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TURIZMUS KÖSZÖNTŐ

Csend, béke és nyugalom szállásainkon, aktív kikapcsolódás a környéken!
A Zalaerdő Zrt. erdők ölelte szállásokkal várja Önöket!

Minden évszakban számos gyalogos, kerékpáros túraútvonal, 
arborétumok, parkerdők, horgásztavak között válogathatnak, 

a Csömödéri Állami Erdei Vasút szerelvényei elviszik Önöket a göcseji dombok közé. 
És megtapasztalhatják a messze földön híres zalai vendégszeretetet is!

Hol van a Négyszögletű Kerek Emlékerdő? 
Hány méter magas a nagykanizsai, olajfúrótoronyból lett kilátó? 

Merre találja a csodaszép kockásliliomot tavasszal? „Kicsoda” Ábel?
Minden kérdésre választ kapnak, ha ellátogatnak hozzánk, Zala megyébe!

Mi vár Önökre Zalában?

További információ: www.zalaerdo.hu * facebook.com/Zalaerdo * kozjolet@zalaerdo.hu * +36-30/373-1418

fotók: varga györgy
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Ha visszagondolok azokra az élmé-
nyeimre, amelyeket a természetjárás-
tól kaptam, arra a következtetésre kell 
jutnom, hogy engem a természet, az 
erdő, a vadászat minden tekintetben 
támogatott az életemben. A friss, sza-
bad levegőn barangolni, a növények 
és az állatok, a vadak világát közelről 
megismerni nem csupán felfedezés 
volt, hanem szórakozás is, számomra 
a legtökéletesebb kikapcsolódás.

Az erdőjárás és a vadászat mellett 
sok minden más nyújt még nekem 
örömteli feltöltődést. Természetesen 
a művészeti élmények sorából kiemel-
kednek azok, amelyek a színházzal 
kapcsolatosak. A színház olyan komp-
lex dolog, amiben benne van az ösz-
szes többi művészeti ág: az irodalom, 
a zene, a képzőművészet, a mozgás, a 
tánc, az ének. Ha egy színházi előadás 
szerencsés módon jön létre, és ha én 
nézőként egy értékes, jó produkciót lá-
tok, akkor hetekig, sokszor hónapokig 
bennem  marad az élménye. Várat-
lanul előjönnek az előadásból a leg-
fontosabb mondatok, a színpadon el-
hangzott gondolatok. Magával ragad 
a színészi játék, a látványos díszlet, és 
az ilyen, hosszan tartó hatás sokáig 
inspirál. Legutóbb ilyen volt a Centrál 
Színház és a Madách Színház egy-egy 
előadása.

A számomra fontos élmények közé 
tartozik az is, amit a gasztronómia 
nyújt. Az ételekkel kapcsolatban alap-
vetően nem változott meg az ízlésem 
az évek során, mert nem szeretek so-
kat enni. De ha eszem, akkor ízeket 
akarok érezni! Nekem nagyon fontos, 
hogy az összes érzékelő-ízlelő szerve-
met kiszolgálja egy étel.

Nagy örömöt jelent az otthoni fő-
zés, a családi étkezés. Azzal együtt, 
hogy a párom, Angéla drágám – idé-
zőjelben, de mégiscsak – „kitiltott” a 
konyhából. És ezt sajnos el kell fogad-
nom és el kell viselnem. Nem mintha 
nem tudnék főzni – több receptköny-
vet is írtam –, de amikorra elkészülök 
az ételekkel, addigra az egész konyha 
a feje tetejére áll. Ezzel szemben ami-
kor ő főz, a munkája végén ugyan-
olyan rend uralkodik a konyhában, 
mint annak előtte. Ez a szervezőkész-
ség a kedvesem értékes adottsága, 
ami belőlem sajnos hiányzik, és nem 
tudok rajta változtatni. Nála minden 
mindig a helyén: a tányér, a fakanál, 
és nem ismeri azt a szót, hogy „mo-
satlan”. Ezért aztán én visszavonulót 

Kedves Olvasó! 

fújtam a konyhából, amit annál is in-
kább könnyebb volt megtenni, mert 
Angéla remekül főz.

Az otthoni főzésekhez és étkezé-
sekhez képest egészen más az étter-
mek nyújtotta gasztronómiai és kö-
zösségi élmény. Sokszor eltöprengek 
azon, hogy milyen érdekes: szinte ön-
tudatlanul ragaszkodunk a „kis, koc-
kás abroszos” helyekhez, amelyekben 
mindig jót kapunk, jóízűt eszünk. És ha 
fölmerül, hogy hová menjünk vacso-
rázni, akkor mindig azok az éttermek 
jutnak először az eszünkbe, amelyek-
ben évtizedek óta nem csalódtunk. 
Ilyen nekünk a Náncsi Néni Vendég-
lője, a Búsuló Juhász és a Remíz ét-
terem, mely utóbbinak a tulajdonosa, 
Meződi Alice jó vendéglősként pon-
tosan tudja, hogy soha nem szabad 
hibázni. Mert akkor a vendég fogja 
magát, és odébbáll egy étteremmel. 
Ha csak egyszer is rosszat eszik, vagy 
csak kevésbé jót a törzshelyén, akkor 
hónapokig nem megy vissza – anél-
kül, hogy ennek az indokán különös-
képpen gondolkodna. Viszont ha jó 
élményekkel távozik az étteremből, 
akkor gyakran föl is keresi. Így történt, 
hogy az unokám születésnapját is az 
egyik törzshelyünkön, a Remízben 
tartottuk most októberben.

Nem tudom, hogy a természet és az 
élet szeretete lehet-e a hosszú élet tit-
ka. De azt tudom, hogy a Jóisten kezé-
ben van a sorsunk, és őrzőangyalaink 
vigyáznak ránk. Addig, ameddig nekik 
megfelelő az ember élete. Ha sokáig 
vállalják értünk a felelősséget, akkor 
hosszú lehet az életünk. Egyébként 
pedig a Jóisten addig enged élni, amíg 
meg nem halunk.

Bodrogi Gyula  
Kossuth-díjas színművész,

a Nemzet Színésze

A sárvári gyógyvíz méltán ismert és elismert, kiválóan alkalmas reumatikus megbetegedések

gyógyítására, sportsérülések utáni rehabilitációra, izületi fájdalmakra vagy csak egy stresszoldó,
lazító fürdőzésre. A gőzölgő meleg vízben ülve elfelejthetjük egy kicsit a mindennapokat.

Az OEP által finanszírozott kúra évente 2 alkalommal vehető igénybe. Ehhez még beutalót sem kell
hoznia, a fürdő reumatológus főorvosa megfelelő indikáció esetén felírja Önnek a kezeléseket és a
fürdőkúrát.

MESTERBALZSAM - 100% sárvári gyógyvízből
Hatóanyagai prémium minőségűek, a krém csak természetes összetevőket tartalmaz,
mesterséges színezéket és illatanyagot nem. A sárvári gyógyvíz hatékonyan egésziti ki a gyógynövények
hatását. Ajánljuk: mozgásszervi, izületi, reumás fájdalom, zúzódások, hát-, derék-, izom-, gerinc-

fájdalom, bokaficam, visszér, izomláz, izomgörcsök, fejfájás, sérülés okozta duzzanatok kezelésére.

VÁSÁROLJA MEG JÖVŐBENI PIHENÉSÉT - AKÁR SZÉP KÁRTYÁVAL IS!
Fürdő- és szaunabelépők, masszázsok, wellness- és beauty csomagok, szállodai utalványok 

Az ajándékutalványok a kiállítástól számított 2 évig érvényesek!www.sarvarfurdo.hu
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A borturizmus    napjainkban már a minőségi élet része

– A borturizmusnak mi az egyedi értéke a tu-
risztikai ágazaton, a gasztroturizmuson belül?

– Nehéz a bor nyújtotta élményt és a bor- 
ágazatnak a GDP-hez való hozzájárulását 
szétválasztani. A bor olyan speciális termék, 
ami nekünk, magyaroknak elsősorban nem 
alkoholt jelent, hanem sokkal inkább kultú-
rát. Én 25 éve kötöttem házasságot a borral, 
és láttam, hogy ez érzelmi kérdés, szakrális 
kötődés a borászoknak. A bor turizmushoz 
kapcsolódó jelentőségét a saját, etyeki bor-
vidékünkön keresztül tudom a legjobban 
érzékeltetni. a bor magával húzza a gaszt-
ronómiát, a szálláshelyeket, a történelmet, a 
kultúrát – turisztikai többletértékkel bír. 

A borászati ágazat sokszínűségét mutat-
ja az is, hogy az elmúlt időszakban szerve-

A pincelátogatás mindig is kedvelt 
turisztikai program volt, ám a bor 
nem csupán élvezeti cikk, hanem 
kultúránk sajátja, nemzeti kincs, 
aminek értéke összehangolt stra-
tégiával magasabb szintre emel-
hető. Ez az egyik feladata Rókus-
falvy Pálnak, akit idén júliusban 
neveztek ki nemzeti bormarketin-
gért felelős kormánybiztosnak.

A hazai borturizmus fellendítése országos program, amelyben    az Etyek–Budai borvidék is élen jár

zetileg szerteágazó volt: a bor exportjával 
foglalkozott a Külügyminisztérium, de dol-
gozott rajta az Agrármarketing Centrum, 
az Agrárminisztérium és a Magyar Turiszti-
kai Ügynökség is, ugyanakkor a számok a 
pénzügyminiszternél vannak. A bornak sok-
féle hasznosítási lehetősége létezik, az egyik, 
hogy hasonlóképpen turisztikai attrakció a 
pincelátogatás, akár mint a kerékpározás. 

Etyeken nagyon sok olyan turisztikai 
programot tudtunk „rászervezni” a borra, 
amelyek korábban nem léteztek: Kezes-Lá-
bos, Pincefesztivál, évszakonként a Piknik. 
A borélményhez tartozik az is, hogy min-
den évszakban más arcát mutatja. Ősszel 
a mustból murci lesz, majd újbor, s lehet 
belőle pezsgőt, párlatot készíteni. Ennek a 
sokszínűségnek köszönhetően a Kárpát-me-
dencében nemcsak a kultúránk, az irodal-
munk és a művészetünk része, hanem a ha-
gyományunk szempontjából is fontos, hiszen 
nagyon jók a hazai bortermelés adottságai. 
Alkonyi László borszakíróval együtt vallom, 
hogy a kultúra ott kezdődött, amikor az em-
ber földet kezdett művelni, és akkor ér véget, 
amikor ez megszakad.

– Mi az oka a gasztro- és a borturizmus vi-
lágméretű népszerűségének? 

– Ma létezik a világban egy irányzat, a 
Wine in moderation, ami azt mondja, hogy a 
bort mértékkel kell fogyasztani. Talán ennek 

is a következménye, hogy az elmúlt évtize-
dekben csökkent a borfogyasztás a világon, 
és így nálunk is. Részben azért, mert meg-
tanultunk mértékkel inni. Az egyik feladatom 
persze az, hogy ismét növekedjen a borfor-
galmazás. De szerencsére ma már nem a 
bódító hatás a lényeges, hiszen például vi-
lágtrend az is, hogy a kevésbé alkoholos ter-
mékek felé mozdult el a közízlés. A könnyebb 
borokat kedvelik, a rosék, az illatos fehérek, a 
gyümölcsösebb vörösborok felé megy a vi-
lág, és népszerű trend a habzó-, a gyöngyö-
ző borok, a pezsgők élvezete. A mértéktartás 
azért is fontos, mert csak így fogyasztva le-
het igazán értékelni az ízeket, az aromákat. 

– Elválasztható egymástól a gasztronómia 
és a bor?

– Amikor még semmilyen boros kötődé-
sem nem volt, elmentem Etyekre egy borkós-
tolóra, ami után természetesen megéheztem. 
Ez a gasztronómiához való természetes kap-
csolódása a bornak, de ennél persze sokkal 
összetettebb, például ízleléssel kapcsolatos 
összefüggés is van a kettő között. Nem vé-
letlenül egészítik ki egymást elválaszthatat-
lanul, az étrendhez mindig is hozzátartozott 
a bor. A kiváló ételekhez az éttermek kitűnő 
borkínálatot rendelnek, az itallapon belül 
külön szerepel a borlap, az egyes ételekhez 
speciális bort ajánlanak. Amikor Etyeken el-
kezdtük a borászatot és a gasztronómiát 

felépíteni, az akkor induló slow food mozga-
lommal társultunk, és nem véletlenül. Mert 
a kettő együttes élvezete nem történhet ro-
hamtempóban, hiszen akkor éppen a lényeg 
vész el. A lassú, komótos étkezés, és hozzá a 
bor kortyonkénti élvezete új szintre emelte a 
gasztronómiát és a borkultúrát is, nemcsak 
Etyeken, hanem minden borvidékünkön, ahol 
megjelentek a korszerű pincészetek. 

– Hazai történelmi borvidékeinket mennyire 
ismerik a magyar és külföldi turisták?

– Sok sebből vérzünk… De optimizmus-
ra ad okot, hogy a legismertebb magyar 
szó a világban a Tokaj, és ez kötelez minket. 
Nagyon jók a magyar borok, de picit be-
lealudtunk a szakrális-élvezeti kultúránkba.  
Sokan foglakoztak vele, sok embernek van 
víziója, de amíg nincs egységes stratégiája a 
bormarketingnek, addig a magyar borok az 
alsó polcon maradnak az áruházi pultokon. 
Kell egy stratégia, ami mögé mindenki be-
áll, egy közös koordináta-rendszer, amiben 
egységesen próbáljuk meg a magyar bort a 
méltó helyére emelni a világban. 

– Milyen módszerrel tervezi felépíteni a ma-
gyar bor marketingjét?

– Egyfelől könnyű a helyzetem, mert rég-
óta foglalkozom borral, nagy a családom, 
ehhez kötődünk. Másfelől az a nehézség, 
hogy sok jó bor létezik, de nem világos a ter-
mékpaletta, a struktúra, és még nem kristá-
lyosodott ki, hogy mivel lepjük meg a világpi-
acot. Egyetlen borral? Egy teljes borvidékkel?  
Az értékünk a kitűnő minőség, s ezt kell meg-
felelő áron eladni itthon és külföldön is, miu-
tán elkészülnek az objektív piackutatások a 
világ igényeiről és a mi adottságainkról. Meg 
kell tudnunk, miért kerül harmadannyiba egy 
liter magyar bor, mint egy osztrák, mert ezt 
senki nem érti. Amikor megkaptam a megbí-
zást, tudtam, hogy csak a fiatalokra alapoz-
va tudok építkezni, mert nekik már nem kell 
elmagyarázni, hogy miért fontos a biogaz-
dálkodás, a vegyszermentes szőlőtermelés, a 
növény immunrendszerének erősítése, mert 
mindez az ő jövőjükről szól. 

Zenészként és pedagó-
gusként kezdte pályá-
ját, rádiós és televíziós 
műsorvezetőként lett 
országosan ismert. A 
Roxer Kommunikációs 
Ügynökség megalapító-
ja. Családi fogadójával 
és borászatával kez-
dődött 25 évvel ezelőtt 
az etyeki borrégió felvi-
rágzása, amely ma már 

komplex gasztroturisztikai élményt nyújt a hazai és 
a külföldi látogatóknak, vendégeknek.

Rókusfalvy  Pál

Petőfi Sándor-emlékév: 
2023-ban is folytatódik
Az Országgyűlés 2020 decemberében, a Bács-Kiskun Megyei Köz-
gyűlés kezdeményezésére döntött arról, hogy 2022–2023-at Petőfi 
Sándor-emlékévvé nyilvánítja. Ezen idő alatt országosan kiemelt 
figyelmet kapnak a költő születésének 200. évfordulójához kapcso-
lódó események és rendezvények.

A Petőfi Irodalmi Múzeum vándorkiállítást 
indított útjára. A múzeumbusz első állomá-
sa Kiskőrös volt, s a busz a tervek szerint 
2023 augusztusáig járja az országot és a 
Kárpát-medencét. A Petőfi Sándor-em-
lékév végéig több mint 200 hazai és 
határon túli településre látogat el 
az utazó kiállítás. A két év során 
országszerte számos eseményt, 
például fesztiválokat, kiállítá-
sokat, túrákat, gyermekprog-
ramokat rendeznek. Ezekből 
természetesen Bács-Kiskun 
megye, mint Petőfi szülő-
földje is kiveszi a részét. A 
kecskeméti Neumann János 
Egyetem szintén szerepet 
vállalt az emlékév eseménye-
inek sorában. Idén októbertől 
többek között Petőfi értelme-
zések a 21. században – változó 
minitárlatok című sorozata havon-
ta jelentkezik új tartalommal.

A 2023-as Bács-Kiskun megyei progra-
mok közül érdemes feljegyezni a Strázsa 
Honvéd Teljesítménytúrát, amely március 
végén három helyszínről, Dunavecséről, 
Szalkszentmártonból és Kiskőrösről indul 
Szabadszállásra. Az április 23-i kerék-
pártúra útvonala: Soltszentimre–Csonka 

torony–Szücsi-erdő–Kiskőrös–Akasztó–
Soltszentimre. Augusztus 5-én Történelmi 
Élőkép – segesvári csata címmel hagyo-
mányőrző történelmi csatabemutatót tar-
tanak a kiskunfélegyházai vásártéren.

A Tatabányai Múzeumban a 2023. 
március 18-ig látható összművé-

szeti időszaki kiállításon Petőfi 
Sándor verseire reflektálnak 
kortárs képzőművészeti és köl-
tészeti alkotások.

A Petőfi-bicentenárium 
hivatalos honlapján, a www.
petofi.hu-n és a Petőfi Em-
lékévek hivatalos Bács-Kis-
kun megyei oldalán, a www.
petofi200.hu-n minden fon-
tos információ megtalálható 

az emlékévvel kapcsolatban. 
A folyamatosan frissülő, tér-

képes programajánlókat bön-
gészve értesülhetnek a legfrissebb 

kulturális eseményekről, hírekről, ok-
tatási segédanyagokról, de olvashatnak 
érdekes és izgalmas reformkori története-
ket is. 

A Petőfi Sándor-emlékév végéig, 2023 
augusztusáig érdemes tehát ilyen szem-
pontból is megtervezni a belföldi utazáso-
kat, városlátogatásokat, túrákat. 

Szegeden volt idén nyáron a Szabadság, szerelem! című tánc-szín-játék ősbemutatója
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TURIZMUS TURIZMUS

 
www.cserkeszolo.hu

LEPJE MEG SZERETTEIT
ÉLMÉNYUTALVÁNNYAL, AJÁNDÉKOZZON FELEJTHETETLEN PIHENÉST! 

+36 56 568 465

ÉLVEZZE CSALÁDJA, BARÁTAI TÁRSASÁGÁBAN A
CSERKESZŐLŐI GYÓGYVÍZ MELEGÉT, GYÓGYÍTÓ
HATÁSÁT.

 

A  fürdővel közvetlen összeköttetésben lévő Touring
Hotel és üdülőházai magas színvonalú kiszolgálással
garantálják a pihenést. A Cserkeszőlő Fürdő és
Gyógyászati Központ relaxáló szolgáltatások széles
kínálatával, komplex fürdőgyógyászati ellátásokkal az
év bármely időszakában várja a gyógyulni, pihenni,
feltöltődni vágyókat.

 

Békéscsaba egész évben várja a vendégeit
A megyei jogú várost építésze-
ti és kulturális látnivalói, a Mun-
kácsy Negyed, Munkácsy Mihály 
szellemi és művészeti örökségét 
ápoló élményhelyszín, valamint 
gasztronómiai különlegességei az 
útikönyvek gyakran lapozott olda-
laira emelték. Szarvas Péter pol-
gármester segítségével e témákat 
jártuk körbe.
– Hazánk délkeleti fővárosaként Békéscsaba 
vonzó célpontja a hazai és a külföldi turisták-
nak. Ezt igazolják a forgalmi adataik is? 

– Évről évre egyre több vendég érkezik 
Békéscsabára. Döntő többségük a gasztro-
nómiai különlegességek, a kulturális értékek, 
illetve az aktív turizmus területén kínált lehe-
tőségek miatt keresi fel városunkat.

Békéscsaba büszkélkedhet az ország 
egyik legjelentősebb gasztronómiai ren-
dezvényével, a Csabai Kolbászfesztivállal. 
A korábbi évek adataiból jól látszik, hogy a 
fesztivál idején nemcsak városunk, hanem a 
környező települések szállásainak vendégéj-
szakái is jelentősen megemelkednek.  

– Értékes természeti erőforrásuk a termálvíz, 
amely egész évben rendelkezésre áll. A jelenlegi 
gazdasági helyzetben ki tudják aknázni ezt a 
kincset? 

– Békéscsaba vezetése elkötelezett a meg-
újuló energia hasznosítása iránt. Hatalmas 
természeti értékünk, hogy a város bővelke-
dik termálvízzel. A kormány támogatásából 
jelenleg folyamatban van egy geotermikus 
termelőkút és két, a kitermelt termálvíz teljes 
mennyiségét befogadni képes visszasajtoló 
kút kiépítése. A tervek szerint a geotermikus 
energia felhasználásával a város nagy hő-
igényű intézményei környezetbarát zöldener-
giával lesznek fűthetők, jelentős mennyiségű 
szénhidrogén elégetésétől és üvegházhatású 
gázok kibocsátásától kímélve meg mind a lo-
kális, mind a globális környezetet. 

A város termálvizét a pihenni és gyógyulni 
vágyók régóta élvezhetik. Az idén százesz-
tendős Árpád Gyógy- és Strandfürdő 800 
méterről feltörő vizét a 2001–2002-es évek-
ben gyógyvízzé, a fürdőt pedig 2006-ban 
gyógyfürdővé nyilvánították. A gyógyvizes 
medencékben elsősorban ízületi, reumatikus 
és mozgásszervi betegségek kezelésére nyílik 
lehetőség.

– A festőóriás városában lévő Munkácsy 
Negyed és a Munkácsy Emlékház mi mindent 
kínál az idelátogatóknak? 

– Békéscsaba legjelentősebb kulturális 
emlékei Munkácsy Mihály nevéhez köthe-
tők, ezért a turisztikai kínálatban megha-

tározó szerepet kap a világhírű festő. A 
festőgéniusz művészeti örökségét ápoló vá-
rosfejlesztési beruházások célja egy egysé-
ges, karakteres, a város mindennapjait gaz-
dagító kulturális negyed létrehozása, amely 
erősíti a csabai identitást, és sok látogatót 
vonz városunkba.

A Békéscsabán található Munkácsy-ha-
gyaték nemzetközi szinten is egyedülálló 
gyűjteményt képez. A Modern Városok Prog-
ram keretében épülő Munkácsy Negyed pe-
dig a művésznek még az életében kialakult 
kultuszát fogja méltó módon, ugyanakkor 
korszerű keretek között fenntartani.

Büszkén mondhatjuk, hogy Békéscsaba 
Munkácsy városa. A Modern Városok Prog-
ram keretében megvalósuló, a festőóriás 
örökségét ápoló és népszerűsítő Munkácsy 
Negyed fejlesztése 2017-ben vette kezdetét. 
A mintegy négymilliárdos beruházás tekin-
tetében a Munkácsy Negyed arculatának ki-
alakításával a belváros kulturális intézményei 
egységes képet mutatnak majd.

– Milyen ételeket kóstoljon az, aki a város 
igen gazdag gasztronómiai kínálatát szeretné 
megismerni? 

– Talán nincs az országban olyan ember, 
aki ne hallott volna már a csabai kolbász-
ról. Ma is élő hagyomány a kolbászkészítés, 
melynek tradíciója nemzedékről nemzedék-
re öröklődik a családokban. Szinte nincs is 
olyan család, amelynek ne lenne saját kol-
bászreceptje. Ha egy csabai vendéget fogad, 
akkor az asztalról sosem hiányozhat az igazi 
csabai kolbász. 

A Felvidékről Békés megyébe, így Bé-
késcsabára betelepülő szlovákok maguk-

kal hozták gasztronómiai tradícióikat is. A 
hagyományos csabai konyhára jellemző, 
hogy a magyar és a szlovák ízvilág kevere-
dik. Kihagyhatatlan tehát a csabai kolbász, 
a cigánka és a brindzás haluska. A helyi ízek 
kóstolgatásához és a vásárfia beszerzéséhez 
tanácsos felkeresni a Széchenyi Ligetben a 
Ligeti Vásárt, vagy a belvárosban a piacot, 
ahol a helyi termelők felsorakoztatják kiváló 
és ízletes portékáikat.

– Ezek, köztük a szlovák ételkülönlegességek 
őrzik-e hagyományos jellegüket, vagy a mai íz-
léshez igazították azokat? 

– Az autentikus szlovák ételek ma is őrzik 
hagyományos jellegüket. A békéscsabai és 
az alföldi szlovákságra jellemző tradicioná-
lis ételek receptjei generációról generációra 
öröklődnek. A városunkba érkező vendégek 
a Szlovák Kultúra Házában működő Szlovák 
étteremben megismerkedhetnek a jellegze-
tes szlovák ízvilággal.

Az interjú teljes szövege 
a www.cosmomedia.hu honlapon olvasható.

A Munkácsy Mihály Múzeum mai arculatát, a rekonstrukciót követően 2008-ban nyerte el

1962-ben született Bé-
késcsabán. Közgazdász 
diplomával rendelke-
zik, a Körös Volán Zrt., 
majd a jogutód DAKK 
vezérigazgatója. E vál-
lalatcsoportnál végzett 
munkája elismeréséül 
2012-ben állami kitün-
tetésben részesült. 2014 
óta Békéscsaba függet-
len polgármestere. Sza-

badidejében rendszeresen sportol, szereti a zenét, 
alapító tagja a Csabai Csípős Blues Clubnak.

Szarvas  Péter

Szlovák étterem és panzió Békéscsabán
A 18. század első felében az ide-
települő evangélikus vallású szlo-
vákok alig egy évszázad alatt 
Békéscsabát a megye legdinami-
kusabban fejlődő városává tették. 

A szlovák nemzetiség a város közéletében 
napjainkban is aktív szerepet vállal. Békés-
csabán több olyan intézmény működik, me-
lyek nem csupán helyi és regionális, hanem 
országos jelentőségűek is. Ilyen többek kö-
zött a Csabai Szlovákok Szervezete, a Szlo-
vák Pedagógiai és Módszertani Központ, 

a Magyarországi Szlovákok 
Kutatóintézete és a Szlovák 
Kultúra Háza, mely utóbbiban 
étterem és panzió is működik.

A városközpontban, az evan-
gélikus nagytemplom szom-
szédságában lévő panzióban 
11 szoba áll a vendégek rendel-
kezésére, s egy időben 33 főt 
tudnak fogadni. A szobákat a 
Kisfaludy Program keretében 
2019-ben újították fel, s a panzi-
óhoz zárt parkoló is tartozik. 

A 80 fő befogadására alkalmas étter-
met természetesen nem 
csupán a panzió lakói 
látogathatják. A gasztro-
nómiai kínálatban megta-
lálhatóak a szlovák kony-
ha ínyencségei, mások 
mellett a kiszely-leves és 
a sztrapacska. Mivel Bé-
késcsaba ezernyi turisztikai 
látványossága és gazdag 
programkínálata évről évre 
egyre több látogatót vonz 
a városba, a helyi szlovák-
ság törekszik arra, hogy a 

nyári főszezon mellett az elő- és utószezont 
is fel tudják használni a nemzetiségi csopor-
tok minél szélesebb körben történő bemuta-
tására. A Szlovák Kultúra Házában a hagyo-
mányápoló közösségek működése mellett 
számtalan kiállítást, közösségi rendezvényt 
és kulturális eseményt szerveznek.

ELÉRhETőSÉG:
Szlovák Kultúra háza, 
5600 Békéscsaba, 
Kossuth tér 10. 
tel.: 66/321-771, 
06-70-57-69-752
web: slovak.hu

A panzió tágas szobái nem nélkülözik a kényelmet

Hangulatos enteriőr és finom ételek nagy választéka
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Mozogjunk sokat, irány az erdő! 
– A természetgyógyász tanácsai

Azt a tényt, hogy moz-
gás nélkül nem lehet 

egészséges életet élni, nem szükséges 
részletesen megmagyarázni. Azt azonban 
talán már kevesebben tudják, hogy tulaj-
donképpen miért is olyan fontos szerveze-
tünk számára a fizikai aktivitás, a testmoz-
gás és a sport.

A tudományos kutatások számos magya-
rázatot kínálnak a fenti kérdés megválaszo-
lására. Mozgás közben megnő a szervezet 
oxigénszükséglete, ami a vér pH-értékét 
lúgos irányba tolja. Ennek az egészségünk 
szempontjából az a jelentősége, hogy a 
daganatos sejtek savas közegben érzik jól 
magukat, a lúgos közegben viszont elpusz-
tulnak. Nem véletlen, hogy a természetgyó-
gyászat egyik jelentős területe a daganat 
elleni küzdelemben az oxigénterápia.

Kiemelkedő szerepe van a rendszeres 
testmozgásnak a csontritkulás megelőzésé-
ben, mivel a kalcium csak mozgás hatására 
képes beépülni a csontokba. Aktivitás ha-
tására endorfin termelődik a szervezetben, 

amit boldogsághormonnak is nevezünk, így 
a tevékeny életmód antidepresszáns hatás-
sal is bír. Kitüntető szerepe van a stresszke-
zelésben.

Szintén köztudott tény, hogy a szív- és 
érrendszeri betegségek kockázatát – ami a 
fejlett társadalmak egyik vezető halálozási 
oka – a mozgás jelentős mértékben csök-
kenti. Az aktív mozgáshoz elengedhetetlen 
a folyadék- és a magnéziumpótlás! A mag-
nézium létfontosságú ásványi anyag, amely 
számtalan biokémiai folyamatban játszik 
szerepet, de a mozgás tekintetében, a szív-
izom és más egyéb izomműködésünk szá-
mára nélkülözhetetlen. 

Amennyiben a rendszeres testmozgást 
erdőben végezzük el, plusz hozadékként je-
lenik meg a természet energetikája. A váro-
sokban lévő zajártalom, a fényszennyezés, a 
betonházakban való élet, a vegyi anyagok, 
az élelmiszeradalékok, a kipufogó gázok és 
egyéb más ártó hatások alaposan megter-
helik az ember pszichéjét és egészségi ál-
lapotát. 

Sokan azt tartják, hogy a fák képesek 

megtisztítani az embert a negatív energi-
áktól. Szívből ajánlom, hogy ha erdőben jár, 
öleljen meg egy fát, mert hatalmas energiá-
val képes feltölteni.

Az erdő illata különböző pozitív érzelme-
ket vált ki az emberből, ami a stresszhormo-
nok szintjét csökkenti, segít ellazulni, norma-
lizálódik a vérnyomás. Az immunrendszer 
NK-sejtjei jelentős mértékben felszaporod-
nak. Ezek a sejtek vesznek részt a tumoros 
sejtek és a vírussal megfertőződött sejtek 
eltávolításában.

Tehát irány az erdő! Öltözzünk rétege-
sen jól szellőző ruhába, így a hidegtől sem 
kell félni. Dr. Edvin Thoma erdőszakértő 
szavai szerint: „Mi, emberek még ma is azo-
kat a szoftvereket használjuk, amelyekre a 
kőkorszakban volt szükségünk. Ezért olyan 
pihentető az erdőben tartózkodás, mert a 
tudatalatti a természetet a legmélyebb ki-
kapcsolódás forrásaként azonosítja.”

Koppány-Pethő Tünde
természetgyógyász
www.bridge4you.hu

EGÉSZSÉG EGÉSZSÉG

Kardiológia alapvizsgálat
(EKG+vizsgálat+szív UH)

ABPM (24 órás vérnyomás monitorozás)

Leletbemutatás

Szívultrahang

Terheléses EKG

EKG + betegvizsgálat

Holter (24 órás EKG monitorozás)

Szakvélemény kiadás gyógyszerhez

Konzultáció, kivizsgálás

Kontroll

Receptírás

Bejelentkezés: +36 70 363 3353
Információ: gyogyaszat@cserkeszolo.hu

Dr. Társi Tünde
kardiológus szakorvos

rendelési ideje:
 

Szerda: 
Szombat: 

08:00-12:00
08:00-14:00

KARDIOLÓGIA 
RENDELÉS

BŐVÍTETT SZŰRŐVIZSGÁLAT

www.cserkeszolo.hu

A K C I Ó
15%

Az őszi Gemenc ezernyi színben pompázik. Ilyenkor igazán lélekemelő 
Európa legnagyobb összefüggő ártéri erdejében rövidebb kirándulásokat 
vagy hosszabb túrákat tenni. A lehulló levelek miatt sokkal mélyebben, sok-
kal messzebbre lehet belátni az erdőbe, így nagyobb eséllyel figyelhetünk 
meg vadon élő állatokat. 

Érdemes felkeresnünk hazánk legnagyobb kerületű fáját, a 12 méteres törzskör-
méretű Pörbölyi Titánt. A Móric-Duna partján álló csomoros fekete nyárfa több 
mint százéves. A bajai Duna-híd lábánál lévő Potyka csárdától indulva köze-
líthető meg. A zöld nyárfalevél-jelzést követve nagyjából 4 km-es gyaloglással 
érünk a faóriáshoz. 

Az állami tulajdonban lévő Gemenc Zrt. turisztikai és erdész szakemberei so-
kat tesznek azért, hogy úgy tárják fel Gemenc különleges világát az érdeklődők 
előtt, hogy egyben meg is óvják a védett és fokozottan védett területeket.  Ennek 
a munkának fontos bázisa a Gemenc Zrt. Ökoturisztikai Központja Pörbölyön. 
Ez a kezdő- és végpontja a legtöbb szervezett túrának, és itt lehet megtekinteni 

az interaktív és ismeretterjesztő „Gemenc kincsei – élet az ártéri erdőben” című 
kiállítást, valamint Habsburg Frigyes vadászkastélyt mintázó, újjáépített, vörös-
fenyőből készült Millenniumi Pavilonját, amelyet 1896-ban a városligeti Ezred-
éves Kiállításon is felállítottak. Ez az épület ad otthont a „Legenda és valóság: a 
gemenci gímszarvas” című kiállításnak. 

A központtól induló ösvényen néhány perces sétával elérhető a nagyrezé-
ti Vadmegfigyelő, ahol gímszarvasokkal és vaddisznókkal találkozhatnak az 
érdeklődők. A legkisebbeket játszótér is várja. Mindezeken túl ingyenes par-
kolás, büfé és vizesblokkok teszik komfortossá az ökoturisztikai élményeket. 

Az Ökoturisztikai Központból indul útjára a Gemenci Állami Erdei Vasút. A 
2022. november 2-án érvénybe lépő téli menetrend szerint a vonatok pénteken 
és hétvégenként szállítanak utasokat Pörböly és Malomtelelő között. Télen min-
den szerelvényt dízelmozdonyok vontatnak. Az utolsó menetrend szerinti vonat 
december 4-én közlekedik az idei esztendőben.
További információ: www.gemenczrt.hu
https://www.facebook.com/OkoturisztikaiKozpontGemenc

Színkavalkád Gemencen

fotó: csontos péter / gemenc zrt.

Mit jelent valójában 
cukorbetegnek lenni?
A cukorbetegséget gyakran emlegetjük népbeteg-
ségként, szinte minden családban él diabéteszes em-
ber. Vajon már mindent tudunk erről az állapotról? 
Úgy gondoljuk, soha nem lehet eleget beszélni róla.

Mai ismereteink szerint a cukor-
betegség komplex anyagcse-
re-betegség, amelynek hátteré-
ben a vércukorszint emelkedése 
áll, de az összes anyagcsere-fo-
lyamatot érinti. A magas vércu-
korszint arra utal, hogy a vérben 
található cukor nem jutott el 
rendeltetési helyére, a sejtekhez. 
Egészséges emberekben a has-
nyálmirigy által termelt inzulin 
nevű hormon végzi ezt a szállí-
tási feladatot. A diabétesz két 
leggyakoribb változata az 1-es 
és a 2-es típus. Bár az 1-es típus 
jellemzően fiatalkorban, a 2-es 
típus pedig inkább 40 éves kor 
felett alakul ki, mindkét forma 
minden életkorban előfordulhat.

A cukorbetegséget már az 
ókori Egyiptomban, Kínában és 
Indiában is ismerték, ám egészen 
az 1920-as évekig halálos beteg-
ségnek számított. Szerencsére ez 
ma már nem így van. Nem egy 
híres személyiségről tudunk, aki 
diabéteszes volt: egyes feljegy-
zések szerint Heródes, Cézanne 
és Puccini is.

Az 1-es típusú diabéteszt ré-
gebben inzulinfüggő, illetve fi-
atalkori formának is nevezték. 
Hogy mi az oka az 1-es típusú 
megbetegedésnek, arról renge-
teg kutatás folyik, de a pontos ok 
ma még nem ismert. A betegség 
hátterében részben genetikai 
hajlam áll, amelyhez különféle 
környezeti tényezők – például 
vírusfertőzés, szabadgyökök és 
egyéb mérgek – járulnak. Egy 
autoimmun megbetegedésről 
van szó: a szervezet idegennek 
érzékeli a saját inzulintermelő 
sejtjeit, és egy speciális védeke-
zési vonalat indít el ellenük. Az 
oki kezeléshez az immunrendszer 
defektjét kellene leállítani, de erre 
ma még nincs megoldás. Amit 
addig is tehetünk: a megfelelő 
inzulinpótlás.

A 2-es típusú cukorbetegsé-
get inzulinrezisztenica jellemzi: a 
szervezet termel ugyan inzulint, 

de a megfelelő sejtek elveszítik 
az érzékenységüket az inzulinra, 
így az nem fejti ki a hatását. A 
2-es típusú cukorbetegség ki-
alakulásáért többnyire környe-
zeti tényezők felelősek: például a 
túlsúly, a kalóriadús táplálkozás, 
a mozgásszegény életmód. Az 
elhízás előfordulása napjainkban 
egyre nő. Törvényszerű, hogy ha 
a kalóriabevitel tartósan, éveken 
át meghaladja a kalória-felhasz-
nálást, akkor bekövetkezik az el-
hízás, ami pedig jó eséllyel vezet 
cukorbetegség kialakulásához. A 
2-es típusú cukorbetegség ese-
tében elsősorban a diéta és a 
fokozott testmozgás jelenti a te-
rápiát. Csupán akkor kell bevetni 
a vércukorszint-csökkentő tab-
lettákat, ha a diéta hatása nem 
bizonyul kielégítőnek. 

Mivel a 2-es típus kialakulása 
többnyire életmódbeli ténye-
zőkre vezethető vissza, ennek 
megelőzéséért sokat tehetünk, 
és a betegség időben való fel-
ismerése is könnyebb. Nagyon 
fontos az egészséges, kalóriasze-
gény táplálkozás és a rendszeres 
sport.

Öröklődik a betegség?
Hazánkban minden harma-
dik-ötödik ember hajlamos a 
diabéteszre. Ha a szülők közül 
csak az anya 1-es típusú cukor-
beteg, az utód diabéteszének 
valószínűsége 2-3 százalék, míg 
ha csak az apa 1-es típusú cu-
korbeteg, ugyanerre 5-6 száza-
lék az esély. Ha mindkét szülő 
1-es típusú cukorbeteg, akkor 
az utód 20-30 százalékos való-
színűséggel lesz diabéteszes. 

Ha bármelyik szülő 2-es tí-
pusú cukorbeteg, a gyermekek 
diabétesz-valószínűsége fel-
nőttkorban elérheti a 40 szá-
zalékot, ha pedig mindketten 
cukorbetegek, ennek kockázata 
akár 60 százalék is lehet! Ezek 
az adatok természetesen csu-
pán a teljes népesség szintjén 
adnak információkat. Konkrét 
útmutatást részletes genetikai 
tanácsadás során kaphatunk. 
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További 
információk+36 52 514 174 spa@aquaticum.hu www.aquaticum.hu

EGÉSZ ÉVBEN AQUATICUM SPA
ÉLVEZD A TERMÁLFÜRDŐ NYÚJTOTTA NYUGALMAT, MAJD  

UGORJ FEJEST EGZOTIKUS KALANDJAINKBA  
A MEDITERRÁN ÉLMÉNYFÜRDŐBEN!

TERMÁLFÜRDŐ MEDITERRÁN ÉLMÉNYFÜRDŐ
csúszdák és élménymedencék

családbarát szolgáltatások

baba-mama pihenő animációs programok

waterball és hullámmedence

gyógyvizes termálmedencék váltófürdő

szaunavilágsókabin és masszázs

szaunaprogramok az év minden napján

aquaticum__egesz_evben__182x124__20220926.indd   1 2022. 10. 26.   12:33:53

Négycsillagos DRÁVA Hotel kiemelkedő szolgáltatásokkal

Luxus apartmanok, Romantikus Hotelszobák

Világhírű gyógyfürdő, a testet-lelket gyógyító őserő

Nyugodt, pihentető, csendes környezet

Bőséges félpanziós lakomák

Kényeztető wellness szolgáltatások

Felejthetetlen borkalandok

PIHENŐ NAPOK A DRÁVA HOTEL-BEN
Foglaljon még ma: www.dravahotel.hu

Jobb, mint otthon!www.dravahotel.hu

Dráva Hotel Thermal Resort

7815 Harkány, Bartók Béla u. 1.  
Telefon: +36 72 / 580 980 

E-mail: reservation@dravahotel.hu
 Dravahotel Thermal Resort Harkány****   

   drava_hotel

MICE
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Képzeljük el a pillanatot, mikor egy meleg ital társaságában a szobából 
szemléljük a szállingózó hópelyheket és lelkünket a várakozás szelleme 
járja át. Ilyenkor megérdemlünk egy kis kényeztetést, finom falatokat, 
lágy illatokat és stresszoldó kezeléseket.

EXCLUSIVE KARÁCSONY CSOMAGAJÁNLAT
Töltse szállodánkban az év legszebb ünnepét, számos meglepetéssel és 
szívet melengető programokkal kedveskedünk. A szeretet ünnepét az 
ajándékozás öröme, különleges menüsorok és karácsonyi koncertek, 
programok teszik teljessé. Osztozzon szeretteivel mesés élményekben, 
ünnepi fáradalmak nélkül.

CARAMELL AJÁNDÉKUTALVÁNY
Mindig szeretnénk a legtökéletesebb ajándékot adni szeretteinknek, 
melyet nem könnyű kiválasztani. Mi lehetne szebb meglepetés, mint az 
utazás élménye?

Válasszon egy kötetlenül felhasználható értékutalványt, vagy egy 2 éjsza-
ka, 3 napos wellnesshétvégére szóló ajándékutalványt.

9740 Bükfürdő, Európa út 18. • Tel.: (00 36) 94 558-030 • info@caramell.hu • www.caramell.hu 
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