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Gyógy- és Élményfürdő

Kehidakustány, Kossuth u. 62.
Telefon +36 83 534 501

www.kehidatermal.hu

Őszi kényeztető napok a Kehida Termálban!
Wellness és szépség csomag

1.700 m2 vízfelület, 10 medence · szabadtéri és beltéri 36-38 fokos
melegvizes gyógymedencék 94 m hosszú óriáscsúszda · pezsgősziget · sodrómedence · gyermekpancsoló · terápiás kezelések
kényeztető masszázsok · napi 2x vizitorna · gyermek úszásoktatás
szauna oázis · sós-jeges-mézes szauna felöntések

Mi teljesítjük 3 kívánságát!

Kehida Termál Hotel

•

3 éjszaka félpanzióval

Relax szezonban

•

3 kívánság a Beauty szolgáltatásaiból

(szept. 3 – okt. 4.)

•

gyógy- és élményfürdő használata

•

szauna oázis használata nyitvatartási időben
(finn szaunák, aroma- és zeneterápiás kabin,

•

gőzfürdő, infra kabin, pezsgőfürdő, Kneipp taposó)

•

fürdőköpeny és strandtörülköző használata

•

kardiofitnesz-terem használat, asztalitenisz

•

WiFi használat a Kehida Termál Hotel****
szobáiban és a Hertelendy Ház**** épületében

•

a Hertelendy Ház**** vendégei számára
a ház saját wellness centrumának használata
(infra kabin, finn szauna, pezsgőfürdő,
kardiofitnesz-terem)
sorompóval zárt parkoló

•

Utószezonban

++++

49.500 Ft / fő / 3 éj
51.300 Ft / fő / 3 éj

(okt. 5 – dec. 22.; kiv.: nov. 1 – 4.)

Hertelendy Ház
Relax szezonban

++++

42.000 Ft / fő / 3 éj

(szept. 3 – okt. 4.)

Utószezonban

42.000 Ft / fő / 3 éj

(okt. 5 – dec. 22.; kiv.: nov. 1 – 4.)
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Lapmenedzser:
Kirchkeszner-Krieger Dóra
Hirdetésfelvétel: B.Liz-Art Kft.
1037 Budapest,
Szépvölgyi út 49-55. C/12.
Tel./Fax: (06-1) 439-1173, 439-1174
E-mail: blizart1@t-online.hu

Értékesítési vezetô:
Primusz Viktória
E-mail: pviktoria@blizart.hu
Terjeszti: Teletál Ételfutár Kft.
A magazinban megjelenő fotók
forrása: Internet, az ettől eltérő
eseteket külön jelezzük!

A magazinban megjelenő nyomtatási hibákért, illetve a hirdetések tartalmáért felelősséget nem vállalunk.
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több van benne

Tudja Ön, hogy miért csak ritkán lát Kögel Cargo pótkocsit állni?

Mert megbízható és mindig úton van.
Napjainkban az áruszállítás olyan szállító eszközt kíván, mint a Kögel Cargo:
az igényes kivitelezésen túl kitűnik a csekély üzemeltetési költségeivel és
sokoldalú felhasználhatóságával.

Az ön magyarországi Kögel-partnere

KTL és nanokerámia
Hosszú élettartam a legmodernebb, környezetbarát
korrózióvédelemnek köszönhetően

DELTA-TRUCK Kft.
Robosztusság
Az erősített alváz a nehéz árut is
biztonságosan juttatja célba

Hivatalos Kögel márkakereskedés
2310 Szigetszentmiklós
Leshegy u. 13.
tel +36 24 50 22 50
marketing@delta-truck.hu

www.koegel.co.hu
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A hónap híres szülötte



szent-györgyi albert

„Látni, amit már mindenki látott, és azt gondolni róla, amit még senki sem
gondolt.” Ez Szent-Györgyi Albert tudományos hitvallása, aki egyike a
legnagyobb magyar tudósoknak. Ő az egyetlen magyar, aki szülőföldjén élt
és szegedi professzorként dolgozott, mikor elnyerte a Nobel-díjat a C és P
vitaminok felfedezéséért. De azt talán már kevesebben tudják, hogy ez jelentette
a flavonoid kutatás alapjait.
Szent-Györgyi
Albert
1893. szeptember 16-án
született Budapesten.
Édesanyja
Lenhossék
Jozefin, édesapja SzentGyörgyi Miklós. Két testvére volt, a bátya Pál és
az öccse Imre. Gyermekkorában igen rossz tanuló volt. Szülei még házitanítót is fogadtak mellé,
hogy ne bukjon meg.
Az évek múlásával ez
gyökeresen megváltozott. A gimnázium utolsó két
évében kitűnő tanuló lett. 1911-ben iratkozott be a Budapesti Tudományegyetem Orvosi karára. Nagybátyja
laboratóriumai felkeltették az érdeklődését, ezért nemsokára a kutatómunkát is elkezdte. 1913-ban az Élettani
Intézetbe ment dolgozni. Megnősül és a következő évben megszületik lánya, Nelli. 1919-ben Szent-Györgyi
családjával együtt Pozsonyba költözik, hogy mindent
megtanuljon a gyógyszerekről. A vándorévek alatta Pozsony után Prágában, Berlinben, Groningenben, Leidenben folytatott tanulmányokat a biológia, az élettan,
a gyógyszertan, a bakteriológia, majd a fizika-kémia
terén. Kutató-orvosként nemzetközi hírnevet szerzett.
A vándorévek után ismert tudósként, 1928-ban érkezett
Szegedre. Itt kiváló lehetőségeket kapott munkájához,
így legnagyobb tudományos felfedezései a Tisza-parton születtek. Itteni eredményeiért nyerte el a Nobeldíjat, melyet Stockholmban 1937. december 10-én vett
át. 1938-ban A Magyar Tudományos Akadémia rendes
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tagja lett. 1940-1941-es tanévben Szent-Györgyi Albert
volt a szegedi tudományegyetem rektora, ahol az izommozgás biokémiájával kezdett el foglalkozni. Legendák
keringtek róla, akármerre járt a nagyszerű tanár, aki a
szegedi egyetem rektoraként is fontosnak tartotta az
ifjúsággal való külön foglalkozást.
1943-ban más értelmiségiekkel együtt megalapította a
Polgári Demokrata Pártot közben kapcsolatot keresett
az illegálisan szerveződő titkos mozgalmakkal.
1944. március 19-i német megszálláskor kénytelen illegalitásba vonulni. Hitler személyesen ad parancsot
az elfogatására. 1945 és 1947 között Szent-Györgyi a
budapesti tudományegyetem orvos karának biokémia
professzora volt.1947 végén a politikai terrortól tartva,
elhagyta az országot, és belépési engedélyt kért az
Egyesült Államokban, a Boston melletti Woods-Holeban telepedett le. 1954-ben amerikai állampolgár lett.
1947 és 1962 között az Egyesült Államok Izomkutató
Tudományos Intézete tengerbiológiai laboratóriumának
igazgatója, majd 1962 és 1971 között a Darthmouth-i
Egyetem professzora volt.
Szent-Györgyi Albert 1986. október 22-én, kilencvenhárom évesen veseelégtelenségben hunyt el.
Szegedi kutatómunkáját máig folytatják tanítványai és
azok tanítványai.

Külföldi ízek
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ŐSZI AK
CIÓ

!

Bérlet akció
a Broadway Fitness-ben
október 10-ig!
1 havi kombinált bérlet
18990 Ft helyett 16990 Ft
2 havi kombinált bérlet
37980 Ft helyett 32990 Ft
3 havi kombinált bérlet
56970 Ft helyett 45990 Ft

Fitness: erősítő és kardió gépek,
csoportos órák, spinning, giryafitt, stb.
Wellness–SPA: úszómedence,
szauna, jacuzzi.
Részletek a recepción, vagy
a www.broadwayfitness.hu-n.
Nyitva tartás:
Hétfő–Péntek: 6:30–22:00
Szombat–Vasárnap: 8:00–20:00
14
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1066 Budapest, Ó utca 43–49.
Telefon: (+36) 1 354 0540

Szüreti hagyományok
Régen a szüret társas eseménynek számított, amelyre egy egész éven át
emlékeztek és készültek a családok. Akkoriban ez egy egész közösség, falvak,
szőlőhegyek közös ünnepe volt, amelyet a nap végén mulatságok zártak.
Napjainkban is családok, rokonok, ismerősök közös
programja, de a 18-19. században sokkal szélesebb
körben, nagyobb összejövetelként ünnepelték meg a
betakarításnak ezt az időszakát. Sok hagyomány azonban ma is él, amikhez büszkén ragaszkodnak, például a rég kialakult napokhoz kötődik a szüret kezdete.
A 18-19. században gyakran a községi tanácsok határozott időpontot szabtak ki a szőlő betakarításának
kezdetére. Ez az időpont azonban régiókként változott,
figyelembe véve az időjárási viszonyokat, a jellemző
szőlőfajtákat és egyéb tényezőket. Az Alföldön például
hagyományosan Mihály napja (szeptember 29.) volt a
szüret kezdetének időpontja, míg a Dunántúlon csak
Terézia napján (október 15.) kezdődött.
Igazi sátoros ünnep volt, melyre még az idegen földön
vitézkedő emberek is hazatértek. Kihagyhatatlan eseménynek számított, a társadalmi élet fontos része, az
ismerkedés egyik fontos színtere volt. A tánc, a mulatozás mellett természetesen nem maradhatott el a borozgatás sem. Ennek aztán gyakran lett következménye
kisebb-nagyobb verekedés, amely egyáltalán nem volt
szokatlan és különösebben megbotránkoztató történés. Enélkül nem is múlhatott el igazi szüreti mulatság.
A szüret hagyományosan zajkeltéssel, riogatással,

vagy pisztolylövésekkel indult. Csak ezután kezdődött
a munka. A lányok, asszonyok voltak a szedők, akik vidékenként változó gyűjtőedénybe - vödör, kézi puttony,
kosár - szedték kacorral (szőlőmetsző késsel) a szőlőt.
Ők kiabáltak aztán a puttonyos legényeknek, férfiaknak, akik, az akkor még fából készült puttonyba gyűjtötték a szőlőt. A szemeket préselés előtt összezúzták,
majd ezután indult a borkészítés. A munka alatt vidám
énekszótól, viccektől volt hangos a vidék.
A nap végén a szüretelők szüreti koszorút vittek a vállukon, amely szőlőfürtökből, búzával, szalagokkal díszített
koszorú volt. Régen a földesúr kapujába gyűlve dicsérték a termést, aztán a földesúr táncos mulatsággal zárta
az estét. A szüreti időszakban az emberek még ma is
sok helyen ünnepelnek szüreti felvonulásokkal. A régi
idők szereplőiről – a bíró, csőszlányok, csőszlegények,
táncmesterek - ma beöltözött emberek emlékeznek
meg. A szüret elengedhetetlen szereplője volt a borkirály
is, aki az esti mulatságért volt felelős. Nem maradhat ki
a menetből a hordóra ültetett piros ruhás férfi bábu, az
úgynevezett baksus - figura. Eredete valószínűleg Bacchusra, a rómaiak bor-istenére vezethető vissza. A menet fontos szereplői a tolvajok és csőszök, akik szórakoztatják a közönséget, ugyanakkor bemutatják a szüret
egykor nagyon is jellemző szerepvállalásait.
A szüreti fogások elkészítésére a gazdaasszony különös gondossággal ügyelt. Este, a szüretből hazatérőket már megterített asztal várta. Fő eledel a birka
-vagy marhahúsból készült bográcsos és a kalács volt.
A húsleves, töltött káposzta sem maradhatott el, amit
aztán a csöröge fánk zárt.
A igazi szüreti munka és a hozzá kapcsolódó mulatságok általában szeptember végén, de inkább október
végén szoktak kezdődni. Az idei kánikulának köszönhetően azonban idén az ország valamennyi bortermelő vidékén jó egy hónappal korábban beérhetnek a
fürtök, azaz megindulhat a szüret.
15
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Külföldi ízek

Építészeti csodák - Az Itaipu gát
A világ legnagyobb vízi erőművét, a Parana folyóra felépült Itaipu gátat, a brazilparaguay-i határon találjuk. Közel esik a világ egyik legszebb vízeséséhez,
az Iguacuhoz. A 18-as szám igazán szerencsés volt az Itaipu gáton dolgozó
mérnökök számára. A 4,8 mérföld hosszú, betonból és kőből készült gát, 18
generátorral rendelkezik, 18 év alatt készült el és 18 milliárd dollárba került.
Paraguayt és Brazíliát is több, súlyos aszály sújtotta az
elmúlt évtizedekben és a Parana folyó szabályozása és
egy tározó megépítése is egyre sürgetőbbé vált. A 70-es
években jelentkezett egy újabb probléma Brazíliában.
Nemcsak a gazdasági fejlődés nőtt meg ugrásszerűen,
de a népesség is megtöbbszöröződött. Ennek eredményeképp az ország energiaszükséglete is jelentősen
megnőtt. A kormány ezt a problémát az ország nagy
vízenergia-készleteinek kihasználásával kívánta megoldani. A gát számára a legalkalmasabb helynek a Parana
folyó egy szakaszát találták. A gond csak az volt, hogy
ez a szakasz határos a régi ellenséggel, Paraguay-jal.
Végül diadalmaskodott a gazdasági kényszer és meg-
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született a megállapodás a két ország között, példát
mutatva arra, hogy a közös érdek felül tud emelkedni
akár egy százéves ellenségeskedésen is.
A gát építésének első fázisa az elterelő csatorna megépítése volt. Ez a fázis három évig tartott. Az elterelő
csatornához először is a mérnököknek meg kellett
fordítaniuk a Parana folyásirányát. Majdnem három
évükbe tellett a munkásoknak, mire kiásták az 1,3
mérföld hosszú, 300 láb mély, és 490 láb széles elterelő csatornát a folyónak. A folyamat során 50 millió
tonna földet és sziklát mozdítottak el. Csak az elterelő csatorna megnyitása után kezdődhetett meg a gát
felhúzása. Ezzel párhuzamosan megkezdődött a gát

Építészeti csodák

mögötti tározó feltöltésekor fellépő károk felmérése.
Elsősorban az elárasztani kívánt területen lévő birtokok és ingatlanok tulajdonosait kellett kártalanítani, valamint a területen élő állat- és növényfajok mentését
is elő kellett készíteni. Egy egész tórendszert, tavak
láncolatát alakította ki ugyanis a kiépült vízerőmű, és
így rendkívül mélyrehatóan befolyásolta a környezetet
és az élővilágot. A katasztrófa természetesen tudatos
környezettervezéssel elkerülhető, ezért is tekintették az
építkezés kiemelt részének ezt az előkészítő szakaszt.
A kivitelezők ekkor egy jelentős problémával szembesültek: a súlyos munkaerőhiánnyal. Az ország ezen
része ugyanis igencsak ritkán lakott. Ezért rövid időn
belül egy harmincezer lakosú várost alakítottak ki nem
messze a munkaterülettől.
Az építkezés 1975-től 1991-ig tartott, közel 30.000 ember dolgozott az erőmű kialakításán. A terv alapja az
volt, hogy az alapkőzetben lévő puhább réteget eltávolították és az üreget betonnal töltötték ki. Az építkezés
során olyan mennyiségű belső hő keletkezett a beton
kötése folytán, hogy azt csak ipari méretű hűtéssel és
kivételes technológiával tudták megoldani. A munkálatok legkényesebb szakasza a tározóhoz tartozó túlfolyó
megépítése és annak kipróbálása volt. A másik óriási
kockázatot a tározó feltöltése jelentette. Minden félelem
ellenére, mindkét projekt sikeres volt. Végül elhelyezték
a turbinákat, és megkezdődött az áramtermelés. A 18
turbinával üzemelő erőmű a gát belsejében hatalmas
mennyiségű olcsó áramot termel, ami óriási előnyt jelent az érintett országok gazdaságának.
A gát 7,76 kilométer hosszú és 196 méter magas.

Területe Chicago területének háromszorosa. A felhasznált vas és beton alapanyagból közel 380 Eiffel-tornyot
vagy 15 Csalagutat lehetne építeni. Az újratermelődő,
megújuló természeti erőforrások kiaknázására épülő
stratégia 27 millió háztartás villamosenergia-szükségletét megtermelő erőművet hozott létre. Lényegében a
hatalmas gát Brazília energiaszükségletének 28 százalékát, a szomszédos Paraguay-énak pedig a 78 százalékát biztosítja. Ez leegyszerűsítve annyit jelent, hogy
egy év alatt annyi áramot termel, mint London háromévi szükséglete. Az erőmű működtetésével évente 67,5
millió tonna széndioxid kibocsátását kerüljük el.
A tározó vizét lakossági és gazdasági célokra egyaránt
használják. A gát megépítésének következtében a
Parana folyó szintje állandó, így a halászat, közlekedés,
állattartás problémái is megoldódtak mindkét országban.
A turizmus szempontjából nagy jelentőséggel bír, hogy
az építkezésnek köszönhetően közúton is megközelíthető az Iguassu Nemzeti Park. A gátat szervezett keretek között turisták is látogathatják.

*Áraink tartalmazzák: Csemeete Kuckó óvónénivel • gyermekanimáció • gyógy- és élményfürdő használata és a
szauna oázis használata
ta nyi
ny tvaatartási időben (finn szaunák, aroma- és zeneterápiás kabin, gőzfürdő
dő, infra kabin,
pezsgőfürdő,Kneipp
p ta
tapos
posó)
ó • cardio fitnesz terem használat, asztalitenisz • fürdőköpeny és straandtörülköző
használat • WiFi
Fi has
haszná
ználat
lat a Kehida
Kehida Termál Hotel és a Hertelendy Ház épületében.

31.000 Ft / fő / 2 éjszaka félpanziós ellátással*
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Kehida Term
mál Hotel++++
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*Áraink tartalmazzák: Csemeete Kuckó óvónénivel • gyermekanimáció • gyógy- és élményfürdő
ő
használata és a szauna oázis használata nyitvatartási időben (finn szaunák, aroma- és zeneterá-piás kabin, gőzfürdő, in
infra
ra kaabin, pezsgőfürdő, Kneipp taposó) • cardio fitnesz terem használat,
asztalitenisz • füürdő
d köp
köpeny
eny és strandtörülköző használat • WiFi használat a Kehida Termál Hotell
és a Hertelendy Há
Házz épületé
etéb
ben
ben.

42.300 Ft-tól/fő/4
4 éjszaka félpanziós ellátással*

Hertelendy
y Ház++++

47.700 Ft-tól / fő
ő / 4 éjszaka félpanziós ellátással*

Kehida Term
mál Hotel++++

.... é
éss h
ha
ae
ez
z ssem
em e
elég
lég a
akko
kkor 3=4

Kehida Termál Gyógy- és Élményfürdő, Hotel
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www.kehidatermal.hu

Kehidakustány, Kossuth u. 62. Telefon +36 83 534 501
E-mail: sales@kehidatermal.hu

Elindultak
k a szorgos
rgos h
hét
étk
köz
öznapok
és már tovasz
zálltt
a nyári pihené
és emlék
ke,
pihenjen nálunk 4 éjszakát
3 éjszak
ka áráért!!

, Hertelendy Ház++++, Élményfalu+++
++++

Külföldi ízek

Liget

Fitness - Wellness

Központ

• Fitness
• Aerobik
• Spinning
• Wellness
• szauna, infraszauna, gôzkabin, tepidárium
• Masszázs
• gyógy- és élménymasszázsok
• Szépségszalon
• fodrászat, kozmetika,
pedikûr-manikûr-mûköröm,
smink, szolárium
• Játszóház
Cím: 1117 Budapest Nádorliget u. 5/B
Tel: 06-1-786-78-49 • 06 70 329 6544
www.ligetwellness.com • www.varazsmano.hu
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Egyéni OrszágOs squash BajnOkság
jnokság
s Szabadidős Squash Ba
Intersport III. Országo
kság
jno
Ba
sh
Országos Squa
Intersport XXIV. Egyéni Squash Kupa
dia
II. Egyéni Országos Mé

Nevezési lehetőség:
nevezes@amatorsquash.hu
Szervező: amatorsquash.hu
Nevezés feltétele: szabadidős
squash kártya

Támogatók:
Selejtezők:

Debrecen, Budapest,
Kecskemét, Eger,
Szolnok, Győr,
Pécs, Szombathely,
Tiszaújváros, Gödöllő,
Szeged, Kaposvár

mozgas.info

Házigazdák:

Bencsik Tamara
Harsányi Levente
Krajcsák Márk
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Részt vevő klubok:

Amennyiben 2012. 09.1
15-ig fogllal
további 5% kedvezményt bizttosítunk az árból!

Kehida Termál Gyógy- és Élményfürdő, Hotel

www.kehidatermal.hu

Kehidakustány, Kossuth u. 62. Telefon +36 83 534 501
E-mail: sales@kehidatermal.hu

, Hertelendy Ház++++, Élményfalu+++

++++

Külföldi ízek
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Sudoku
A szabály: Úgy kell kitölteni a táblázatot, hogy minden sorban,
minden oszlopban, illetve minden körbehatárolt területen pontosan egyszer szerepeljen az összes számjegy 1-9-ig, a tábla nagyságától függetlenül.
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Frissüljön Fel nálunk!
Sport, kultúra és kikapcsolódás
minden korosztály számára.
baba-mama úszás
versenyúszás
búvároktatás
aquafitness
jakuzzi

Folyamatosan bővülő
szolgáltatásokkal
állunk látogatóink rendelkezésére.

szauna
masszázs

gyermektorna

fodrászat

senior torna

kozmetika
úszásoktatás
szinkronúszás
nyári sporttábor

asztalitenisz
kézilabda
cselgáncs
triatlon
karate
futsal
előadások
koncer tek
konferenciák
sp or t versenyek
2040 Budaörs, Hársfa u. 6. | Tel.: +23 428-026
e-mail: bvuss@btg.hu | www.bvuss.hu

