
KÉPES BESZÁMOLÓ 

AZ OLASZ TANULMÁNYÚTRÓL

2014 június 26-án hajnalban kiváló hangulatban Edelényből indultunk Lignanoba (Olaszország)
tanulmányutunkra, hogy megtekintsük arrafelé hogyan alkalmazzák a gyógyításban a fizioterápiás

eljárásokat.  

Megérkeztünk a szállásunkra délután, ahol stratégiai megbeszélést tartottunk.



Este megcsodáltuk a naplementét.

A gasztronómiai kíváncsiságunkat is kielégítettük egy igazi családi olasz pizzával.

Másnap igazi jeges olasz kávéval hűsítettük a hőségérzetünket.



Ha Olaszország északi részén vagyunk, meg kellett nézni a nevezetességeket Velencét, Muránót,
Buránót. Útra is keltünk, illetve várunk az autóbuszra, hogy becsatlakozzunk a csoporthoz.

Az út nagy részét hajóval tettük meg, ahol idegenvezetőnk Bodnár Zoltán (mikrofonnal a kezében)
elmondta  a  történelmi  eseményeket,  valamint  azt  is,  hogy  Buránóban  hogyan  kezdődött  a
csipkeverés, Muránóban az üvegfúvás és Velencének a történetéről is érdekes beszámolót tartott.



Láthattuk Buránó feltűnően színes házait.

Megcsodálhattuk a gyönyörűen készített csipkéket.

 



Megtudtuk, hogy a mentés itt nem mentőautóval, hanem mentőcsónakkal történik.

Muránóban bemutatták nekünk, hogy hogyan kell üveget fújni.



Megérkeztünk Velencébe, ahol a gondolák egymást követték a vízen.

Megtudtuk, hogy Velencében megszűnt a kórház, csak járóbeteg ellátással foglalkoznak , melynek
bejárata előtt kicsit megpihentünk.



Ezen a folyosón lehet bejutni az orvosi ellátásra.

Közvetlen bejárat az egyik rendelésre.



Ilyen rendelések vehetők igénybe szükség esetén.

A sóhajok hídjánál  megálltunk egy pillanatra (balról:  Zsoldiné  Túri  Edit,  Dr  Baráthné  Mócsa

Magdolna, Almási Barnabásné).



Segédeszköz, ami a járást segíti, de ha az illető elfárad, könnyen ülőalkalmatossággá alakíthatja az
eszközt és pihenhet kedve szerint.

Visszafelé haladva Velencéből a szálláshelyünk felé kicsit fáradtan, de jókedvűen haladtunk a hajóval.



Lignanoba  érve,  este  élveztük  a  tenger  nyújtotta  esti  kellemes  klímaterápiát  és
megtapasztalhattuk  kissé  oedemás  lábainkon  a  víz  áldásos  fizikai  tulajdonságát,  amit
hidrosztatikai nyomásként ismerünk.

A hidrosztatikai nyomáson kívül  a víz kellemes hőmérséklete és a magas sótartalma is segített a
felfrissülésben, amiből még  a nadrág szárára is bőven jutott.

A thalasszoterápiát több napon keresztül élvezhettük.



Egyik nap elmentünk Veronába is ahol Júlia házán kívül az arénát is megtekinthettük.

Hazafelé jövet láthattuk a festői szépségű MIRAMARE kastélyt.

A kastély parkjában gyönyörű buja különleges botanikus kert tárult elénk.



A lignanoi fizioterápiára sajnos nem jutottunk be, mert éppen felújítás alatt volt, de elmentünk a
Garda  tóhoz,  ahol  megtekinthettük  a  gyógyfürdő egy  részét,  melyről  később számolunk be.
Annyit  azért  megtudhattunk,  hogy  a  különböző  kezelések  nagyobb  számban  a  wellness  és  a
szépségipar felé kanyarodott el, de a gyógyászati ellátásban az ottani fizioterápiás kollégák is reggeltől
estig dolgoznak. Persze ott szieszta idő mindenhol szükséges, szinte kötelező a nagy meleg miatt.

Nagyon gyorsan eltelt ez a tíz nap.  Július 5-én érkeztünk haza és elmondhatom, hogy ismét egy
nagyon jól sikerült tanulmányúton vagyunk túl.

Köszönjük Almási Barnabásné Marikának, hogy mindezt megszervezte. 


