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A  VÍZ  GYÓGYÍTÓ  EREJE 

BEVEZETŐ, ÓBECSE ÉS KÖRNYÉKÉNEK VÍZRAJZA 

 
Fotó: Koncz Gyula, Zaovina,Tara Nemzeti Park 

 

Vajdaság Szerbia északi tartománya. Az Alföld része. A domborzatára jellemző a Tisza 

mellett található az alluvális síkság, vagyis a folyó által elárasztott, hordalékkal feltöltött terület, 
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iszappal, homokkal, lösszel és főleg Óbecse környékén a feketefölddel. Néhány heggyel, mint a 

Verseci Hegység és a Tarcal Hegy. 

A valamikori Pannon tenger gazdag vízérhálózattal rendelkezik. Úgy a föld felett, mint 

alatt is. Ez a rész a Duna vízgyűjtő területéhez tartozik. Három nagy és jelentős folyója van, a 

Duna, Tisza és a Száva. Ezek tájegységekre osztják Vajdaságot: Bácskára, Bánátra és 

Szerémségre. A  Tisza folyó alkotja a természetes határt Bácska és Bánát között. 

Említésre méltóak még az itt található tavak és lápos területek is. Ezek a Palicsi tó, a 

Ludasi tó,  a Császár tó, Sóskopó természetvédelmi terület, Ledince-i tó, valamint a Csík ér. 

A Duna és a Tisza folyók között kialakítottak csatornarendszert is, ami még 

gazdagabbá teszi a vízrajzot. 

 

Fotó: Koncz Antónió, Zsilip Óbecsénél 
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Az Alföld folyói lassúak, kis esésűek. Töltéssel biztosítottak, ami védi a településeket az 

áradásokkal szemben. A Tiszán a vízmennyiség megóvása érdekében kialakítottak egy 

duzzasztógátat Óbecse és Törökbecse között. Péterréve és Óbecse között található a kis Tisza, vagy 

Holt Tisza, a régi mederben. Bácsföldvárnál található a másik régi Tisza meder. Itt 

természetvédelmi területet alakítottak ki. 

 

Fotó: Koncz Gyula, Holt Tisza hídja 

A felszín alatt is található víz. Igen jelentős mennyiségben és többféle formában. 

Ilyenek a rétegvíz, artrézivíz és a termálvíz. 
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A rétegvíz a jól záró vízrétegek között jön létre. A talajvízzel szoros kapcsolatban lehet. 

Viszont akkor említhetjük, ha a réteg 30 m alatt található. Mesterséges úton jut a felszínre. Részt 

vesz a vízkörforgásban, fontos odafigyelni mikor és mennyit aknázunk ki. A vízréteg helyenként, 

ebben az esetben felénk is gázzal párosítva jelenik meg. Itt meg kell említeni, hogy Óbecse alatt 

nagy mennyiségű, kiaknázatlan artézi víz található tekintélyes mennyiségű gáz kíséretében. Ezt a 

tényt mi sem bizonyítja jobban, amikor 2012 tavaszán artézi kút fúrás során gázkitörés történt. 

Amikor a fúrólyukban emelkedik a vízszint és a terep szintje fölé emelkedik és magától 

folyik, akkor pozitív artézi kutakról, ha nem éri el ezt a szintet, akkor negatív artézi kútról 

beszélhetünk. 

Ezeknek a vizeknek a hőmérséklete teljesen független a felszíni hőmérséklettől. 

Amelyek a 35°C-nál melegebbek, azok a termálvizek, vagy hévíznek is nevezik őket. Az ennél 

hidegebbek az ivóvizek. 

Óbecsére jellemző, hogy az emberek többsége az artézi vizet fogyassza. Van egy 

errefelé használatos szólás is: „Ki a becsei artézi vizet issza, annak szíve vágyik ide vissza!”  Négy 

ilyen működő kútja van, szép sárga vízzel, jellegzetes szaggal és ízzel. A kutak vizének minőségét 

rendszeresen ellenőrzi az illetékes hatóság. Ugyanis az innen nyert víz a vegyi és fizikai összetétele 

alapján nem minősíthető egyszerű ivóvíznek, inkább az ásvány- és termálvíz kategóriába tartozik. 

A nyári melegekben az eredetileg is melegebb vízben könnyen elszaporodhatnak a különféle 

mikroorganizmusok, ilyenkor szemmel látható változás is szokott jelentkezni, ugyanis, mint a 

helybeliek mondják, „virágzik’’ a víz. Minden kúton található egy tábla, amelyiken fel van tüntetve 

a bevizsgálások alapján, hogy melyik betegségekre ajánlott, vagy éppen nem javasolt. Mindenki 

eldöntheti mikor fogyasztja, vagy kerüli el. 

Az óbecsei Jódfürdőben régebben kihasználták az artézi víz nyújtotta lehetőséget 

gyógyászati célokra is. Manapság is léteznek az úgynevezett sárga vízzel feltöltött medencék az 

óbecsei Sportközpont nyári részlegén, amit a fürdő vendégei előszeretettel használnak. 
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ÖSSZEFOGLALÓ 

A víz állandó körforgásban van. Mind a három megjelenési formáját ismerjük és 

alkalmazhatjuk. 

Víz nélkül elképzelhetetlen az élet. A Földön ez a legelterjedtebb vegyület. A négy 

őselem egyike. Mindig érdeklődést váltott ki a tudósok körében. Tanulmányozták úgy az 

összetételét, mint  a hatását, úgy a környezetre mint az emberre és ezek kölcsönhatását is. 

Az ősember a vizet kizárólag ivásra és tisztálkodásra használta. Ahogy fejlődött az 

ember, úgy kezdte széleskörűbben felhasználni ezt a természeti kincset. A megfigyelések 

alakalmával már az ókorban rájöttek, hogy a víz egy igazi kincs, amit gyógyászati szempontok 

alapján is fel tudnak használni. Ugyanis, némelyik területeken kevésbé fordultak elő bizonyos 

betegségek. Megtapasztalták, hogy ez a jelenség a víz fogyasztásával lehet összefüggésben. Ha 

egy forrásból ittak, megszűntek a bizonyos egészségügyi problémáik. Ha meghatározott vízben 

fürödtek, vagy használták az iszapot, eltűntek az ízületi panaszaik vagy a bőrük elváltozásai. Ezek 

az észrevételek a szájhagyomány útján fenmaradtak. A tudomány fejlődésével mind jobban 

megismerték a vizeket, azok összetételét és hatását az emberi szervezetre. Az orvostudomány előre 

haladtával a mind több eset közötti összefüggés felismerésével, a bizonyos vizek gyógyhatásának 

tudományos alátámasztásával megszületettek a hidro- és balneoterápia alapjai. 

A vizek lehetnek sósak, édesek, hidegek, melegek, lágyak vagy kemények, 

szénsavmentesek vagy szénsavasak. Ásványi anyag tartalma alapján is feloszthatóak, 

csoportosíthatóak. 

A tiszta víz, ami minden élőlény alkotóelemét képezi, igazi kincs. Mivel a környezetünk 

magán viseli az ember által kiépített ipar nyomait, mind szennyezettebbek a felszíni vizek.  

Nehezebben tudunk megfelelő minőségű és tisztaságú vízhez jutni. 
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Vizet nyerhetünk a folyókból, tavakból, természetes forrásokból és kútfúrással is. Attól függően, 

hogy milyen mélységről tör fel, milyen kőzetrétegeken halad át, változik a minősége is. 

A vizek lehetnek: 

- Felszíni vizek, amiket tisztítással, csírátlanítással lehet emberi fogyasztásra alkalmassá 

tenni.  

- Artézi vizek, kutak fúrásával, amik nem igényelnek tisztítást, mivel a mélyebb rétegekből 

tör fel a víz. 

- Forrásvizek, ami attól függően, milyen felszín alatt található és milyen mélységről tör elő.  

Ezek többnyire nem igényelnek tisztítást, csírátlanítást. 

 

Forrás: pixabay.com, Víz Forrás 

A vizek összetétele alapján lehetnek magas és alacsony ásványi anyag tartalmúak. 

Szénsavasak vagy mentesek. Az ipari fejlődés lehetővé tette, hogy mindenkihez eljussanak a 
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palackozott forrásvizek. Ez azonban amennyire pozitív dolog, annyi negatívumot is von maga után. 

Az úgynevezett “szén-lábnyoma” nagy, mivel a palackozás, szállítás és nem utolsó sorban a 

pillepalackok raktározása, jobbik esetben újrahasznosítása sok károsanyag-kibocsájtást 

eredményez. A pillepalackok annak ellenére, hogy egyszerű az előállításuk, bebizonyosodott, hogy 

nagy mértékben hatnak az emberi szervezetre is, mivel a bennük tárolt víz oldhatja a palckok 

falában jelen levő egészségre ártalmas anyagokat. 

A víz külsőleg és belsőleg hatással van az emberi szervezetre. 

Külsőleg alkalmazva segít a mozgásszervi, központi és perifériás idegrendszeri, szív és 

érrendszeri, légzőszervi betegségeken és szabályozza a belső elválasztású mirigyek munkáját. 

Segít a stressz oldásában, a különböző bőrbetegségeken. Feszesebbé varázsolja az izmokat, 

formálja az alakot. Ez főleg a termálvizes fürdőkre érvényes. 

Belsőleg a vízkúrák alkalmával segít a méregtelenítésben, a sejtek táplálásában, az 

emésztés szabályozásában. A belső elválasztású mirigyekre pozitívan hat, meg az érrendszerre is 

mivel hatással van az erek falára és a sóháztartásra. Az ivókúrák alkalmával használhatjuk a 

termálvizeket is. Oda kell figyelni mennyi vizet fogyasztunk és mikor. Az is jelentős, hogy milyen 

összetételű a kúrához használatos víz. Mert, ha nem a javallat szerint isszuk, könnyedén saját 

szervezetünk ellen cselekedhetünk. 

Az ember sokszor keres különböző gyógyfürdőkben testnek és léleknek felüdülést. A 

megfelelő gyógyvíz kiválasztásakor körültekintően kell megválasztani a megfelelő helyet. Ez 

nagyon fontos, mert a gyógyvizek nem mindenkire hatnak egyformán. Nem szabad feladni, ha 

néhány fürdés után nem észlelhető a javulás. Tisztában kell lenni, hogy ez egy folyamat része, és 

idő kell hozzá! Legalább 10 alkalomra van szükség. Ha felerősödnek a panaszok, az az esetek 

többségében jó jelnek számít, vagyis jelentkezik az úgynevezett fürdőreakció. Ez egy két nap után 

visszahúzódik, és akkor már sokkal könnyedébben érzi magát az illető, a gyógyulás útjára lépve. 
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Figyelembe kell venni, hogy a víztartalékaink, amit a Föld mélye rejt előlünk, számunkra 

végesek. Nem lehet következmények nélkül, felelőtlenül pazarolni! Tudnunk kell mértéket tartani, 

vigyázni rá! Mert a víz gyógyszer, ami sok esetben segítséget tud nyújtani, megoldani a fellépő 

egészségügyi problémáinkat. 

 

Forrás: pixabay.com 
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Forrás: kirandulo.cafeblog.hu 

 

A VÍZ 

 

Föld legelterjedtebb vegyülete a víz. Elképzelhetetlen lenne nélküle az élet bármilyen formája. 

A föld felszínének 70%-át víz borítja. Tengerek, tavak, folyók, jégmezők, gleccserek, 

hómezők formájában. Ezen kívül megtalálható a talajban, változó mennyiségben és a levegőben is 

különféle halmazállapotban. Állandó körforgásban van. A Nap hatására a felszínen található vizek 

párolognak, a légkörbe kerülve a változó hőmérséklet következtében csapadék formájában 

visszahullik a Föld felszínére. 

Vizek lehetnek sósak, édesek. Hidegek, melegek. Ásványokban gazdagok vagy 

szegények. A talaj, és a levegő másik összetevői hatással vannak rá. 



 

A projekt címe: NATURAL HEALTH – az egészségért a természeti örökség védelmével  

Rövidítés: NATURAL HEALTH, Projektazonosító: HUSRB/1903/34/0120  

A program az Interreg-IPA Magyarország-Szerbia Együttműködési Program keretében valósul meg 

              

 

   

13.oldal 

A programot megvalósító szervezetek:  

Ecocenter Alapítvány (HU), Than Fivérek Értelmiségi Kör (SRB) 

   

A víz állandó változásban tartja felszínt. A vízfolyások völgyeket alakítanak át, hegyeket 

vájnak ki. 

Az élővilág minden egyes egyede a vízhez szorosan kötődik. Az életfolyamatok 

elképzelhetetlenek nélküle. A víz jelenléte nélkül lehetetlenek a biokémiai reakciók, melyek az 

élőlények sejtjeiben zajlanak. 

Az ember szoros kapcsolatban áll a környezetével. A levegő adott, csak a tisztaságára 

kell ügyelni, a vízzel azonban óvatosan kell báni, mert a mennyisége korlátozott. Ebben nagy 

szerepe van az iparnak is. A víz jelenléte nélkül elképzelhetetlenek az ipari folyamatok, mert 

használják mint oldószernek, fűtő- és hűtőközegnek. 

A víz mindig az érdeklődés középpontjában állt. Az ókori görögök a vizet őselemként 

tartották számon a tűz, a levegő és a föld mellett. Thalész azt tartotta és hirdette, hogy a víz minden 

éltetője, minden élet forrása. 

A kémia, mint tudomány fejlődésével megdőlt az ókori görögök elmélete. Mivel 

kiderült, hogy elemeknek csakis azok az anyagok nevezhetőek, amelyeket nem lehet más alkotó 

elemekre bontani. A víz a természetben megjelenő egyetlen olyan anyag, amelyiknek három 

előfordulási  formája, vagyis halmazállapota van. 

A korabeli vegyészek rájöttek, hogy a víz a hidrogénnek az oxigénnel alkotott vegyülete. 

Három atomra bontható, egy oxigénre és két hidrogénre. Az atomok protonokból, neutronokból és 

elektronokból állnak. A vízmolekulában, a kémiai kötést az elektronpárok alakítják ki. Ezek 

elhelyezkedése az atommagok körül teszi lehetővé, hogy a vízmolekulák dipólusos jellegűek 

legyenek. Mivel többféle ismert előfordulási módja van a hidrogénnek és az oxigének is, ebből 

kifolyólag a vízmolekulának is több izotóp formája létezik. Egy ezek közül a nehézvíz. Ennek a 

szerkezete megegyezik a vízmolekuláéval, azonban tömege sokkal nagyobb. Jellemző a 

nehézvízre, hogyha ezzel locsolunk, abban nem csíráznak ki a magvak, elhervadnak a növények, 

elpusztulnak az ilyen vízben úszó halak. 
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A tiszta víz színtelen, szagtalan és íztelen folyadék, +4 ℃-on a legsűrűbb, és ilyenkor a 

legnehezebb. A vízmolekulák közötti kölcsönhatás a hidrogénkötésnek köszönhető, ugyanis ezek 

a kötések sokkal erősebb másodrendű kötőerők. A részleges pozitív töltésű hidrogén atom a 

vízmolekulában kapcsolódni tud egy másik molekula nem kötő elektronpárjához. Egyik oxigénhez 

kovalens kötéssel, a másikhoz pedig hidrogénkötéssel tapad. Ennek köszönhetően tetraéderesen 

helyezkednek el a vízmolekulák a jégkristályban. Ez a legszervezettebb elhelyezkedés a térben. 

Ahogy melegszik a víz hőmérséklete úgy bomlanak fel a kötések, és alakul át a vízmolekulák 

térbeli helyzete, a rendezett állapotból a jégkristályokban a részleges rendezett állapotban a 

folyékony vízben, a teljesen kaotikus állapotig a vízgőzben. 

 

Forrás: Geotermia vízkémiája/Digitásis Tankönyvtár 

A jég sűrűsége kisebb, mint a vízé, ebből kifolyólag a felszínen marad, és védi a mélyebb 

rétegeket a befagyástól. Az élőlények ennek a hőszigetelő hatásnak köszönve tudnak áttelelni a 

mélyebb vízrétegekben. 

A víz a nagy fajhőjének ( ami azt jelenti, hogy mennyi hőre van szükség, hogy 1 kg víz 

hőmérséklete 1℃-kal emelkedjen) köszönhetően  a tengerek, mint nagy víztömeg, csökkentik a 

parti éghajlat ingadozásait. Nyáron mérséklik a nagy meleget, télen pedig a hideget. 
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Forrás: pixabay.com 

A VÍZ KÖRFORGÁSA 

 

 

A víz állandó körforgásban van a természetben. A felszíni vizek állandón párolognak a 

napenergia hatására. A felsőbb légrétegekben alacsonyabb a hőmérséklet, és ennek hatására a 

vízpára lecsapódik különféle csapadék formájában. Ez lehet eső, jégeső, hó, dara. A 

csapadékeloszlás a Föld különböző területein eltérő. Néhol kiadós, máshol pedig szűkös. Ez 

hatással van úgy  a mezőgazdaságra, mint a területek éghajlatára. 

A talajban található víz mennyisége és minősége is igen változó. A felszíni vizekhez 

tartoznak az erek, csermelyek, patakok, folyók, tavak, tengerek és az óceánok. A földre visszahulló 

csapadék egy része a talajba szivárog és a legelső vízzáró réteg felett összegyűlik. Ez a réteg adja 

a talajvizet. Vizet találhatunk a mélyebb földrétegek között is, két vízzáró rész között. Ezek 

minősége és mennyisége igen eltérő. Az itt található víz időnként, ha utat talál a rétegek között, a 

felszínre törhet, akkor forrásnak nevezzük. A vízhozamuk változó lehet, függ az évi csapadék 
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mennyiségétől is. A vizet mesterséges megnyitással is nyerhetjük ezekből a víztározókból. Ezek a 

kutak. Lehetnek ásottak vagy fúrottak. Az ásott kutakból a felszíni vizeket kapjuk. 

 
Fotó: Koncz Gyula Fúrott kút 

 

Itt meg kell említeni, hogy ezek vízhozama igen eltérő mennyiségű és minőségű. Ugyanis hatással 

van rá a talaj szennyezetsége, a térség csapadékmennyisége. A kút vizének az eliszaposodását úgy 

oldják meg, hogy feltöltik apró kavicsokkal, amik megszűrik a vizet. A fúrottakból pedig a vízzáró 

réteg alatti vizet kapjuk. Ezek lehetnek kismélységűek, a felszíni vizet nyerjük így. Attól függően, 

hogy hol helyezkedik el az adott terület vízgyűjtő része, a vizet nyerhetjük szivattyúzással vagy 
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önmaga is a felszínre törhet. Ilyenek az artézi kutak, ahol a víz magától folyik a felszínre, ezek már 

mélyebb vízrétegekből származnak. A nevét onnan kapta, hogy az első kutat a franciaországi 

Artois grófságban fúrták. Ennek a lényege, hogy függőlegesen lyukat fúrnak a talajba, mindaddig, 

míg el nem érik a két vízzáró réteg közötti víztömeget. Ez nagy nyomás alatt van, amikor pedig a 

felső rétegen átfúrnak, a víz a nyomás hatására a felszínre tör. 

Óbecse jellegzetességei közé tartoznak a település artézi kutai. Itt sárga víznek nevezik 

a specifikus színe, szaga és íze miatt. 

 
Fotó: Koncz Gyula Artézi kút 
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A VIZEK TISZTASÁGÁNAK MUTATÓI 

 

A természetben megtalálható vizek általában, kémiai értelemben véve, nem tiszták. A 

legtisztábbnak mondható az esővíz, habár az is a levegőben található gázok egy részét feloldja és 

leköti. Amikor a föld belsejében lévő víz a felszínre ér, akkor már tekintélyes mennyiségű feloldott 

ásványi anyagot tartalmaz, a föld minőségétől függően. Ezek az anyagok, amik az ivóvízben 

megtalálhatók különböző módon hatnak a szervezetünkre. Ezek a nátrium, kálium, vas, kálcium, 

magnézium, klór, fluór, különféle sók, mikroelemek- cink, mangán, króm, nikkel vanádium, réz, 

molibdén, kobalt. Tartalmazhat az egészségre ártalmas anyagokat is, mint az arzén, ólom, 

kadmium és higany. Az ásványi anyagok mellett találhatóak benne még a szerves anyagok 

lebontásából származó anyagcsere végtermékek is. Ezek az úgynevezett mikrobiológiai 

szennyeződések, amik jelentősen befolyásolják az ivóvizek minőségét. Ha ammóniát tartalmaz, az 

friss baktériumos fertőzésre utal, ha viszont nitrit- vagy nitrát ionokat, akkor az a régebbi fertőzés 

jele. Ha csak kis mennyiségben tartalmaz ilyen ionokat, az még nem hat károsan az egészségre, de 

a nagyobb  koncentrációban megbetegedést okozhat. 

A vulkanikus talajból feltörő vízforrások gyakran tartalmaznak szén-dioxidot és kén-

hidrogént is, ami a vulkán gázai közé tartoznak, ezek a Föld mélyében oldódnak bele a talajvízbe. 

Lehetnek meleg vizű források, gejzírek, akár jéghideg, kristálytiszta tavak. Más hegyi források 

csak szén-dioxidot tartalmaznak, ezek fogyasztása üdítő, frissítő hatású, de ha túl sok jut a 

szervezetbe, fülzúgás, fejfájás, szívritmuszavar léphet fel. A tiszta víz semleges kémhatású, vagyis 

a pH értéke 7. Ha szén-dioxidot tartalmaz, savas kémhatásúvá válik. 
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Forrás: pixabay.com 

A VÍZKEMÉNYSÉG 

 

A vizek keménysége is jelentős tényező. Ez alatt azt értjük, hogy mennyi oldott ásványi 

anyagot tartalmaz, mint a kálcium-karbonát, kálcium-hidrokarbonát, magnézium-szulfát, 

magnézium-karbonát. A víz keménysége lehet átmeneti vagy állandó. A hidrogén karbonátok 

melegítéssel kicsapódnak, és üledéket, vízkövet képeznek. A kemény víz nem jó sem ivóvíznek, 

de mosásra, sőt ipari felhasználásra sem alkalmas. A túl lágy víz nem oltja a szomjat, a túl kemény 

víz meg ártalmas az egészségre. Vidékünkön is kemény a víz, ezért a jobb felhasználhatósága 

érdekében lágyítani kell. A vízlágyítást olyan vegyületekkel végzik, melyek a magnézium- és 

kálciumsókat kicsapják, vagyis oldhatatlan vegyületekké alakítják át. Lágyítható a víz még 

úgynevezett ioncserélő módszerrel is, amikor a vizet agyagon vagy speciális műgyantán engedik 

keresztül, és ez megköti a benne levő kálcium- és magnéziumionokat. 
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Annak ellenére, hogy a tiszta víz színtelen, szagtalan, íztelen folyadék, a nagyobb 

víztömegeket időnként mégis színesnek látjuk. Ilyen a szőke Tisza, a kék Duna, és a tengerek vize 

is többnyire kéknek vagy zöldesnek tűnik. A vizek színe függ a benne található részecskék 

mennyiségétől, a vízbe  hatoló fény színétől, meg hogy hogyan verődnek vissza a fénysugarak.  

 
Fotó: Ken Bruland, Csendes  és az Atlanti óceán találkozása 

 

A sekély vizek színére a vízfenék kinézete is hatással van. A feloldott humuszsavak 

barnás árnyalatot adnak a vizeknek. Ilyen a mocsarak, lápok színe. Ha a folyó vagy tó színe 

úgynevezett „szőke”, akkor sok lebegő agyagrészecske úszik benne. A szikes vizekben a 

kicsapódott mészkő fehéres elszíneződést okoz. A vizek színére kihatással vannak a benne levő, 

és szaporodó mikroorganizmusok is. Melegebb időben, főleg nyáron szoktak elszaporodni a 

planktonok, ha ez szabad szemmel is látható, akkor azt vízvirágzásnak hívják. Az ilyen víz színe 

lehet zöld, sárga, barna, vöröses, esetleg kékeszöld, attól függően, hogy milyen algák vagy más 

mikroorganizmusok szaporodtak el nagyobb mértékben.  
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Az víz felszínén úszó apró lények nem  engedik át a fényt az alsóbb vízrétegekbe, itt lecsökken a 

fotoszintézis, így az oxigéntermelés is, ez tömeges hal-, víziállat, és vízinövény pusztuláshoz 

vezethet. Az algák és más mikroorganizmusok kihathatnak a víz szagára, ízére is. 
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A VÍZ ÉS AZ  ÉLŐLÉNYEK 

A Földön fellelhető összes élőlény szervezetében megtalálható a víz, kisebb-nagyobb 

mennyiségben. A felnőtt ember testének víztartalma 55-65% körül mozog. Minél fiatalabb az 

egyén, annál több vizet tartalmaz. Az idő múlásával a szervezet veszít a víztartalmából. Ez szabad 

szemmel is látható változásokban nyilvánul meg. A bőr veszít a rugalmasságából, az izmok is 

meglazulnak, megereszkednek. A víz állandó körforgásban van a test és a külső környezet között, 

amennyi víz távozik a szervezetből, ugyanannyit ajánlott be is  vinni. 

A víz minden élettani folyamatban fontos szerepet játszik. Biztosítja a vérkeringést, a 

vérnyomás szabályozásában vesz részt, felelős a szervezet egészséges sav-bázis egyensúly 

megtartásában. Biztosítja a bőr védőfunkcióját, az ízületek zavartalan, fájdalommentes mozgását, 

a testhőmérséklet szabályozását. 

A felnőtt ember általában napi 2-2,5 l folyadékot veszít el, vizelettel, széklettel, 

légzéssel, izzadással, ezt azon nyomban pótolni kell. A szomjúságérzet az egyik legalapvetőbb 

ösztöne az embernek, már 2-2,5 dl folyadék hiányakor erős szomjúságot érzünk. Ez az érzés addig 

kínoz bennünket, amíg nem pótoljuk. A terhesség és a szoptatás olyan élettani állapot, amikor 

fokozottan oda kell figyelni a bevitt folyadék mennyiségének a növelésére. 

Amikor meleg van, vagy nehezebb fizikai munkát végzünk, az intenzívebb izzadás miatt 

több vizet és ásványi sókat veszíthetünk, ezt megfelelően kell pótolni. Ilyenkor legjobb, ha 

folyamatosan kortyolgatjuk a vizet, mivel, ha nem visszük be a szervezetbe, akkor 

dehidrálódhatunk, vagyis kiszáradhatunk. Aki sósabban étkezik, annak több vízre, vagy más 

folyadékra van szüksége, mivel a felesleges só kiürítéséhez sok víz kell. A sok só megterheli a 

szervezetet, szív-, máj-, veseelégtelenséget okozhat, és kihatással van a magas vérnyomás 

kialakulására is. Vesehomok is keletkezhet így, aminek az egyik legfontosabb gyógyszere a víz. 

A megivott víz vagy más folyadék a szájon át a nyelőcsövön keresztül eljut a gyomorba, 

majd a belekbe, onnan a bél bolyhocskák segítségével felszívódik a vérbe. A vér szétterjeszti a 
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szervezetben, bejárja annak minden porcikáját, eljut az összes sejtbe, szállítja a benne feloldott 

sókat és más tápanyagokat. Az anyagcseréből származó káros anyagokat feloldja, és ismét a véren 

keresztül eljuttatja a kiválasztószerv rendszerekig, a veséig, a bőrig, és a májig, ahonnan 

kiválasztódik a külső környezetbe a vizeleten, a székleten, izzadtságon keresztül. 

Vannak állapotok, amikor nem megoldható az ivás, ilyenkor tápvíz formájában kell biztosítani. 

Ugyanis ezekben az állapotokban a szervezet megnövekedett víz-, táp-, vitamin- és ásványi anyag 

igénye pótolható a vérereken keresztül, kikerülve a tápcsatornát. 

Léteznek olyan élethelyzetek is, mint a magas vagy alacsony vércukorszint, 

veseelégtelenségek, a máj megbetegedései, különböző hormonális elváltozások és pszichikai okok. 

Ezekben az állapotokban nem egyszerű a víz pótlása, mert minden esetben ki kell deríteni az 

eredeti okot, és annak függvényében kell visszaállítani a szervezet vízháztartását. 

A szervezet takarékoskodik a vízzel, úgy van vele, hogy nem tudni, mikor jut az ember 

friss, jó minőségű ivóvízhez, addig használjuk a készletet, egy csepp sem mehet kárba! 

Az emberi test vízmérlegét jó néhány dolog befolyásolhatja. Az ivóvíz mellett a táplálék 

is tartalmaz bizonyos mennyiségű vizet: a gyümölcsök és a főzelékfélék nagyobb mennyiséget, de 

a szárazabb élelmiszerekben, mint például a felvágottakban, kekszekben, sütikben is van 

valamennyi víz. Sőt, a szervezet tud saját maga is vizet előállítani kisebb mennyiségben. Ezt a 

bevitt hidrogéntartalmú élelmiszerek oxidációja, vagyis elégetése folyamán lezajlott kémiai  

reakciók során szabadul fel. 

Az időjárási viszonyok is kihatnak a vízháztartásra. A magas hőmérséklet izzadásra 

készteti a bőrt, a verejték párolgása hőt von el a bőrről, így a szervezet lehűl. Ha párás a levegő, a 

verejték nem tud kellően elpárologni a bőr felületéről, ezért nem képes megfelelően lehűlni a 

szervezet. Ekkor fokozódik a verejtékezés, ami nagy mennyiségű só kiválasztásával jár, ez pedig 
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a víz- és a sóháztartás felborulásához vezethet. Ha nem pótoljuk az elvesztett vizet és a sókat, az 

hőgutához vezethet, sőt kómába is eshet a személy. 

A folyadékbevitel alkalmával a szervezetbe bevihetünk olyan anyagokat, amiknek 

vízhajtó hatásuk is van. A leggyakrabban használt ilyen anyag a kávé és az alkoholos italok. A 

szomjunkat ugyan oltják rövid időre, viszont a veséket erőteljesebb munkára ösztönzik, és a 

vízkiválasztás is nagyobb méretű. 

MILYEN VIZET FOGYASSZUNK? 

Felvetődik a kérdés, vajon minden víz alkalmas ivásra? A válasz egyszerűnek tűnik, 

de igazából mégsem az. 

Mert milyen a jó ivóvíz? A vegyileg tiszta víz, a desztillált víz, amint már emítettük, 

színtelen, szagtalan, íztelen folyadék, mivel nem tartalmaz szennyeződéseket, oldott sókat. Az 

ilyen vizet meg lehet inni, de folyamatos fogyasztása nem ajánlott, mert az életfolyamatok 

fenntartásához szükségesek az oldott sók, nyomelemek megfelelő mennyiségben. 

Jó minőségű ivóvizet manapság nehéz találni. A környezetszennyezés mindenre 

rányomja a bélyegét. A föld mélyén található, tiszta vizek korlátozott mennyiségűek. Ezek 

utánpótlása a víz körforgásán keresztül egyre nehézkesebb. Az atmoszférán keresztülhaladó víz 

érintkezik az ott található szennyeződésekkel. Feloldja a füstöt, baktériumokat, gomba spórákat, 

porszemeket, radioaktív részecskéket, különféle ásványi és vegyi anyagokat. Valamikor, 40-50 

évvel ezelőtt inni lehetett az esővizet, ugyanis ez számított a legtisztább ivóvíznek. Ugyanígy a 

folyók vizét is 50-60 éve nyugodt szívvel használhatták emberi és állati fogyasztásra minden 

tisztítás nélkül. 
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Manapság is felhasználják a folyók vizét a városok lakosainak a vízellátására, 

természetesen szűrés, vegyi és mikrobiológiai kezelések sokasága után. Először is a vizet a 

kinyerés után szűrik, majd vegyi anyagok hozzáadásával kicsapatják a fehérjéket. Állni hagyják, 

ülepítik, majd lecsapolják. Átvezetik egy újabb szűrőrétegen, majd fertőtlenítik. Az így kapott víz 

mikrobiológiailag tiszta, csíramentes, viszont tartalmazhat bizonyos ásványi anyagokat, amik már 

kevésbé hasznosak a szervezet számára. Ilyen például az arzén, ami sajnos sok helyen megtalálható 

a vajdasági kutak vizében a környező településeken. A kutak vizét többnyire a föld alatti vizekből 

nyerik. Több helyen a megengedettnél magasabb az arzén mellett még az ammónium-, borát-, 

nátrium-, vas- és mangántartalom. A bácskai részen 12 tisztítórendszer, a bánáti részen csak egy 

ilyen található, ami megszűri a vizet a fent említett anyagoktól, szennyeződésektől. Vajdaság 

területén egyedül a szabadkai vízműveknél találhatunk olyan tisztítóberendezést, ami csökkenti az 

ivóvíz arzéntartalmát. A többi területeken sajnos azon a tanácson kívül, hogy emberi és állati 

fogyasztásra nem alkalmas, nem igazán történt még előrelépés, mivel a gazdasági helyzet nem 

teszi lehetővé a széleskörű tisztítóberendezések beszerzését és üzembe helyezését. Egyenlőre nem 

jelentkeznek egészségügyi gondokkal az emberek, ám a hosszantartó fogyasztás következtében a 

szervezetekben növekszik az arzén koncentrációja. 
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Fotó: Konz Antónió, Ülepítő 

 

VAJON KINCSNEK SZÁMÍT A VÍZ? 

 

A jó, minőséges ivóvíz igazi kincs! 

A származási hely alapján lehet csap-, természetes ásvány- vagy forrásvíz. 

A csapvíz bármilyen forrásból származhat. A helyi vízművek által tisztított, kezelt, klór 

hozzáadásával fertőtlenített. Ásványi anyag tartalma változó, mivel a víz, amiből nyerik változó 

tulajdonságokkal rendelkezik. Minősége se állandó, mert a csőrendszer, amin eljut a 

háztartásokhoz nagyban kihat erre. Tartalmazhat vegyszermaradékokat, esetleg mikrobiológiai 

szennyeződést is a csőrepedések következtében, vagy árvizek után. Az úgynevezett 

,,vízlábnyoma”, vagyis a vízkészletre gyakorolt hatása jelentős, mivel a szállítás során nagy lehet 

a vízmennyiség vesztesége. A víz a szállítás folyamán, ha régi a csőrendszer, másodlagosan is 

szennyeződhet. A régi csőrendszeren mikro repedések lehetnek, vagyis apró lyukacskák. Addig 
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nincs is gond, míg a csőben nyomás alatt folyik a víz. Probléma akkor keletkezik, amikor 

megszűnik a nyomás, és elfogy a víz a csövekből. A negatív nyomás, vagyis a vákuum hatására 

beszippantja a cső a környezetéből az ott lévő anyagokat. Ez érintheti az egész hálózatot vagy akár 

csak egyes részeit. Ez a szennyeződés történhet mikrobiológiai anyagokkal, vegyszerekkel, 

műtrágyával, attól függően milyen területen halad át a vízvezeték. 

 

Fotó: Koncz Antónió, Vízgyár 

A természetes ásványvíznek nevezhetjük azt a vizet, amelynek ásványanyag minősége 

és mennyisége állandó. Ezek a vizek ugyanis több ezer éven át szűrődtek fokozatosan abba a 

vízrétegbe, ahonnan napjainkban kitermelik. Tudni kell azt is, hogy tartalmazhat szén-dioxidot 

eltérő mennyiségben, ami nagyban kihat az ízvilágára. Származási helye pedig bizonyítottan védett 

földfelszín alatti vízrétegből származik. Mindenféle vegyi kezelés vagy fertőtlenítés nélkül 

használható emberi fogyasztásra. Energiamentesek és korlátlan mennyiségben fogyasztható az 

egészséges ember száméra. Ezeket a vizeket nem vezetik csőrendszereken keresztül, hanem a 
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forrás eredeti helyén fogyasztják, vagy palackozzák. A palackozott vizek minősége ellenőrizhető 

és nyomon követhető. Ebből kifolyólag nagyon alacsony a ,,vízlábnyom” hatásfoka. A 

környezetre, vagyis a ,,szén-lábnyomra” gyakorolt hatása magasabb a csomagolás és a szállítás 

miatt. 

A forrásvizek tekintetében nem követelmény, hogy természetvédett felszín alól 

nyerjék. Viszont szennyeződésmentes kell hogy legyen, és a felhasználást nem kell vegyi 

kezeléshez vagy fertőtlenítési eljáráshoz kötni. Ásványi anyag összetétele állandó. A kiaknázás 

helyén palackozzák, minősége ellenőrizhető. A csomagolás és a szállítás miatt a környezetre 

gyakorolt hatása jelentős. 

A vizeket feloszthatjuk azok alapanyagként történő felhasználása alapján is. 

A forrásvizet gyakran kiegyenlítik a természetes ásványvízzel, habár az eredetüket nézve 

nem tartoznak egy kategóriába. 

GYÓGYVIZEK: Ezek a vizek az ásványvizek kategóriába tartoznak, viszont fizikai 

tulajdonságaik és vegyi összetételük által bizonyítottan gyógyhatásúak, akár külső vagy belső 

felhasználás alapján. Kizárólag orvosi javallatra szabad fogyasztani, úgy mennyiségileg mint 

gyakoriságban. 

 SZÓDA VÍZ: Szén-dioxiddal dúsított ivóvíz. Bármelyik emberi fogyasztásra 

felhasználható vizet lehet dúsítani. Eltérő mennyiségű gázt tartalmazhat. 

ÍZESÍTETT VÍZ: Vajon a boltokban kapható különféle ízesítésű vizeket hova 

sorolhatnánk? Talán az ivóvizek csoportjába? Az üdítők közé? Minden esetre a napjaink 

találmánya, amit sok ember, főleg a csökkentett energiabevitelt követők fogyasztanak. Az 

energiatartalom alapján ivóvizek közé tartoznak. A sok aroma, ízfokozó viszont kiemeli ebből a 

csoportból. Ezek hatására sokaknál allergiás tüneteket is kiválthatnak. 
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CSAPVÍZ: A csapvizet manapság sokszor kiegyenlítjük az ivóvízzel. A lényege, hogy íze 

élvezhető legyen, és ne tartalmazzon az egészségre káros anyagokat. Tap Csapvíz Szabad kép - Public 

Domain Pictures Tap Csapvíz S 

                                      zabad kép - Public Domain 

Csapvíz Szabad ké 

Forrás: 444.hu 

VAJON MELYIK VIZET VÁLASSZUK? 

 

A csapvíz, tisztított víz vagy az ásványvíz a jó választás? 

Mindenki másként áll a dologhoz. A kutatások, megfigyelések során rájöttek, hogy a az 

egyszerű csapi vizek, annak ellenére, hogy mikrobiológiailag megfelelőek és vegyileg tisztának 

számítanak, tartalmazhatnak klórt és fluort. Ezek az anyagok a vegyi folyamat következményeként 

kerülnek bele, sőt a megengedett keretek közötti értékeket mutatják. A víz csíramentesítése 
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megtörtént, viszont hosszú távon ha bekerülnek a szervezetbe hatnak a bélflóra minőségére, az 

enzimek és a pajzsmirigy munkájára, az immunrendszere, gátolva azok normális működését. 

Ha valaki állandóan a pillepalackokba csomagolt vizet fogyasztja, akár sima ivó- vagy 

ásványvizet, azzal a hormonrendszerre hathat. Mivel a flakonok falából kioldódnak a ftalátok , 

amik a műanyag rugalmasságát biztosítják. Ezek az anyagok tehetőek felelősé a korai 

pubertáskorért, a férfiak terméketlenségéért, kihatnak a spermatogenézisre, a méhlepényen is 

átjutnak, a magzatot az anyaméhben is károsíthatják. 

A legegyszerűbb megoldás az otthoni használatra a vízszűrős kancsók használata, vagy 

ha megoldható az ivóvizet vízszűrős rendszeren kell átengedni. 

 

Viszont házon kívül nyugodtan fogyasztható bármilyen ivásra alkalmas víz. 

 

VÍZ?  SIMA VÍZ? 

 

Az embereket mindig foglalkoztatta a víz és a vele kapcsolatos dolgok. Az emberi élet 

is a vízben kezdődik, az anyaméhben a magzatvízben. A bevitt víz hat ránk. Emoto Masaru japán 

tudományos kutató is sokat foglakozott a kérdéssel. Fényképek segítségével dokumentálta 

megfigyeléseit. Rájött. hogy minden vízcsepp különböző. Külön kísérleti szobában - 5 ℃-on 

végezték a kutatást. Így jöttek rá, hogy másmilyen a formája a vezetékes víznek, mint a 

forrásvíznek. A víz rezgésének köszönhetően információt ad át. Ezt alapul véve alakította ki azt a 

elméletet, hogy a víz segítségével a szervezetet irányítani tudjuk. Külön figyelmet szentelt az 

érzelmek továbbításának a víz segítségével. Bebizonyították mikroszkóppal, hogy a zene hatására 

a ritmustól és az érzelemvilágától függően más és más alakzatok alakulnak ki a vízcseppekből. 

Ebből kifolyólag utalt arra, hogy érzelmeink nagyban befolyásolják egészségünket. 
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Forrrás: Emoto Masaru, A víz gyógyító ereje. Vízkristály 

A víz örök körforgása és jelenléte minden élőlényben mindig foglakoztatta az embereket. 

Követni kezdték a viselkedését, az általa kiváltott hatásokat. Vajon a víz csak egy egyszerű anyag? 

Hatással és kölcsönhatással a környezetére. 

Már az ókori emberek is rájöttek, hogy sok minden függ a víztől. Mivel a víz a testünk 

szállítója. Ő gondoskodik a sejtek ellátásáról és tisztításáról is. Külsőleg és belsőleg is alkalmazták 

a gyógynövények kíséretében. 
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VÍZ  ÉS AZ EMLÉKEZÉS 

A vízre mint egy különleges anyagra, ami képes emlékezni, épült fel az alternatív 

gyógymód, a homeopátia. Azon az elven működik, hogy a hasonló gyógyítja a hasonlót. Ez azt 

jelenti, hogy az az anyag, ami a betegséget okozza valakinél, nagy hígításban meg tudja gyógyítani 

másik embert is ugyanattól a bajtól. Gyakorlatilag ez úgy működik, hogy a vízmolekulák 

emlékeznek a kórt okozó anyagra és a beteg szervezetet segítik a betolakodó elleni harcban. A 

betegségek akkor jönnek létre, amikor a szervezet immunrendszere külső vagy belső hatásra 

felbomlik. Erre a tényre alapoznak a homeopaták. A betegségeket a szervezet áthangolásával és 

harmonizálásával próbálják gyógyítani, alapozva a víz által közölt információ felhasználásával. A 

homeopátiás gyógyszerek feladata beindítani a szervezet öngyógyító folyamatait, a vízben hordott 

emlékezés segítségével. 

Nem mindegy, hogy mikor, mennyi és milyen vizet iszunk. Erre már nagyon régen 

rájöttek az emberek. Összekötötték, hogy a test megbetegedései kapcsolatban vannak a mozgással 

és a pszichikai állapottal. 

Egyike volt ezeknek az úttörőknek a német Sebastian Kneipp pap. Azt tartotta, hogy az 

ember testét és lelkét csak egységesen lehet gyógyítani. A mai napig fennmaradt a filozófiája, hogy 

a tartós lelki békéért tenni kell. Ki kell alakítani olyan bioritmust, ami lehetővé teszi a lelki 

egyensúlyt, a kiegyensúlyozott, boldog mindennapokat. A mozgás, egészséges életmód fontos 

szempont a vízbevitel mellett. 

Tanítását öt szempont alapján állította fel: 

- Hidroterápia, a vízzel való gyógyítás. 

- Fitoterápia, a gyógynövények használata a gyógyításban. 

- Dietetika, vagyis az egészséges táplálkozás. 

- Mozgásterápia 
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- A testi és lelki egyenúly biztosítása a tartós gyógyulásért. 

A hidroterápia lényege, hogy a szervezetre külsőleg hasson váltakozó hőmérsékletű 

vizekkel, így kényszerítve azt a reakcióra. A víz fizikai tulajdonságait hívja segítségül, a hideg 

vízben a vérerek és a bőr összehúzódnak, a melegben pedig kitágulnak. Ezek kombinációjával eléri 

az idegrendszer stimulálását és a felgyorsítja az élettani folyamatokat. Mindez mellett pozitív 

hatása van a bőr tisztulására, a vérkeringés és a szív munkájának a serkentésére, az immunrendszer 

és a belső elválasztású mirigyek munkájára. Nyugtatólag hat a lélekre is. 

A gyógynövények ismert hatásai csak felgyorsítják és kiegészítik a hidroterápia 

folyamatait. 

A Pannon medence gazdag gyógyvízforrásokban. Az emberek az évezredek folyamán 

tapasztalat útján rájöttek, hogy felszínre törő gyógy- illetve termálvizek sok esetben segíthetnek 

bizonyos egészségügyi problémákon. 

Hogy mi a különbség a termál és a gyógyvizek között? 

Gyógyvizek, mint már említettük azok az ásványvizek, melyeknek fizikai vagy vegyi 

összetételük alapján gyógyhatásuk van, ami orvosilag bizonyítást is nyert. Hatásukat a bennük 

oldott ásványi anyagoknak köszönhetik. Lehetnek hideg- vagy meleg vizűek. 

A termálvizek olyan vizek, amelyek 30℃- nál magasabb hőmérsékletűek. A feltörő víz 

hőfoka függ az adott  terület geotermikus tulajdonságaitól. 

Igen elterjedt és szívesen alkalmazott a fürdők használata, úgy pihenésre, feltöltődésre, 

mint egészségügyi problémák kezelésére. Különbséget kell tenni a hidro- és balneoterápia között. 

Mind a két fogalom szorosan kapcsolódik a gyógyfürdőkhöz. 
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A hidroterápia a szervezet immunrendszerét, a vérkeringést stimulálja, serkentőleg hat a 

belső elválasztású mirigyek munkájára, az idegrendszerre, de minden esetben kizárólag a víz 

fizikai tulajdonságait kihasználva. 

Balneoterápia pedig a vízben jelenlévő oldott ásványi anyagok pozitív, vagyis 

gyógyhatását a szervezetre veszi alapul. 

A víz szoros kapcsolatban van az emberiséggel, már az ősidők óta az egyike a négy 

őselemnek. Az idők folyamán az emberiség megismerte a víz rejtett hatásait. Eleinte a vallási 

szertartások része volt a vízben alámerülés. Később alakult ki a fürdőkultúra. 

Az ókorban a görögök nevéhez kapcsolódott először a vízzel való gyógyítás. Ez a 

folyamat tekinthető az európai kontinens legősibb fürdőkultúra alapjainak. Ők a gyógyforrások 

közelében építették fel Aszklépiosznak, a gyógyítás istenének a templomait. Azt tartották, hogy a 

fürdés egyaránt tisztítja a testet és a lelket is. Az ő találmányuk a házi meleg fürdő is. Mivel egyedül 

szerettek legjobban fürdeni, ők vezették be a fürdőkád használatát. 

Már Hippokratész is alkalmazta, felismerve a víz gyógyító erejét, úgy a meleg- , mint a 

Hideg vizes fürdőt. 

A rómaiak nevéhez kapcsolódik a fürdő, mint intézmény kialakulása. Közfürdőket 

építettek, több medencével, ahol tornacsarnokokat és pihenő részeket is kialakítottak. A nők és a 

férfiak sohase fürödtek együtt. Ezek a fürdőhelyek a társasági élet jelentős részei voltak. A 

vízellátást is megoldották, ugyanis vízvezetékhálózatot építettek, Róma szükségleteinek ellátására. 

Rájöttek a gyakorló római orvosok, hogy a különböző hőmérsékletű vizeket alkalmazni tudják a 

gyógyításban is. 

A Római Birodalom bukása után a fürdőkultúra is háttérbe került. A kereszténység 

megerősödésének hatására, ami a meztelenség látványát bűnnek tartotta az európai fürdőkultúra is 

hanyatlásnak indult. 

Ismert, hogy az amerikai indiánok is alkalmazták a forró és jeges források vizét a gyógyítás terén. 
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A törökök továbbfejlesztették a fürdőkultuszt. Gőz és meleg vizes fürdőket építettek, az 

ő térségükre jellemző vízhiány miatt, nagyon takarékosan bántak a vízzel. Kombinálták a víz 

hatását és a meleg levegőben való izzadást. 

A törökök terjesztették el térségünkben újra a fürdők használatát. 

 

Forrás: turinfo.hu, Törökfürdő 

A fürdőkultúra további fejlődését a tudományok terén elért újabb ismeretek tették lehetővé. 
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Az orvostudomány eredményei és a technika fejlődése lehetővé tette az eddigi ismeretek 

széleskörű alkalmazását az újabb fürdők kialakítása során. A korszerű fúrógépek feltalálása 

lehetővé tette, hogy fürdőket alakítsanak ki a természetes források lelőhelyeitől távolabb is.  

A gyógyfürdők széles választékában nehéz eligazodni. Hogy sikeresen tudjunk választani ismerni 

kell az alapfogalmakat. 

AMIT A HIDROTERÁPIÁRÓL TUDNI KELL 

A víz fizikai tulajdonságait használja ki. 

A víz felhajtó ereje, Archimédesz törvényén alapul. Minden vízbe mártott test a súlyából 

annyit veszt, amennyi az általa kiszorított víz súlya. Ennek a törvénynek értelmében az egyének a 

vízben olyan mozgásokat is el tudnak végezni, amire a szárazföldön nem képesek. 

A víz hidrosztatikai nyomása, arra alapul, hogy a víztömeg nyomást gyakorol az emberi testre, ez 

által fejtve ki a hatását. Serkenti a daganatok gyorsabb felszívódását, a vér- és nyirokkeringést, 

fokozza a vizelet kiválasztást, viszont tüdő- és szívbetegeknek nem ajánlott hosszabb ideig 

tartózkodniuk a vízben, mivel a víz nyomást gyakorol a mellkasra is. 

A víz hőmérséklete: 

- A hideg víz 20 ℃ alatt, a Kneipp lábfürdők számára előrelátott, beszűkülnek az erek, a 

meleg levegő hatására pedig tágulnak. Így váltakozva a reakció eredeményeként felgyorsul az 

anyagcsere, ez által csökkennek a duzzanatok és a fájdalom is. 

- Hűvös víz, 28-31 ℃, mozgásszervi megbetegedések kezelésére javallott, kivéve a 

reumatikus eredetűeket. 

- Közömbös/testhőmérsékletű víz, 34-35 ℃. 
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- Meleg víz, vagyis termálvíz, 36-39 ℃, kitágítja az ereket, serkenti a vérkeringést, 

izomlazító, fájdalomcsillapító, görcsoldó hatása is van. Hatására az ízületek mozgékonyabbakká 

válnak. 

- Forró fürdő, 40 ℃ feletti, rövid ideig alkalmazható, állandó felügyeletet igényel, 

mivel nagyon kitágítja az ereket, a vérnyomás nagyon leeshet, emelheti a testhőmérsékletet is.  

A fürdők nyújtotta örömöket bárki igénybe veheti, akár van valami egészségügyi 

panasza vagy nincs. A bőrre mindenkinél pozitív hatással van, ugyanis a vízben levő sók ingerlik 

a bőrt, kitágulnak az erek, változik a szervezet ásványi anyag összetétele, csillapítóként hatnak a 

heveny gyulladásokra. Megindul a bőrön keresztül az anyagcsere a szervezet és a gyógyvíz ásványi 

anyag tartalma között, és elkezdődik a salaktalanítás, minden szervrendszeren keresztül. 

Legjobban érezzük a vesék fokozott tevékenységét, ugyanis gyakrabban jelentkezik a vizelési 

inger. A szív is reagál a termálvízre, felgyorsul a szívverés, változik a vérnyomás. Rehabilitációs 

kezelések alkalmával ajánlott az izomfeszülések könnyítésére, az ízületi mozgások, a csontok 

megerősítése, a keringés és az immunrendszer  fokozására. 

MIT KELL TUDNI A BALNEOTERÁPIÁRÓL? 

A balneoterápia is fejlődésnek indult a fúrási technikák tökéletesítésével. A fürdők 

korszerűsítésével, az orvostudomány fejlődésével mind szélesebb körű lehetőségek álltak a 

balneológia, vagyis a gyógyfürdőtan számára is. Ez magába foglalja az ásványvizek, 

iszappakolások, tengeri és folyami vizek felhasználását gyógyászati célokra. Az ilyen 

gyógyfürdőkben a széleskörűen alkalmazzák, mindazokat a lehetőségeket, amiket az ásványi 

anyagok vízben oldott formái tesznek lehetővé. 
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Az egyik formája az iszappakolások alkalmazása. Az iszapot keverik a gyógyvízzel, 

fertőtlenítik és sterilizálják. Az így kapott masszát kenik fel a testre, a kiválasztott részre, vagy 

szükség esetén akár az egész testfelületre. Az iszap nagyon lassan hűl ki, ezért hosszabb ideig tudja 

melegen tartani a kezelt testrészt. Hosszabb ideig tud a test érintkezni az ásványi anyagokkal, 

nagyobb mennyiséget tud felszívni belőle. 

A VÍZPÁRA SZEREPE 

A vízkúrák, inhalálás, masszázsok, az egészséges étrend kiegészítésére szolgálnak. 

Fürdőzés során akarva és akaratlanul is belélegezzük az ott jelenlévő gázokat. Ezt 

használják ki a különféle allergiás és asztmás betegek kezelésénél. Ezek a felszabaduló gázok 

ellazítják a hörgőcskék simaizmait, a tiszta közegben alacsonyabb a pollenkoncentráció is a 

levegőben, és enyhülnek a meglévő tünetek. Mindenki inhalál, akarva-akaratlanul. 

A SOK IS KEVÉS... 

Balneoterápia nem csak a gyógyítás, hanem a megelőzés terén is jelentős eredményeket 

tud felmutatni. A terápiás kezelés többszöri alkalmazást igényel, mivel egy két kezeléssel nem 

tudjuk elérni a kívánt hatást. A legideálisabb a 12- 15 kezelést magába foglaló kúra. Ami azt jelenti, 

hogy napi egy alkalmat számítunk, 15- 45 perces időtartammal. A kezelések közben pihenés, 

mozgás és elegendő alvás javasolt, mivel a terápia igénybe veszi a szervezetet. A balneológus 

figyelembe veszi az egyén fizikai állapotát, mert a javallatok mellett a szervezet teherbíró 

képességének növelése, a krónikus betegségek utáni lábadozások, a munkaképesség mielőbbi 

visszanyerése, a mozgásszervi elváltozások kezelése és kiküszöbölése, a szív és koszorúér 

megbetegedések utókezelése, a cukorbetegek stabilizálása, a vérkeringéses betegségek javítása. 

Az impotenciánál, a nőgyógyászati problémáknál, gyulladásoknál, meddőségnél, 
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cikluszavaroknál, a változókori tünetek kezelésénél figyelni kell az ellenjavallatokra is. Ezek 

lehetnek a szívelégtelenségek bármelyik formája, a szívritmuszavaros állapotok, a magas és 

ingadozó vérnyomás, multiplex sclerosis, akut és krónikus veseelégtelenség, dialízises betegek, 

rosszindulatú daganatos betegségben szenvedők, fertőző betegségek, lázas állapotok, 

inkontinenciában szenvedők, valamint a krónikus vénás problémák. Ha valamilyen nyílt seb van a 

testen, vigyázni kell a további felülfertőzések miatt. A menstruációs időszak, valamint a 

veszélyeztetett terhesség alatt sem ajánlott a fűrgőterápia. Az akut pszichiátriai betegségben 

szenvedők, ha ön- és közveszélyesek, nem vehetnek ilyen terápián részt. 

A GYÓGYVIZEK FAJTÁI 

A vizek összetételétől függ, hogy milyen elváltozásokra ajánlott a használatuk. A 

szakemberek és a tájékoztató táblák a medencék szélén fontos és részletes információkat közölnek 

velünk az általunk kiválasztott vízről. 

A kén tartalmú vizek könnyítik a légzőszervi elváltozásokat, serkentik a 

gyomorműködést, mivel fokozzák a gyomorsav és az epe termelését, a köhögések alkalmával 

jelentősek, mert ők a legjobb nyákoldók, kiválóak különböző bőrgyógyászati panaszok kezelésére, 

a nőgyógyászati panaszok alkalmával is enyhülést tudnak biztosítani. A mozgásszervi 

elváltozásoknál, főleg a reumatikus betegségben szenvedőknek kiválóak terápiás célokra. 

Földes-meszes víz a mozgásszervi megbetegedésben szenvedőknek nyújt segítséget, de 

használják még a gyomorpanaszok esetében is. 
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Radon tartalmú víz vérnyomáscsökkentő hatású, mivel tágítja az ereket. A köszvényes- 

és a cukorbetegeknek is enyhíti a meglévő tüneteket. 

Jód és bróm tartalmú vizek jótékony hatással bírnak a jódhiány miatt kialakult 

pajzsmirigy megbetegedéseinél, és az érelmeszesedés megelőzésében. Segítséget nyújt 

nőgyógyászati panaszok, meddőség, cikluszavarok, klimaxos tünetek megjelenésekor. Általános 

gyulladáscsökkentő hatása van. Serkenti az epe kiválasztását és a hasnyálmirigy működését. 

Csökkenti a magas vércukor és a húgysav szintjét. 

Rádiumos víz: radioaktív tartalma alacsony. Serkenti az anyagcsere folyamatait, 

nyugtatólag hat az idegrendszerre, csillapítja a mozgásszervi elváltozások során jelentkező 

panaszokat, fájdalmakat. 

Sós fürdők főleg a bőrbetegségekre vannak jótékony hatással. Csökkentik a 

gyulladásokat, az ekcémás elváltozások, a pikkelysömör jelentkezésekor szarusító hatást fejtenek 

ki. Nőgyógyászati megbetegedéseknél, főleg gyulladásos állapotok kezelésére kiváló. A feszült 

izmokra lazító hatást fejt ki. 

Szénsavas fürdők. Ezek lehetnek természetes forrásból származók, vagy mesterségesen 

előállított fürdők. Hatással vannak a krónikus vénás megbetegedéseknél a vérerek falának 

tónusára, a bőrön található nehezen gyógyuló sebhelyek kezelésére, a magas vérnyomás 

csökkentésére az erek tágulása folytán. 

A fürdőkben nem kizárólag lubickolni lehet, hanem szervezett vagy egyéni vízi torna 

segítségével rehabilitációs kezeléseket, mozgásszervi megbetegedések prevenciós ellátását végzik. 

Egyénileg vagy szakképzett gyógytornászok felügyelete alatt. 
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A medencékben alkalmazzák az úgynevezett súlyfürdőzést is. Ez a gerincbántalmaktól 

szenvedőknél vált be, meg a térd és csípőkopás okozta fájdalmak enyhítésére, gyógyítására 

alkalmazható. Ez abból áll, hogy a pácienst a hónaljánál vagy a nyakánál felfüggesztik, a húzóerőt 

a saját testsúlya biztosítja. 

A víz alatti sugármasszázs, más néven tangentor igen elterjedt a fürdő nyújtotta 

kezelések alkalmával. Ez a masszázs és a vízsugár együttes használata vízzel töltött kádakban 

történik. Sikeresen oldja a feszültséget, az izomgörcsöket, serkentőleg hat a vér- és 

nyirokkeringésre. 

A szauna egy olyan helység, ahol a magas hőmérséklet hatásával, izzadással 

méregtelenítenek. Használata nem mindenkinek ajánlott. A javasolt kezelési időt minden esetben 

tiszteletben kell tartani, kerülni a szaunázást a magas vérnyomás, lázas állapot, a központi 

idegrendszer megbetegedései, epilepszia, idült visszeres panaszokkal küzdők esetében. Aki teheti 

használja rendszeresen, mivel kiválóan hatékony a közérzet javítására, a vérkeringés serkentésére, 

növeli a verejtékezést és ezáltal a méregtelenítés hatékonyságát is. 

Aromafürdők nyújtotta kezelési módot már az ókori görögök és rómaiak is alkalmazták. 

A megfelelően kiválasztott aromaolajos fürdő igazi pihenést, stress oldást tud biztosítani a testnek 

és léleknek egyaránt. Az izmok elernyednek, a görcsök feloldódnak, ebből kifolyólag a fájdalom 

csillapodik, serkentőleg hathat az emésztésre, csökkenek a nőgyógyászati panaszok, megszűnnek 

az alvászavarok. 

Akár aktív, akár passzív a mozgásunk amit végzünk vízben, az ott megtalálható ásványi anyagok, 

valamint magának a közegnek a hatása kifejezésre jut. Ismerni kell magunkat, hogy felmérve a 

lehetőségeket, ki tudjuk használni a vizek nyújtotta lehetőségeket. 
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MELLÉKHATÁS VAGY REAKCIÓ? 

Tisztában kell lenni vele, hogy a gyógyfürdőben végzendő kúrák közben előfordulhat, 

hogy a meglévő tünetek igencsak felerősödhetnek. Ezt a jelenséget fürdőreakciónak nevezik. 

jelentkezhetnek szervekhez kötött tünetek, vagy általánosak. Ilyenek lehetnek a rossz közérzet, 

ingerültség, fáradékonyság, fejfájás, levertség, fokozott idegállapot, izomgörcsök, 

étvágycsökkenés vagy étvágytalanság, enyhe láz, vérnyomás és a pulzus ingadozása. A szervekhez 

kötött tünetek lehetnek az addig is sajgó izmok-, ízületek duzzadása, a fájdalomérzet erősödése, a 

mozgáskorlátozás időleges felerősödése. 

Léteznek különleges gyógyfürdők, ahol a mikroklíma és a gyógyvíz együttesen fejti ki 

hatását. Ezek főleg a légzőszervi elváltozásokra, a stresszre és az allergia okozta állapotokra hatnak 

eredményesen. A levegő hőmérséklete kiegyensúlyozott egész évben, a páratartalma relatív magas 

és állandó. Ebből kifolyólag fel tudja hígítani a hörgőváladékot, amit könnyebben fel tud köhögni 

a beteg. A levegőben megtalálható ásványi anyagok gyulladáscsökkentő és görcsoldó hatást 

váltanak ki. Az alacsony radioaktív sugárzás, ami a barlangokban mérhető, pozitívan hat a 

sejtosztódásos folyamatokra. 

THALASSO TERÁPIA 

 

A fürdők wellness részlegein megjelent az úgynevezett Thalasso terápia, ami a tenger 

gyógyító erejét hivatott testközelbe varázsolni. Ezt az élményt akár odahaza is tudjuk élvezni. Az 
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ipar fejődése által, könnyebben hozzájuthatunk a sópárlatokhoz, amiket a tengerek partján 

nyernek. 

A Thalasso terápia elnevezés görög szavakból ered. A tengervíz és a belőle származó 

ásványi anyagok együttes hatását próbálják elérhetővé tenni mindenki számára. Jótékony hatással 

van testre és lélekre egyaránt. Ez a módszer magába foglalja mindazokat a lehetőségeket, 

amelyekben a tengervíz és a vele kapcsolódó elemek, tengeri sók, algák, halacskák, tengeri iszap 

nyújtotta kezelési formákat használhatják akár együttesen, akár különálló részekként. A különböző 

medencék mind más módon tudnak nyújtani a testnek és a léleknek felüdülést, kombinálva  

tengervíz és fürdőterápia előnyeit és jótékony hatásait. 

Az igazi Thalasso terápiát az jelenti, ha elutazunk a tengerpartra, és a helyszínen éljük át 

a tengervíz jótékony hatását. A tengervíz élő, energiával feltöltött víz, több mint 100 ásványi 

anyagot tartalmaz, feloldott állapotban. Tudományos kutatások bebizonyították, hogy összetétele 

nagyon hasonlít  az emberi vérhez. 

A feltárt régészeti adatok alapján, Korfu és Rodosz szigetén 2500 évvel ezelőtt már 

alkalmazták a gyógyítás terén a víz és a hullámok, a benne oldott ásványi anyagok egészségünkre 

pozitívan ható tulajdonságait. Hippokratész, figyelve a természetben lezajló folyamatok hatásait 

rájött, hogy a sós víz milyen eredményes “munkát” végez. Ezt a megfigyelést, és ebből kifolyólag 

az alkalmazását is a mai napig használjuk a gyógyítás terén. 

Amikor kapcsolatba kerülünk a tengervízzel, a bőr pórusain keresztül bejut a keringési 

rendszerbe, az oldott anyagokat elszállítja a test minden porcikájába. A feloldott jód segíti a 

pajzsmirigy és az immunrendszer munkáját. A tengervíz természetes fertőtlenítő, megöli a káros 

mikroorganizmusokat, ebből kifolyólag lecsökkenti a nátha, arcüreg- és torokgyulladás, a 

hörghurut tüneteit, segíti a sebgyógyulást. Ha a gyulladt orrnyálkahártyát átmossuk tengervízzel, 

feloldódik a váladék, lecsökken a duzzanat, a beteg hamarabb meggyógyul. 
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A tengervíz kitágítja a bőr pórusait, az oldott ásványi anyagok bejutnak a szervezetbe, 

de a káros anyagok is ugyanígy tudnak távozni, így minél többet fürdünk a tengerben, annál 

tisztábbak leszünk! A benne oldott magnézium hidratálja a bőrt, így lecsökken a bőrpír és a 

bőrkeményedések. A jód kihat a bőr regenerálására, így fiatalalító hatása is van. Sok bőrbetegséget 

lehet gyógyítani csak a tengervízzel, ilyen a pikkelysömör, az eczéma, különböző dermatitisek, 

gombás, baktériumos és vírusos elváltozások, mitesszerek. A bőrkiütések, allergiás 

bőrelváltozások  is elmúlnak egy-két hét üdülés után. 

Jótékony hatása kiterjed a belső elválasztású mirigyekre is. Az inzulint használó 

cukorbetegek cukorszintje a normális keretek közé kerül, a pajzsmirigy hormonjai is 

normalizálódhatnak, kihat a mellékvesék működésére is. Mivel a tenger melletti tartózkodás 

általában több mozgással jár, a vérben lecsökkenhet a koleszterin és a trigliceridek szintje. 

Jótékonyan hat az idegrendszerre, a tenger mellet tartózkodókra az állandó morajlás 

nyugtatólag hat, elmúlik a depresszió, az idegesség. A vízben lévő magnézium, bróm és lítium 

kiegyensúlyozza a szerotonin és melatonin szintet az agyban, ez nyugalmat és boldogságot okoz. 

Az asztmások és a tüdőbetegek jól tudják, hogy a tenger melletti séták jótékonyan hatnak 

a betegség kezelésére. A tiszta, negatív ionokkal teli tengeri levegő megkönnyíti a légzést, mivel 

így az oxigén könnyebben jut be a tüdőn keresztül a szervezetbe. Az ilyen sétákat legjobb a kora 

reggeli órákban megtenni, mivel az ionok koncentrációja ilyenkor a legmagasabb a levegőben. Az 

is fontos tény, hogy ilyenkor legalacsonyabb a pollenkoncentráció. 

Úszás közben a vér- és a nyirokkeringés felgyorsul, így a méregtelenítés is intenzívebb 

lesz. A víz masszírozza az izmokat, ez jótékonyan hat a cellulit lecsökkenésére, mivel kidobja a 

szervezetből a felesleges vizet és mobilizálja a sejt közötti térből az ott lerakódott salakanyagokat. 

A bőr ezáltal feszesebbé, simábbá és bársonyos tapintásúvá válik. 

Mire hat még a sós, ásványi anyagokkal telített víz? A méregtelenítés mellett, serkenti a 

vese működését. Az ember külsőleg és belsőleg egyaránt tisztul. 
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Miért érezzük, hogy egy tengervízzel történő kúraszerűen alkalmazott terápia után 

nagyok lettek a ruháink? Ezt azzal tudjuk magyarázni, hogy a napi rendszerességgel elvégzett 

mozgás hatására beindultak a fent említett folyamatok. Az izmok feszesebbé válnak, a sejtközi 

térből kimosódnak a feleslegesen felhalmozott salakanyagok. A szervezett felfrissül, fiatalosabbá 

válunk. 

 

VAJDASÁGI GYÓGYFÜRDŐK 

 

Szűkebb környezetünkben is kiépültek gyógyfürdők. Ezek jelentősek, nem csak a közelségük 

miatt, hanem a különleges vízminőségüknek köszönhetően.Egyikük a Pacséri Gyógyfürdő. A 

rózsaszín vagy lilás színéről elhíresült tófürdő, aminek a színe mellett a vizének illata is jellegzetes. 

A meleg, sós víz 1400 m mélységből tör fel. Több kőzetrétegen áthaladva bukkan fel a felszínre. 

Ennek köszönve gazdag különféle ásványi anyagokban. Mindenből van benne: nátrium, jód, bróm, 

lítium, fluor, kén, szulfátok. A vize főleg a gyulladásos megbetegedésekre gyógyír, valamint 

hatékony az ízületi-, csont-, izom- és bőrbetegségekben szenvedők számára. A só- és páratartalma 

enyhíti a légúti megbetegedésekkel küzdők panaszait. Hatékony az érrendszeri gondokkal élők 

számára is. A feltörő víz hőmérséklete 72℃-os, mire a tófürdőbe ér, 28-32℃-ra hűl le. Gyerekek 

is fürödhetnek benne, viszont ajánlatos a javasolt fürdési időtartamot, 25-30 percet betartani. A 

tófürdő vizét rendszeresen ellenőrzés alatt tartják, és rájöttek, hogy az ásványi anyagok 

koncentrációjának köszönve nem tudnak elszaporodni benne a betegségeket előidéző 

baktériumok. A tófenék apró kövekkel borított, ami ideális a séta közben. A víz hatása mellett 

serkenti a talpakon át a vérkeringést. Oda kell figyelni a pajzsmirigy-túltengésben szenvedőknek, 

számukra ugyanis ellenjavallott a fürdő használata a víz magas jódtartalma miatt.  
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A Magyarkanizsai Gyógyfürdő ismert és elismert. Az első kutakat még a múlt évezredben fúrták, 

pontosabban 1907-ben. Az első feljegyzések is tanúskodnak a vízzel elért gyógyhatásokról. Azóta 

az egyik legjelentősebb rehabilitációs központtá nőtte ki magát. Elsősorban a központi és perifériás 

idegrendszer megbetegedéseit kezelik a vizével. Hatékony még a gyulladásos- és degeneratív 

folyamatok, a különböző mozgásszervi megbetegedések, műtétet követő rehabilitációs 

kezelésekre is. Jelentős megemlíteni, hogy Szerbiában egyedül csak itt alkalmazzák a gerincoszlop 

víz alatti nyújtását.  

Szerbia legnagyobbnak számító sós vizű tava mellett található a melencei Rusanda Rehabilitációs 

Központ. Az erre lakók ősidők óta felhasználták a vizét és az iszapját a mozgásszervi elváltozásaik 

kezelésére. Még a XIX. században, 1867-ben alapították meg a gyógyfürdőt. Az iszappakolások 

eredményességéről a bécsi Császári Akadémia adott ki elismerő bizonylatot. A peloid terápia, 

vagyis az iszappakolások használata gyógyászati szempontok alapján, a víz és az iszap magas 

ásványi anyag tartalmának köszönheti hatékonyságát, pontosabban a magas sótartalomnak és a 

kén aktív formában való előfordulásának. Elsődlegesen a mozgásszervi elváltozások kezelésére 

javallott, viszont hatékony a központi- és perifériás idegrendszer betegségeinek kezelésére is. 

 

GYÓGYVÍZ MINDENHOL? 

 

Gyógyvízért nem kell a szomszédba menni! Mint már említettük Vajdaság jelentős 

gyógyvízforrással rendelkezik. Óbecsének az artézi vize mellett van még egy jelentős adottsága. 

Ez pedig az itt feltörő gyógyvíz, amire véletlenül találtak rá. Az 1900-as évek elején pályázatot 

írtak ki Óbecsén kutak fúrására. Soós Károly volt nyerő a kútfúró mester, a város négy különböző 

pontján fúrt artézi kutat. Az utolsót saját udvarában fúrta ki és le is fektette a gyógyfürdő, a mai 

Jódfürdő alapjait. 1906-ban pedig megnyitotta kapuit a lakosság előtt is. A víz nagy arányban 

tartalmaz jódot és aktív ként, ami kiválóan segít a mozgásszervi elváltozásokkal küszködőknek. 

Sajnos az évek folyamán változtak a tulajdonosok, és az óbecsei Jódfürdő mind nehezebb 

körülmények között találta magát. Az épületet lebontották, az újabb épület sem igazán alkalmas 
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fürdővendégek fogadására, sőt a tulajdonjog rendezetlensége miatt nem is tudják az emberek 

használni. A városi Sportközpont szervezésében nyaranta használható egy kültéri medence, amit 

az úgynevezett sárgavízzel töltenek fel. 

Itt említenénk meg, hogy Óbecsén az 1880-as évek végén létezett egy lakosság számára 

is hozzáférhető, működő szauna, ami pár kádból és egy gőzfürdőnek használható szobából állt. 

 

VÍZ KÍVÜL BELÜL 

 

A víz minden élőlény alapvető része. Mint már említettük nélküle nem létezne élet a 

Földön. A beviendő víz mennyisége függ a szervezet állapotától. Különböző élethelyzetek 

különféle mennyiségű vizet igényelnek. 

A szervezet vízforrásai:  

- ivás által bevitt 

- a legszilárdabb élelmiszer is tartalmaz bizonyos mennyiségű 

vizet 

- az oxidációs folyamatok során keletkező víz  

A szervezet vízveszteségének útjai:  

    - vizelettel a vesék által 

    - széklettel 

          - a bőrön keresztül izzadással  

                 - a légzés folyamán 

Ez az össz vesztesség 1-1,5 l napi szinten. A vízháztartás az emberi szervezetben bonyolult 

mechanizmussal van szabályozva, amire sok külső és belső tényező kihat. Ilyenek a 

testthőmérséklet, a környezet hőmérséklete, a stressz, a folyadékbevitel, a bevitt táplék, mozgás... 
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Bebizonyított tény, ha nem fogyasztunk elegendő, megfelelő mennyiségű és minőségű 

vizet a szervezetünk a felszívott tápanyagot raktározni kezdi. Az emésztéshez is nagyobb 

mennyiségű vízre van szükség. Ha ez nincs meg, a szervezet továbbra is jelez, amit mi 

éhségérzetnek érezzük. Ivás helyett további kalóriákat viszünk be. A bevitt folyadékmennyiséget 

követni lehet akár a vizelet színének megfigyelésével is. Ha sötétebb a színe, akkor növelni kell a 

napi vízbevitelt. A máj egyik funkciója a méregtelenítés, ami szintén lecsökken a kevés 

vízbevitelkor. Ilyenkor elsavasodik a szervezet és ez fájdalomérzettel jelentkezhet a csuklókban, 

izmokban, fejfájás formájában, vagy pedig krónikus fáradság érzésével. A savas szervezet 

sérülékenyebb, könnyebben a vírusok, gombák, baktériumok céltáblájává válhat. Minden 

fogyókúra szerves része az elegendő vízbevitel. A fokozott anyagcsere több vízbevitelt kíván. A 

bőrünk is árulkodik a test vízellátásáról. Ugyanis ha megfelelő, akkor ez érezhető, tapintható a bőr 

nedvességtartalmának mutatóin keresztül- tapintással, rugalmasság megőrzésével. Fiatalos lehet 

mindenki bőre, ha elegendő vizet visz be a szervezetbe, ugyanis a leghatékonyabb hidratálás 

belülről indul. A tisztított víz fogyasztása során akár az ekcémás bőrelváltozások is 

visszahúzódhatnak. 

A legelfogadottabb napi vízbevitel a 2-2,5 l. Lehet több vagy kevesebb, de inkább több 

legyen! 

Léteznek vízhez kötődő diéták. Különféle kísérleteket végeztek, amik által 

bebizonyították, hogy a többlet víz ami bekerül a szervezetbe, gyorsítja az anyagcsere 

folyamatokat. 

Ha valaki 1l hideg vízzel többet iszik naponta, az többlet energiát éget, kezdve a víz 

hőmérsékletének emelésével. 

Azok a személyek akik naponta az étkezések előtt fél liter vizet elfogyasztottak, évente 

2 kg vesztettek bárminemű változtatás nélkül az életükben. 



 

A projekt címe: NATURAL HEALTH – az egészségért a természeti örökség védelmével  

Rövidítés: NATURAL HEALTH, Projektazonosító: HUSRB/1903/34/0120  

A program az Interreg-IPA Magyarország-Szerbia Együttműködési Program keretében valósul meg 

              

  

  

49. oldal 

A programot megvalósító szervezetek:  

Ecocenter Alapítvány (HU), Than Fivérek Értelmiségi Kör (SRB) 

   
  

Ha valaki életmódot változtat, ami csökkentett kalória bevitelt, napi rendszerességgel 

végzett mozgást jelent, 3 hónap alatt 7 kg fogyhat. 

Ahogy múlik az idő a szervezetben csökken a vízmennyiség, ez szemmel is látható a bőr 

és az izmok állapotán. Megjelennek a ráncok, löttyedtek lesznek az izmok. A zsírsejtek pedig 

nőnek. Ha túl kevés a vízbevitel, akkor csökken az anyagcsere intenzitása, bent ragadnak a 

salakanyagok, savasodik a szervezet. Ez a folyamat a mentális egészségre is kihat. Ha a kor 

előrehaladtával igyekszünk a bevitt folyadék, pontosabban sima víz bevitelt tartani esetleg fokozni, 

azzal az időskori elbutulást is késleltetni tudjuk. 

 

VÍZ MINT GYÓGYSZER? 

 

Bebizonyítást nyert az évezredek folyamán, hogy a betegség esetén a 3-4 l víz bevitele 

segíti a felépülést. Itt meg kell említeni, hogy kivételek mindig létezik, azok a személyek, akiknél 

a vesék nem működnek megfelelően, a szívizom-gyengeséggel küzdők, a súlyos 

májelégtelenségben szenvedőknél nem szabad túllépni az orvos által előírt vízmennyiséget. 

Ezekben az esetekben nemhogy javítana, hanem ronthat a beteg állapotán. 

Vannak állapotok, mint az erőteljes izzadás, hasmenés, hányás, fokozott izommunka, 

amikor is pótolni kell a víz mellett az ásványi anyagokat, mivel a szervezet a vízzel együtt a sókat 

is veszíti. Az ásványvizek fogyasztása ilyenkor a megfelelő választás. Persze oda kell figyelni a 

szervezet állapotára és annak megfelelően választani a piacon található különféle ásványi 

anyagokat tartalmazó vizek között. 

A keleti népek körében ősidők óta használják a vízkúrát, mint ősi japán gyógymódot. 

Ennek a lényege, hogy a napot indítsuk vízivással. Reggel ébredés után, igyunk meg 5-6 pohár 

vizet ( 1,2-1,4 l) éhgyomorra és 1 óra elteltével reggelizzünk. Ajánlatos naponta kétszer meginni 
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ezt a mennyiséget, úgy, hogy egy órával előtte és utána ehetünk csak. Oda kell figyelni a bevitt só 

mennyiségére is. Ugyanis, ha csak sima vizet iszunk ilyen mennyiségben, akkor felhígítjuk a vér 

sóösszetételét, és a szervezet a sóanyagcsererendszer elégtelen működése miatt összeomolhat. 

Súlyosabb esetekben napi háromszor kell ismételni az ivókúrát. Ha valaki egyszerre nem tudja 

meginni az ajánlott mennyiséget, az kisebb szünetek beiktatásával tegye. Mint említettük oda kell 

figyelni a só bevitelre, ezért minden ötödik pohár vízhez adni egy kávéskanálnyi konyhasót. Mire 

jó ez a fajta vízkúra? A keleti népek szerint így a testsúly csökkentése mellett stabilizálódhat a 

vérnyomás, megszűnnek a gyomorpanaszok, megoldódnak a székrekedéses és aranyér általi 

gondok, csökkennek az ízületi panaszok, akár a cukorbetegség is elmúlhat. Hatással van még az 

asztmára és a többi légúti megbetegedésre, a prosztata problémákra, húgyúti fertőzésekre, javulhat 

a látás, sőt még a daganatos betegségeknél is pozitív eredményeket ad. 

A vízkúrák vagyis az ivóvízkúrák régről ismert terápiás módszerek. Kneipp tiszteletes is 

előszeretettel alkalmazta a gyógynövények főzetével kombinálva. Ismerve az adott víz ásványi 

anyag tartalmát, tudván honnan származik, és hogy gyógyászatilag bizonyítottan hat egyes 

betegségekre vagy kóros elváltozásokra. Ilyen kúraszerűen alkalmazhatóak a gyógyvizek és 

termálvizek, amelyeket kivizsgáltak, biztonsággal ihatóak. Kúraszerűen, napi szinten több 

alkalommal legalább egy hónapon keresztül kell fogyasztani, méghozzá az ajánlatok szerint 

kortyonként és éhgyomorra. A fogyasztott víz lehet meleg vagy hideg, de többnyire a 40-50 ℃ 

vizet részesítik előnyben. Fogyasztásakor a gyomor vérerei kitágulnak és több gyomornedv 

termelődik, a hideg víz pedig fokozza a bélműködést. A többletfolyadék eljuttatja az ásványi 

anyagokat minden sejthez, ezáltal beindul az anyagcsere erőteljesebb kiválasztása. Nem helyhez 

kötött dolog, akár az otthon biztonságában is lehet vele élni. Néha jelentkezhet úgynevezett ivókúra 

reakció. Rossz közérzet, étvágytalanság, fájdalomérzet. A panaszok általában mindenféle orvosi 

beavatkozás nélkül is 1-2 nap alatt visszahúzódnak. A vizek ásványianyag összetétele határozza 

meg, hogy elsődlegesen mire ajánlják. Ha a beteg eltér az előírástól, akkor ellenkező hatást érhet 
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el. Csontritkulás esetén kalcium és foszfortartalmú vizeket kell fogyasztani, odafigyelve a 

magnézium pótolásra is. A magnézium fontos, az idegrendszer karbantartásánál, az izmok 

működésénél, a fehérje és szénhidrát anyagcsere zavartalan fentartásában. Cink bevitele fontos az 

immunrendszer működéséhez, az anyagcsere, és a megfelelő mennyiségű inzulintermelés 

biztosításában. A nátrium és kálium tartalmú vizek a vérnyomás szabályozásáért felelősek, 

hiányuk gyengeséget, émelygést , izomgörcsöket idézhet elő. A jód fontos elem főleg a 

pajzsmirigy hormonjainak előállításához. A szelénben gazdag vizek jelentősek az immunrendszer 

karbantartásában, a sejthártyát erősítik. 

Amennyire hasznosak, ugyanannyira veszélyesek is lehetnek az ivókúrák. Ha valaki 

minden előző ismeretszerzés és kivizsgálás során kezdi alkalmazni. Nem biztos, hogy mindenki 

egyformán reagál egy bizonyos összetételű víz kúraszerű alkalmazásakor. Ajánlott az orvosi 

felügyelet a kivizsgálást követően. Bizonyos esetekben, mint a rosszindulatú daganatos 

megbetegedések, lázas állapot, magas vérnyomás, akut vagy krónikus veseelégtelenség, 

szívizomgyengeség tartós ellenjavallatnak számítanak. A gyomor betegségei, mint a fekélyes 

állapotok, gyomortágulat, gyomor záróizmának a szűkülete részleges ellenjavallatnak számítanak. 

Ezekben az esetekben el lehet kezdeni az ivókúrát állandó orvosi felügyelet mellett. Ismertek még 

a keserűvizes kúrák, amik az aranyér panaszok kezelésénél fontosak. Ebben az esetben ugyanis a 

kemény székletet puhítják és ezáltal csökkentik az aranyér kialakulásának az esélyét. 

A víz tehát nagyon fontos szerepet játszik minden élőlény életében. A körforgását sajnos 

jobban tudjuk befolyásolni mint kellene. A globális felmelegedés, ami az emberi tevékenységgel 

nagy mértékben összefügg hatással van a víz további sorsára. Az utóbbi években mind jelentősebb 

a sarkköri jégtakaró csökkenése. Olvadnak a jéghegyek, a gleccserek, változik, vagyis emelkedik 

a tengerek vízszintje. Ezáltal sok tengerparti város kerülhet víz alá. Az emberek megélhetése és 

élőhelye forog kockán. A lakhelyek vannak veszélyben. Ugyanakkor csökken a földalatti vizek 
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utánpótlása, kiszáradnak a tavak és a folyók, a benne levő halállomány is mind kevesebb. Ez 

hatással van az tápanyagláncra is. 

Ebből kifolyólag oda kellene figyelni, mikor és mennyi vizet használunk. A medencék vizét újra 

lehet hasznosítani, és az ipari folyamatokat, ahol nagy mennyiségű vizet használnak fel 

racionalizálni kell. 

Egyenlőre a mi térségünket még nem sújtja a víz hiánya. Viszont ha nem kezdjük el 

időben óvni a víztartalékainkat, nem lesz mihez nyúlni, miből meríteni a mindenki számára 

elérhető, könnyen hozzáférhető és gyógyításra alkalmas vizet.  



 

A projekt címe: NATURAL HEALTH – az egészségért a természeti örökség védelmével  

Rövidítés: NATURAL HEALTH, Projektazonosító: HUSRB/1903/34/0120  

A program az Interreg-IPA Magyarország-Szerbia Együttműködési Program keretében valósul meg 

              

  

  

53. oldal 

A programot megvalósító szervezetek:  

Ecocenter Alapítvány (HU), Than Fivérek Értelmiségi Kör (SRB) 

   
  

FELHASZNÁLT  IRODALOM: 

www.zdravija.com www.biokvant.rs/morska-voda 

www.danas.rs/yivot/boravak-na-moru-uyivanje-i-

regeneracija www.subotica.info/tagovi/termalna -banja-pacir 

www.termaonline.hu/furdok/pacser-gyogyfurdo 

www.welness-spa.rs 

Neves óbecseiek, Népkönytár Óbecse, ,,Proleter” Óbecse, 2013 

www.femina.hu www.wellazine.hu www.vitalmagazin.hu 

Vizuelni recnik hemije, Beograd, International, 2001 . 

Fizikai-kémiai alapismeretek, Műszaki Könyvkiadó, Budapest 1965 

Szervtelen vegytan, Testvériség-Egység könyvkiadóvállalat, Újvidék, 1951 

http://www.zdravija.com/
http://www.welness-spa.rs/
http://www.wellazine.hu/
http://www.wellazine.hu/


 

 

 


	A VÍZ GYÓGYÍTÓ EREJE

