míg májusban az I. Bükfürdő-Csepreg Félmaraton megrendezésével a sport fon-

tosságára hívták fel a figyelmet, most a fő hangsúlyt a dohányzásmentes életvitelre helyezik.

FÜSTMENTESEN
A FÜ RDŐBEN

Ennek érdekében a fürdő területén 5 dohányzóhelyiséget alakítottak ki: 4-et a strand területén, 1-et az élményfürdő külső részén. A vendégek és a dolgozók egyaránt tájékoztatást
kapnak a kijelölt dohányzóhelyiségek helyéről egy térképpel ellátott szórólap formájában.
A fürdő nem csak vendégei, de munkatársai körében is népszerűsíteni kívánja a füstmentes
életmódot: azon munkavállalók, akik nem dohányoznak, plusz egy szabadnappal gazdagodnak. A Bükfürdő Thermal & Spa menedzsmentje bízik abban, hogy a vendégek és a kollégák
közös együttműködésével füstmentes fürdőként üzemelhetnek tovább.

02

MEDENCEFELÚJÍTÁS A BÜKFÜRDŐ
THERMAL & SPA-BAN

S

zeptemberben kezdődtek meg a
Bükfürdő Thermal & Spa ikonikus
medencéjének, az 5. számú Szent

Kelemen gyógymedence felújítási munkái: részben új betonszerkezetet, modern
és biztonságos burkolatot, ülőpadokat
kap, valamint a használtvíz elvezetését
egy most épülő csatornaszakasz, a víz
könnyebb áramlását pedig új betápláló
vezetékek segítik majd. A fedett részből
szintén újonnan épülő lépcsőkön lehet
majd kijutni, valamint zuhanyegység,
fogassor és lábmosó kialakítása is szerepel
a tervekben. A munkálatok szeptember
17-én kezdődtek el és december közepére
fejeződnek be.
A medence lezárásának kezdete óta, az
eddigi hároméves kor helyett hatéves korig
lehet kedvezményesen, 100 forintért regisztrációs gyermekjegyet váltani, amely
levásárolható a fürdő saját termékeire.
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03

MEGÚJULT
A FÜRDŐ
ARCULATA

B

ükfürdőn az utóbbi időben számos újdonsággal találkozhattak a

a zöld természet. E három olyan egységet alkot, amely nem csak Bükfürdő

vendégek, amelyek közül a legszembetűnőbb a fürdő új arculata. So-

hangulatát, hanem annak egyediségét is tükrözi. Az új arculattal új név is

kan láthatták már a létesítmény több pontján az új logót, amelyben

érkezett: a Bükfürdő Gyógy- és Élménycentrum helyett immáron Bükfürdő

a három őselem jelenik meg: az éltető víz, az energiával feltöltő nap és maga

Thermal & Spa-ként jelenik meg a komplexum a hazai és nemzetközi piacon.
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A

VIGYE MAGÁVAL BÜKFÜRDŐT
AJÁNDÉKTÁRGY FORMÁJÁBAN!

fürdő arculatváltásával egyidőben megérkeztek
Bükfürdőre az új ajándéktárg yak is. A strandlabda,
törölköző és bögre mellett van még apró emlékként

hazavihető érme és toll is. A gyerekek kedvence lehet a
színezhető hátizsák, melyet saját kedvük szerint dekorálhatnak,
és a szívószálas műanyag pohár, aminek használatával a gyerkőc
ruhája biztosan tiszta marad! Nem csak szép, de strandolásnál
hasznos is lehet a kisméretű hűtőtáska és a nyakba akasztható
tok. Utóbbiban tárolhatjuk az értékmegőrző kulcsait, illetve
némi készpénzt is. Az ajándéktárgyak megvásárolhatók a fürdő
információs pultjánál.
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AJÁN DÉKOZZON
PI H EN ÉST
SZE RETTEI N EK!

A

z ünnepek közeledtével már mindenki lázban ég a karácsonyi fények és az ünnepi menü
gondolatától, ám ha az ajándékozásról van szó, a lelkesedés csökken. Vajon mi is legyen
a megfelelő ajándék? Számoljuk csak össze, hány darabra is lesz szükség? Vajon ki minek

örülne? Vegyünk még egy porcelánfigurát a polcra, porfogónak? Vagy egy újabb Rudolf-mintás kötött
pulcsit? Esetleg anyának megint háztartási gépet? A kérdésre a válasz valóban nem egyszerű. Hogy
segítsünk elkerülni a felesleges ajándékok vásárlását, mi azt ajánljuk, ajándékozzon élményt! A Bükfürdő Thermal
& Spa ajándékutalványai a kiállítástól
számított egy évig felhasználhatók, ezzel garantáltan nem lő mellé! A pihenés
mindenki számára fontos, lepje meg
szeretteit fürdőbelépővel, vagy egy kényeztető masszázzsal! Az ajándékutalványt online, a www.bukfurdo.hu honlapon és személyesen is megvásárolhatja
a fürdő információs pultjánál.

5

FÓKUSZBAN

É R KE Z I K A H I D EG,
I N D U L A SZ AU N ASZ E ZO N
Egészség, felfrissülés és pihenés

A SZAU NÁZÁS
TÖRTÉN ETE

A

szauna története több ezer éves múltra tekint vis�-

sza és különféle népcsoportoknál más-más fajtái alakultak
ki. Amit biztosan tudunk, hogy az északi népcsoportoktól
származik ez az eredetileg tisztálkodásra szolgáló rituálé,
amely az idők folyamán az egészségmegőrző-életmóddal
szoros kapcsolatban álló wellness-szokássá fejlődött.
A vándorló nomád népek földbe ásott gödrökbe tüzet raktak, aztán felülről befedték, hogy egy fürdésre alkalmas,
meleg helyet készítsenek. A tűz valószínűleg nyitott volt,
és a fürdőzőknek várniuk kellett amíg a tűz kialszik, vagy
már csak parázslik, mielőtt használni kezdték a szaunát.
Az indiánok jól ismert inipi-je is ehhez hasonló.
A finn „szauna” szó igen ősi, nincs is ismert etimológiai
előzménye, feltehetőleg mindig is az előbb leírt gödörfürdő
megnevezésére szolgált.
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FÓKUSZBAN

M

agyarországon kevésbé ismert fogalom a
szaunázás, szauna felöntésről pedig ezidáig kevesen hallottak. Ám aki egyszer
kipróbálja, az biztosan újra visszatér a kabin forró levegőjébe egy kiadós felfrissülésre. A finnek
már régóta ismerik és a mai napig alkalmazzák
nap mint nap, akár egy hosszú munkaidő utáni relaxálás, akár egy látványos szauna-show
átélése céljából. Számos jótékony hatása ismert,
melyek közül csak a legfontosabbakat emeljük ki:
kiváló immunerősítő, méregtelenít, szépíti a bőrt, ellazítja az izmokat, no meg szuper élmény is!
A hideg hónapokban sokunkra rátör a melankólia
és a szürkeség rátelepszik hangulatunkra is. Mit tudunk tenni annak érdekében, hogy ne szippantson
be minket az őszi borongós időszak és erős immunrendszerrel várhassuk a telet? A kulcsszó a SZAUNA,
ha szauna, akkor BÜKFÜRDŐ. Programjainkon képzett
szaunamestereink kényeztetik a szauna szerelmeseit, ahol speciális illatokkal és krémekkel teszik teljesebbé a kikapcsolódást.

A szauna felöntés egy
körülbelül 15 perces
program, amely során
a szaunamester a már
felforrósított szaunakályha köveire illóolajjal
kevert tiszta vizet önt.
Az így felszálló forró gőzt
egy törölköző vagy szaunalegyező segítségével, különböző látványos mozdulatokkal kavarja fel a kabinban. A programokon gyakorta
használnak a szaunamesterek zenei aláfestést,
illetve különböző krémeket is, így a felöntés
egyszerre lesz testi-lelki újjászületés a vendégek számára.

MI IS
AZ A SZAU NA
FELÖNTÉS?

SZAU NAÉLMÉNY

A

szezonban nem csupán különleges
szaunaprogramokkal várunk
minden kedves szaunázni vágyót,
Bükfürdő ad otthont például a novemberi
Szaunafesztiválnak is.

!

TIPPEK SZAUNÁZÁSHOZ

a szaunában minden alkalommal próbáljunk meg
ellazulni, megnyugodni és
ügyeljünk az egyenletes
légzésre
szaunázás után pótoljuk a
vizet, a vitaminokat és az
ásványi anyagokat
ha lehetőségünk van rá,
vegyünk részt irányított
szaunaprogramon is, melyek alkalmával különféle
testkezelő anyagokkal
kényeztethetjük bőrünket
a férfiaknak pedig külön
lehetőség adatik szaunázás után, ugyanis a felpuhult bőr és a tág pórusok
még eredményesebb és

simább borotválkozást
eredményeznek
kezdőknek célszerű a kabinokban az alsó padokon,
középen elhelyezkedni, a
szaunázásban edzettebbek pedig a felső padsorok legszélső részein foglaljanak helyet – ide szorul
be ugyanis a legtöbb forró
levegő
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Szaunázni csak fürdőruha nélkül,
törölköző, lepedő igénybevételével
helyes és higiénikus.
A szaunavilág területén szaunalepedő
bérlésének lehetőségét biztosítjuk.
A szauna felöntések térítés ellenében
vehetők igénybe.
A szaunavilágot 14 éves kor alatti
gyermek nem látogathatja.
A szaunavilág teljes területén tilos a
dohányzás!
Lépjünk a merülőmedencébe.
Lehűlés után mindig tartsunk pihenőt,
közben pótoljuk az elvesztett folyadékot szénsavmentes ásványvízzel,
100%-os gyümölcslevekkel, gyógyvagy gyümölcsteákkal.
Szaunázás alkalmával semmiképp ne
fogyasszunk alkoholt!

FÓKUSZBAN

A

szaunázás szerelmeseit exkluzív
szaunavilág várja, melyben többek között tepidárium, gőzfürdők,
infraszauna, aromaszauna, ördögszauna és finn erdei szauna gondoskodik a
vendégek ellazulásáról és felfrissüléséről.
A szaunázás utáni felhőtlen pihenést a
fedett szaunapihenő és a hangulatos
szaunakert biztosítja. A kültéri és beltéri hidegvizes merülőmedencéken túl
Kneipp medence, valamint kültéri élménymedence és beltéri jakuzzi teszi
tökéletessé a szaunázás élményét.

BÜ KFÜ RDŐ
SZAU NAVILÁGA

Szakképzett szaunamestereink egész évben
egyedi szauna felöntésekkel
várják kedves vendégeinket.
A szaunavilág
textilmentes övezet.

A SZAUNAVILÁG KABINJAI

HŐMÉRSÉKLET

RELATÍV PÁRATARTALOM

1 . F I N N E R D E I SZAU NA
85-90 °C

10-30%

JELLEMZŐK Az erdei szaunában akár
25 fő is hódolhat a finn szaunázás élvezetének. Élénkíti a vérkeringést, edzi a szívet,
és erősíti az immunrendszert, valamint serkenti az anyagcsere-folyamatokat. Vérkeringési zavarok és szívpanaszok esetén
nem ajánlott.

2 . FI N N KŐSZAU NA
85-90 °C
10-30%

JELLEMZŐK A terméskő burkolattal ellátott,
hangulatos finn kőszauna akár 20 fő együttes szaunázását is lehetővé teszi. Elősegíti a
méreganyagok távozását a szervezetből,
fokozza a vérkeringést és az anyagcserét,
erősíti az immunrendszert.
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3 . H E RBÁL KABI N
70 °C

10-40%

JELLEMZŐK A 8-9 fő befogadására is alkalmas herbál kabin a finn szaunánál alacsonyabb hőmérsékletű. A jótékony hatásokat
különböző gyógynövényekből párolgó aromák egészítik ki, melyek tisztítják a légutakat, és elősegítik az ellazulást.

FÓKUSZBAN

4 . I N FRAKABI N
50 °C
5. KRISTÁLY GŐZKABIN
45 °C

100%

JELLEMZŐK 16-18 fős gőzkabinunkban
– a szaunával ellentétben – jóval alacsonyabb a hőmérséklet. A kevésbé forró,
nedves gőz kíméletesebben izzaszt. Jótékony hatása a szaunáéhoz hasonló, relaxáló, immunrendszer erősítő, méregtelenítő.

JELLEMZŐK 10-12 fő befogadására alkalmas. Az infrasugarak a szervezet mélyébe
hatolva, belülről-kifelé melegítik fel azt. Hatására
az erek kitágulnak, folyamatossá téve a vérkeringést, felgyorsul az anyagcsere, növekszik a szervezet ellenálló képessége. A normál szaunához képest hatékonyabb az izomzat
lazításában, a nyirokfolyadék intenzív keringetésével jobban serkenti az alakformálást. Látványos hatása van a bőrre, pórustisztító és sejtregeneráló hatásának
köszönhetően. Az izzadás mennyisége kb. háromszorosa a hagyományos szaunáénak, 20-60-szoros méregtelenítő potenciállal rendelkezik.

A szaunában
a férfiak és a nők
által használható
részek nem
különülnek el.

6. TE PI DÁRI U M
28-32 °C

10-30%

10-30%

JELLEMZŐK 6 fő befogadására alkalmas.
Feladata elsősorban átmelegíteni a bőrt,
az izmokat és szöveteket, felkészítve ezzel
testünket egy magasabb hőmérsékletre
és terhelésre. Az immunrendszert erősíti,
kellemes relaxációs hatása van. A tepidáriumban a relaxálást fűtött kőpadok
teszik kellemesebbé, melyeken tovább
időzhetünk, mint a szaunában.

7. AROMA SZAU NA
65 °C

8. AROMA GŐZKABI N
45 °C
100%

JELLEMZŐK 6 fős aroma gőzkabinunk jótékonyan
hat a légutakra, a bőrre és vérkeringésre.
Kíméletes módon segíti az ellazulást és
a méregtelenítést, melyet a különböző illóolajak
jótékony hatása egészít ki.

JELLEMZŐK 7 fős aroma szaunánk
segíti az ellazulást és a méregtelenítést, melyet a különböző illóolajak
jótékony hatása egészít ki.

10. J ÉGKABI N

9. ÖR DÖGSZAU NA
100 °C

30-50%

15-18 °C

10-30%

JELLEMZŐK Szaunázást követően a test
lehűtésére a beltéri és kültéri merülőmedencéken kívül egy jégkabin is lehetőséget kínál. A hűtőfürdő ezen formája jóval
kíméletesebb, hiszen a szervezetet nem
éri sokkhatásként a hideg víz, lassabb
tempóban és kevésbé drasztikus formában élvezhetjük a forróság után a jégkabin hűvös levegőjét.

JELLEMZŐK A 10 fő befogadására
alkalmas finn szauna élénkíti a vérkeringést, edzi a szívet, és erősíti az
immunrendszert, valamint serkenti az
anyagcsere-folyamatokat. Vérkeringési zavarok- és szívpanaszok esetén
azonban nem ajánlott.
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INTERJÚ

A P I L L A N AT
EREJ E
I NTERJÚ
BÉRES ALEXAN DRÁVAL
„„Az egyetlen út ahhoz, hogy változtatni tudjunk, hogy boldogságot
tudjunk találni, hogy mindig tenni kell. Ha bármi nem jó, és csak egy
icipicit lépünk, minden megváltozik és jobb lesz.”
A honlapodat nézve azonnal szembetűnik, hogy számod-

jam. Ez nagyon csodás dolog, egyfelől tisztelete a másiknak, másfelől tényleg

ra fontos a családod. Mivel indítottak útnak a szüleid?

feltétlen szeretet. Nekem mindkét oldalról nagy családom van, és az unoka-

Annyira örülök, hogy ezt kérdezed, mert szerintem tényleg minden a csa-

testvéreimmel úgy nőttünk fel, mintha testvérek lennénk. A mai napig szo-

ládból indul ki. Ezekről az értékekről sokat beszélünk, de valahogy elveszik

ros a kapcsolat közöttünk, úgyhogy a gyerekeink is úgy nőnek fel, mintha

a mai világban; pedig a család a bázis. Ha egy család normálisan működik,

testvérek lennének. Nekünk a család tényleg olyan hely, ahova vissza lehet

akkor az az a hely, ahol az embert nem megítélik, hanem csak szeretik. Én

kuckózni, ezért is volt fontos, hogy a honlapomra felkerüljön.

egy nagyon szerető családba születtem, és azt érzem, főleg, hogy már két kislányom van, hogy én mindent a szüleimtől kaptam. Az a siker, amit elértem

Hány éves voltál, amikor már tudtad, hogy sportoló leszel,

az életemben, az onnan indult ki, hogy ők hagyták, hogy azt csináljam, amit

sportolni fogsz?

szeretek, bíztak bennem és szeretetet adtak.

Hatéves koromban vittek el a szüleim először sportolni, és onnantól kezdve
teljesen meghatározta az életemet, a sport volt a mindenem. Azért tanultam

Nem kértek soha, hogy mást tanulj, mást csinálj?

jól, hogy elengedjenek edzésre, ott szerettem lenni, az volt az a közeg, ahon-

Édesapám ortopéd sebész, főorvos, édesanyám fejlesztő analitikus, vegyész-

nan el sem lehetett vinni.

kutató, mindketten doktorok, mégis hagytak engem sportvonalon. Az lett
volna egyértelmű, ha megkérdezik tőlem, hogy miért nem másik egyetemre

Nem is fordult meg a fejedben soha semmi más?

megyek, miért nem akarok doktorálni; de megismertek annyira és szerettek

Nem. Bizonytalan időszakok sem voltak. Én oda szerettem járni, egész nap

annyira, hogy megértették, nekem más az utam, és hagyták, hogy ezt csinál-

azt vártam, hogy edzésen lehessek. Mindezt úgy, hogy voltak kudarcaim, rit-
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INTERJÚ

Egyik kedvenc filmed a Holt költők társasága. Mi fogott

mikus sportgimnasztikában ki sem tudtam teljesedni, nem tudtam magam-

meg a filmben?

ból azt kihozni, mint utána a másik kettő sportágban, de az volt mindennek

Szerintem annyira aktuális most is, hogy a pillanatban kell élni, és nem sza-

az alapja. Anyukám mesélte, hogy hétéves voltam, amikor nyomtak le spárgá-

bad elengedni a dolgokat. Mindenki mindenre azt mondja, hogy majd hol-

ba, és sírtam. Odalépett hozzám, hogy gyere kislányom, ezt hagyjuk. Ránéz-

nap, nem vesszük észre, hogy most süt a nap. Kevés az a pillanat, amikor a

tem a sírós szemeimmel, és azt mondtam: „De hát, anyu, ezen mindenképpen
túl kell esni.” Innentől kezdve nem volt kérdés.

mostot találjuk meg, és erre nagyon jó példa a sport. A sportban nem tudsz

Az örömön kívül mit adott, ad neked a sport?

reszt, készenlétbe helyez. A filmben is ezt a hangulatot éreztem át.

nem a pillanatban lenni. Én akkor érzem magam a legélőbbnek. A sport feléb-

Nagyon sokat tanultam a sporttól. Nagyon sok olyan értéket adott, amit felnőtt fejjel is használni tudok és velem van a hétköznapokban.

KIEMELT EREDMÉNYEK

Ezek az értékek segítenek a folyamatos változásban, a
vállalkozásod sikerében?

1994

FITNESS MAGYAR BAJNOK

Érdekes, mert ebben egy nagy kettősség van bennem. Én egy nagyon állandó

1995

FITNESS EURÓPA BAJNOK

1995

FITNESS VILÁGBAJNOK

1996

FITNESS VILÁGBAJNOK, I. helyezett

ember vagyok, és hiszek is az állandóságban. Szeretek elmélyedni a dolgokban,
és azokon nem változtatok. Mégis az életem azt hozta, hogy amit csináltam, azt

FITNESS MAGYAR BAJNOK, I. helyezett

még nem csinálta előttem végig senki. Én a legelső fitness versenyen indultam,

1999

amit meg is nyertem. Nem volt előttem egy példakép, akit követni tudtam volna.

FITNESS MAGYAR BAJNOK, I. helyezett
FITNESS EURÓPA BAJNOK, I. helyezett

Mindenben nekem kellett döntést hozni, ezért jobban el is kellett mélyednem

2003-2013

mindenben. Én döntöttem el, hogy melyik megkeresést vállaljam el és melyiket

PUBLIKÁCIÓK

ne, hogy egy étrendkiegészítő jó-e, hogy egy edzésmódszer hasznos-e. Ettől változatos a munkám, és változóban van folyamatosan, nem lehet pontosan tudni,

2007

A MAGYAR NŐI CURLING-VÁLOGATOTT TAGJA

SÚLYKONTROLL PROGRAM
ÍZEK A PARADICSOMBÓL

hogy merre tart, bár azt látni, hogy az egészséges életmód örök értékként meg-

2015

marad világunkban, és az is jó, hogy még mindig nagyon szeretem. Most már

BŰVÖS MESTERTORNA

munkámnak nevezem, de úgy kelek fel nap mint nap, hogy érdekel, és szívesen

HONLAP: WWW.BERESALEXANDRA.HU

foglalkozom vele. Nyitott tudok maradni, és változtatni is tudok, hiszen ez az

FACEBOOK: BÉRES ALEXANDRA - SÚLYKONTROLL

egész most történik; ami ma van, tegnap még nem volt, és ez az első pillanattól

INSTAGRAMM: BERESALEXANDRA_HIVATALOS

kezdve így van. Újabb és újabb edzésmódszerek, eszközök, táplálkozási nézetek
vannak, és én ebből sok mindent megéltem, hiszen már 20 éve dolgozom ebben.
Mi motivál, és hogyan tudod motiválni az embereket?
Abban hiszek, hogy csak akkor történik változás, ha a belső motiváció megszületik. Ez a nagy kérdés, hogy ez hogy születik meg, és hogy hogyan tartható fenn.
Minden nő elismeri, hogy jó lenne csinosnak lenni, hogy az egészségért tennie
kéne, de ezután jön a következő lépés. Hogyan tudja beleilleszteni az életébe a
mozgást, hogy marad meg a motiváció, meddig menjünk el? Ez mind-mind nagyon érdekes és mindig van lelki oldala, és visszatérnék itt az első kérdésedhez:
ha egy család működik, akkor majdnem minden könnyebb, és annyival többre
vagyunk képesek, ha biztonságban érezzük magunkat, és így jobban oda tudunk
figyelni magunkra is. A belső motivációk nagyon különbözőek, és ennek a megtalálása, tudatosítása nagyon fontos, mert akkor fog tenni magáért az ember.
Senki sem akar csak úgy megizzadni. Ha felszabadul egy órája egy nőnek, mit
csinál? Odarak egy húslevest, elmegy közértbe, vagy megragasztja a dinó farkát,
de nem fog kimenni futni. Akkor fog futni, ha ez egy előre elhatározott dolog, és
ő ezért tenni akar, és van célja, és tudja, hogy ezért hetente háromszor-négyszer
mozognia kell. Ezért nagyon fontos a belső motiváció felismerése.
A honlapodon lévő Súlykontroll program hogyan tud segíteni az arra vágyóknak?
A sok-sok kérdés megválaszolásának igénye hozta létre ezt az oldalt, szerettem
volna mindenkinek válaszolni, hiszen az emberek intim kérdéseikkel bizalommal fordultak hozzám, de külön-külön ez lehetetlen lett volna. A Súlykontroll programban megpróbáltam összefoglalni ezeket a válaszokat. Mozgás és
táplálkozás szempontjából is igyekszem tanácsot adni, hogy mit kellene tenni.
Kicsit személyre szabható, nemtől függően, hogy hány kilótól szeretnénk megszabadulni, hogy mennyi időt tudunk sporttal tölteni, milyen edzettségi állapotban vagyunk. Ez a program ingyenesen letölthető, ezt mindenki számára
szeretném adni, hogy valahol elkezdhessék az emberek.
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MASSZ Á ZSVIL ÁG

EGZOTIKUS MASSZÁZSOK

A

masszázsok pozitív hatásai közismertek. Kevesebb szó

esik azonban arról, hogy nem pusztán relaxáló, frissítő, de
egészségmegőrző és betegségmegelőző funkciójuknak köszönhetően egészségünkre gyakorolt hatásuk orvosilag is
igazolt. A masszázsok fokozzák a szövetekben a nyirok- és
vénás visszaáramlást, ezáltal felgyorsítják a salakanyagok
kiürülését a szervezetből, melynek eredményeként javul a
szövetek, izmok vérellátása a problémás, nem teljesen megfelelően működő testrészekben. Így az egész szervezetre jótékony hatással van, rendszeres kezelés esetén megszűnhetnek
a krónikus ízületi és belgyógyászati problémák is.
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MASSZ Á ZSVIL ÁG

HAMAM MASSZÁZS

30 perc // 60 perc

K

apcsolja ki a külvilágot és élje át a test és lélek teljes megújulását orient ágyunkon!
A kezelés első fázisában a bőrt egy felmelegített textíliával letakarjuk, ezáltal
a bőr felpuhul, pórusai kitágulnak. Az ezt követő luffa szivacsos testpeeling eltávolítja
az elhalt hámsejteket, majd az olívaolaj-tartalmú szappanhabos, felsimító, mély
mozdulatokkal végzett masszázs tisztítja, táplálja a bőrt. A masszázs a meleghatás
miatt vérkeringés-fokozó, méregtelenítő, relaxáló hatású, alkalmas fájdalomcsillapításra és a feszes izmok oldására, ezen kívül fokozza az általános energiaállapotot.
A masszázs után ajánlott a sok folyadék – főként gyógyteák, szénsavmentes ásványvíz, gyümölcslé – fogyasztása és a pihenés. A rövidebb időtartamú, 30 perces
Hamam masszázs gyengébb fizikai állapot mellett ajánlott.

LOM I -LOM I MASSZÁZS

„A természet
a legjobb
gyógyszertár.”
Sebastian Kneipp

30 perc // 60 perc

A

z eredetileg hawaii szerzetesek, gyógyítók által végzett simogató masszázs
a testet egy egészként kezeli és tökéletes harmóniát teremt. A masszázs
során a tenger hullámzását imitáló ringatás hosszanti, folyamatos, gyengéd, de
mégis az izmok mélyére ható masszázsfogások segítik a szellemi-érzelmi-fizikai
ellazulást. A masszőr kellemes mozdulatokkal veszi kezelésbe az ízületeket és
az izmokat és lazítja ki a váll-, a térd-, a csípő- és a bokaízületeket, miközben a
klasszikus masszázsfogások mellett az alkarral és a könyökkel is dolgozik.
A lomi-lomi stresszoldó, hosszú távon depressziócsökkentő, fájdalomcsillapító
masszázs, mely elősegíti az életenergia áramlását. A rövidebb időtartamú,
30 perces lomi-lomi masszázs gyengébb fizikai állapot mellett ajánlott.

AYU RVEDA MASSZÁZS
30 perc // 60 perc

A

masszázst felmelegített aromaolajakkal, öt gyógynövény őrleményből készített gyógynövény
csomagocskákkal és kézzel végezzük. A kezelés során
laza, óvatos mozdulatokkal dolgozunk, így az izomfeszülések ellazulnak, a fájdalom csökken, a keringés
felgyorsul. Az óvatos mozdulatok kiválóan hatnak
a nyirokkeringésre is.

LÁVAKÖVES MASSZÁZS
30 perc // 60 perc

A

kezelés speciális masszázstechnikára épül,
amelynek során a kézzel történő masszázst vulkáni eredetű, simára csiszolt – vízben 50-60 °C-ra
felmelegített – kövek teszik még hatásosabbá. A kezelés javítja a vér- és nyirokkeringést, felmelegíti a testet,
izomlazító, stresszoldó, méregtelenítő hatású.

BAM BUSZ
MASSZÁZS

SÓKABI N

A

30 perc

30 perc

természetes só egy évszázados tapasztalatokon nyugvó, tradicionális gyógymódot kínál
minden ember számára. Kétfős sókabinunkban a
sóterápia a következő problémákra javasolt.
•A
 légzőrendszer általános tisztítása.
•M
 egfázásos tünetek enyhítésére, az immunrendszer erősítésére.
• Légúti betegségek kiegészítő kezelésére (krupp,
asztma, bronchitis, köhögés, allergia).
• A szennyezett városi levegő káros hatásainak
enyhítésére.
• A dohányzás káros hatásainak csökkentésére
(természetesen nem helyettesíti a dohányzás mellőzését).

E

redeti kókuszolajat használva,
minden testrészre meghatározott
méretű bambusz rudakat alkalmaznak, a megfelelő nyomás érdekében.
A kókuszolaj pedig regenerálja,
meggyógyítja és táplálja a bőrt.
A bambusz masszázs lazítja az energetikai blokádokat a testben, serkenti
a vérkeringést és a nyirokrendszer
működését a testben, továbbá csökkenti az izomfeszültségeket és felszabadítja a gerincfájdalmakat.
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GASTRO & SPORT
ÉLETÜ N K AZ EGÉSZSÉG
A nemzetközi gasztronómiai és kulináris trendeket a National Restaurant
Association felmérése alapján az Amerikai Kulináris Szövetség (ACF – American
Culinary Federation) állítja össze évente, 700 mesterszakács bevonásával,
200 különböző szempont szerint rangsorolva az aktuális trendeket, új irányzatokat.

01

NAGYMAMÁI N K
GYÓGYNÖVÉ NYE I
A MOD E RN KONYHAM ŰVÉSZ ETBE N

S

zinte elfeledett egyszerű gyógynövények re
pertoárja került ismét terítékre. Turbolya,
lestyán, citromfű, papalo, vagy akár tyúkhur
díszeleg hercegi pompával elsőrangú éttermek
tökéletesen elrendezett tányérjain. A gyógynövények konyhai felhasználása nem reneszánsz
ötlet, viszont ilyen mértékben és formában talán még sosem volt rá példa. A mesterszakácsok nem pusztán a vizuális összhatást veszik

figyelembe, hanem az elkészített étel és a kiegészítő növény gyógyhatására is nagy hangsúlyt fektetnek. A francia konyha, „„fine herbs”eként ismert turbolya ánizsos, édeskés íze,
gyomorerősítő és vértisztító hatásának köszönhetően nehezebb tojásos mártások, ételek,
bárányhús, sült húsok, vagy gombák kiegészítő
növénye. Zsenge leveleit pedig salátaösszetevőként használják.

03
A

02

Helyi
beszerzési
források

A

legmodernebb gasztronómiai trendek egyik fő
alapelve a tökéletes „look”-on
túl, hogy kizárólag természetes
és helyi alapanyagokból készüljön az étel. A minimálisan
feldolgozott, hagyományos
tartási és tárolási eljárásokkal
élelmiszerek előtérbe kerülésével szerencsére trenddé vált
végre az egészség! A minőségi
éttermek napjainkban kiemelt
figyelmet fordítanak arra, hogy
alapanyagaikat a régióból, helyi
gazdáktól vásárolják, A birtokés kézműves termékek ugyancsak beépültek a kínálatukba!
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Éljen a
vákuum!

modern konyhaművészeti
eljárások legnagyobb kihívása a
gyors és friss felszolgálás mellett
a tápanyagok és ízek megőrzése.
A tartósítás az előkészítési időt rövidítheti le, ugyanakkor fontos, hogy
az alkotóelemek ne veszítsenek se
aromájukból, se tápértékeikból, és
eredeti állagukat is megőrizzék!
SOUS VIDE ÉS LIOFILIZÁLÁS
A SOUS VIDE kifejezés annyit tesz,
hogy vákuum alatt. Az eljárást az
1970-es évek elején fejlesztették ki,
ma világszerte a legjobb éttermek
egyik előkészítési technológiája. Így a
hús tökéletesen képes megőrizni színét, ízét, nedvességtartalmát, és kevesebb mint 5%-ot veszít csak súlyából,
ellentétben a hagyományos főzéssel,
ahol a nedvesség – és ezáltal a tápanyagveszteség – a 35%-ot is meghaladja. A kész étel így ízletesebb és
egészségesebb.
A LIOFILIZÁLÁS – fagyasztva szárítássorán – először megfagyasztják
a víztelenítendő alapanyagot, majd
vákuumot idézve elő a vízmolekulák
kiszorulnak a jégkristályból, így a víz
a szilárd halmazállapotból a gázállapotba szumblimál. Ha a liofilizált
alapanyagot meg tudjuk óvni a vízfelvételtől, akkor hűtés nélkül akár éveken keresztül szobahőmérsékleten
tárolhatjuk anélkül, hogy megromlana!

LIFESTYLE

A vízben végezhető mozgásformákról köztudott, hogy rendkívül hatásosak,
élvezetesek és egészségesek. Mégis talán kevesen tudják, hogy milyen nagy
a választék. A megszokott vízinudlival, labdával vagy súlyzóval végzett
vízitornák mellett megannyi újdonság fedezhető fel a piacon minden korosztály számára. A magyar és külföldi fitnesz kiállításokon is hódítanak az új
trendek a vízi mozgásformák körében. Az új eszközök és különleges mozgásanyagok tárháza szinte kimeríthetetlen, és évről évre felfedezhetünk valami
még jobbat, még izgalmasabbat! Nézzünk ebből párat!

Ú

04

jdonság azok számára, akik a mélyizmok
erősítésére fektetnek nagyobb hangsúlyt
– a vízi fitnesz matracok megjelenése. Az eszköz
a tengerentúlról származik, de ma már Európában
is sokak kedvence lett. A vízi sportokhoz soroljuk
ezt a mozgásformát, habár lényege, hogy ezen
a szörfdeszkához hasonló, vízen lebegő matracon
végezzük a különböző gyakorlatokat, ügyelve arra,
hogy végig a matracon maradjunk.
Mozgásanyaga főleg jóga, pilates-, cross training
elemekből épül fel. Az instabil felület miatt nem csak
az erőnlétünket, állóképességünket edzi, de próbára teszi az egyensúlyérzékünket is. A manapság
sokakat érintő gerincbetegségek megelőzésére is
nagyszerű megoldás lehet, hiszen kiválóan erősíti
a törzs izmait is. Amellett, hogy nagy koncentrációt
és fegyelmet igényel ez az edzés, csoportban,
szabadban nagyszerű kikapcsolódást is nyújt!

EDZÉS A VÍZBEN
Ön is kipróbálná?
Esetleg Bükfürdőn?

05
A

VÍZI
TRAMBULIN

trambulinok kapcsán a játszótereken vagy vízpartokon fellelhető,
nagy hálóval körbezárt ugróasztalok jutnak eszünkbe. Esetleg
családi házak udvarán is láttunk már hasonló „ berendezéseket”,
melyeken a kicsik és nagyok hatalmasakat szökkennek felfele, néhány
szaltóval megspékelve a mutatványt. Van ennek a sportnak egy
sokak által nem ismert oldala is. A trambulinok egy másik fajtáját használjuk ugyanis csoportos fitnesz edzésekre is. Itt mindenkinek saját
trambulinja van, ami nagyjából 120-140 cm átmérőjű, lehet köralakú
vagy akár 8 szögletű is. Vannak karfával rendelkező eszközök is, melyek még biztonságosabb, élvezetesebb edzést eredményeznek. Külön
óratípus várja a gyerekeket, fiatalokat és az idősebb korosztályt is.
De mi lehet annál izgalmasabb, mint egy közösségben, zenére, jó hangulatban ugrálni a trambulinon? Az, ha mindezt vízben csináljuk. Így
az amúgy is szuper mozgásformát a víz jótékony hatásai még hasznosabbá, szórakoztatóbbá teszik. Mint minden vízi sporteszköz, ez is
egyedi anyagból készül. Lábai speciális tappancsokkal vannak ellátva,
hogy a medence aljához tapadjanak, és ne csúszkáljanak óra közben.
Végezhetünk rajta kardió jellegű mozgást, de erősítő elemeket is.
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02

FEDEZZE FEL AZ ŐSZ SZÍNEIT
KÉT KERÉKEN !

» visitbuk.hu

A

míg kellemes
az idő, a Répce
menti határvidé-

ket különböző hosszúságú
és nehézségű kerékpártúrákon fedezhetjük fel.
Családok, baráti társaságok számára szórakoztató és kényelmesen letekerhető
az a 22 kilométeres kör, amely változatos tájon, a legrövidebb nevű település
– Bő – érintésével a leghosszabbon át – Chernelházadamonya – kanyarodik
vissza Bükfürdőre. A bátrabbak
Otthon maradt a drótszamár?
Semmi gond, mivel Bükfürdőn
két kölcsönzőpont is működik,
ahol felnőtt és gyerek biciklin
kívül, még tandem és pedelec
– azaz elektromos rásegítésű
kerékpár is bérelhető.
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akár Szombathelyig, vagy a festői
szépségű Fertő tó partjáig is elkerekezhetnek, ebben nyújt segítséget a
kerékpáros térkép, amely a fürdőváros környékén is számos érdekes és
szép útvonalat kínál.

ADVENTI PROGRAMOK ÉS
KARÁCSONYI VÁSÁR

» bukmsk.hu/hu/programok

01
»

K

özeleg a tél legmeghittebb

KŐSZEG EGÉSZ ÉVBEN
GYÖNYÖRŰ

koszeg.hu

időszaka, az advent. Ilyenkor jólesik egy kicsit össze-

jönni, beszélgetni és elmerülni a fűszeres illatokban, vagy a karácsonyi

R

omantikus sétára hív a megújuló középkori belváros, sok izgalmas
kalanddal a Jurisics-várban és múzeumaiban. Ősszel és télen is
kisebb kirándulásokra csábít az Alpokat idéző Kőszegi-hegység.

Minden nap élvezhetjük az ódon kávézók és a remek éttermek hangula-

tát, az Orsolya-napi vásár pedig a gasztronómia valódi ünnepe. Élményt
nyújtanak a Királyi Városnapok, a fényes Kőszegi Advent, az Anna-bállal
egyidős híres Városi bál, a Páratlan Párlatnap és a mohácsi busójárást idéző Kőszegi Farsangfarka is. Kőszeg a hidegben is átmelegít!

dalokban, átélni a hagyományokat
és a gyertyagyújtást. Mindezeket kínálja Bükfürdő is, hiszen 2018. december 2-án, 9-én és 16-án a büki ATRIUM
Rendezvénytéren vasárnap délutánonként a közös gyertyagyújtáson túl hangulatos adventi programok és karácsonyi vásár várja a vendégeket és a helyieket.
December 2-án fellép a Mosoly Tánccsoport, a Répcementi Férfikar, Danica
Horvát Kórus és a Clemens Madrigálkórus. A második hétvégén a Budaörsi
Latinovits Színház előadásában a Melyiket a 9 közül? című darabot mutatják be,
majd a harmadik hétvégén rendezik meg a IV. Regős Találkozót.
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III. SZAUNAFESZTIVÁL
BÜKFÜRDŐN

» b ukfurdo.hu

H

armadik alkalommal rendezik meg idén
a Szaunafesztivált, amelynek a Bükfürdő
Thermal & Spa ad otthont 2018. november

17-e és 18-a között. A kétnapos rendezvény során
21 szaunamester tart majd felöntéseket: különböző
zenés és látványos programokkal kedveskednek a szaunázó vendégeknek. Ajánljuk mindenkinek, hiszen
a szaunában való pihenés nem csak fizikai, hanem
érzelmi és mentális lazítás is.

Az esetleges elírásokért, nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk!

