


konferencia és wellness hotel

9400 Sopron, Ojtózi fasor 3. | Telefon: +36 99/515 000 | Fax: +36 99/515 001 | E-mail: reservation@hotelfagus.hu | www.hotelfagus.org

• gazdag büféreggeli 
• ínycsiklandó svédasztalos vacsora világbajnok chefünk jóvoltából 
• wellnesscentrum-használat: úszómedence, gyermekmedence,   
   jacuzzik, finn szaunák, gőzfürdő, sóbarlang, kardiogépekkel 
   felszerelt fitneszterem

Hétvége  34 900 Ft/fő/2 éj 

Hétköznap  44 900 Ft/fő/3 éj

+ éjszakák csak  12 000 Ft/fő/éj áron!

2011.10.28 – 11.07. 
Foglaljon szeptember 20-ig és megajándékozzuk 
egy palack borral!

• gazdag büféreggeli 
• ínycsiklandó svédasztalos vacsora világbajnok chefünk jóvoltából 
• wellnesscentrum-használat: úszómedence, gyermekmedence,  
 jacuzzik, finn szaunák, gőzfürdő, sóbarlang, kardiogépekkel 
 felszerelt fitneszterem • fürdőköpeny bekészítés 
• szervezett autóbuszos kirándulás  
 (indulás 8.30-kor, érkezés az esti órákban) 
• elhelyezés erkélyes, légkondicionált 2 ágyas delux szobában

Az alábbi kirándulási időpontok közül választhat: 
2011.10.29. vagy 2011.10.30.

2 éjszaka  38 900 Ft/fő

3 éjszaka  47 900 Ft/fő

Foglalás: 06 99 515 000 | reservation@hotelfagus.hu
egyágyas felár: 50 % Áraink tartalmazzák az áfát, de nem tartalmazzák a 18. évet betöltött vendégeink által helyben fizetendő ifát, amelynek mértéke 340 ft/fõ/éj.

TökfeszTiválMár MOST FOglAljOn 
Az őSzi SzünETrE! 

Eladás, tanácsadás, szErElés, szErviz
Karol Herberger

tel.: 00421 903 269610; karol.herberger@efaflex.sk
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Külföldi ízek

Kiadja: B.Liz-Art Kft. 037 Budapest, 
Szépvölgyi út 49-55. C/12.
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!

TeletálÉtelfutár

Tartalom
5. Bemutatkozás

8. 10. heti étlap

10. A fűszerek

12. 11. heti étlap

14. Tavaszi tisztítókúra

16. A számok jelentése

18. 12. heti étlap

20. Március 15.

22. 13. heti étlap

24. Irány a természet

25. Megrendelés, információk

26. Rejtvény

A magazinban megjelenő nyomtatási hibákért, illetve a hirdetések tartalmáért felelősséget nem vállalunk.
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Tudja Ön, hogy miért csak ritkán lát Kögel Cargo pótkocsit állni?

Mert megbízható és mindig úton van.

több van benne

KTL és nanokerámia 
Hosszú élettartam a legmodernebb, környezetbarát 
korrózióvédelemnek köszönhetően

Robosztusság
Az erősített alváz a nehéz árut is 
biztonságosan juttatja célba

www.koegel.co.hu

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

www.deltatruck.hu

Az ön magyarországi Kögel-partnere

DELTA-TRUCK Kft.
Hivatalos Kögel márkakereskedés
2310 Szigetszentmiklós
Leshegy u. 13.
tel +36 24 50 22 50
marketing@delta-truck.hu
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Az ÁRKÁD1 bővítési és átépítési munkálatai folyamatosan zajlanak. Egymást követik az üzletfelújítások, bőví-
tések, s emellett egyre több üzlet költözik új helyre a bevásárlóközpontban. A szakaszonként zajló átalakítási 
munkálatok miatt átmeneti jellegű bezárásokkal találkozhatnak a látogatók, hiszen a megújulási folyamat az üz-
letek belső tereit, a bevásárlóutcákat, a parkolót is érinti. Az üzletek belső terei bővülnek, a centert vitalizálják és 
modernizálják, az ÁRKÁD1 üzlet összetétele gazdagodni és frissülni fog, hogy végkifejletben egy egységesen 
modern épületkomplexum jöjjön létre az épülő ÁRKÁD2-vel, melynek munkálatai az ÁRKÁD1 megújulásával pár-
huzamosan haladnak. 

Az eredeti ütemezés szerint az ÁRKÁD2 2013 márciusában nyitja meg üzleteit. 
2013 szeptember végére az ÁRKÁD Budapest, és így Magyarország legnagyobb kereskedelmi területével rendel-
kező bevásárlóközpontjává válik. 

Az ÁRKÁD2 üzleteit a Gyakorló utcai bejáraton, a Parkolóház új részeiből, illetve az ÁRKÁD1 valamennyi szintjén 
ideiglenesen kialakított folyosókon keresztül tudják majd megközelíteni a látogatók.

A felsoroltakon kívül további átalakításokra is sor kerül, így például az ételudvar bővítése, a régi épületrészben 
található látogatói mosdók felújítása. Minden bizonnyal látványos lesz az épületen található világító ÁRKÁD logók 
cseréje, illetve az ÁRKÁD1 sétálóutcáinak új arculata.

Tájékozódási lehetőségek 
Az ÁRKÁD Bevásárlóközpontban zajló változásokkal kapcsolatosan a látogatók az alábbi módon tájékozódhat-
nak.

Elektronikus eszközök 
A munkálatokkal, bezárásokkal és új üzletnyitásokkal kapcsolatos információk megosztásának legfőbb hordozói 
a bevásárlóközpont információs oszlopai, a bevásárlóközpont weboldala, valamint Facebook oldala. 

Személyes tájékoztatás 
Az ÁRKÁD látogatói a bevásárlóközpont Információs pultjánál is érdeklődhetnek a változásokkal kapcsolatosan.

Parkoló bővülése, új tarifák
Az ÁRKÁD2 márciusi nyitásával a parkolóház is jelentős átalakuláson megy át. 
Március 20-tól már 1600 parkolóhely áll a gépkocsival érkező látogatók rendelkezésére, és ezen a napon egy új, 
kedvező parkolási tarifa is életbe lép.
A korábbi parkolási rend alapján a látogatók az első órában ingyenesen vehették igénybe a parkolóházat.
Az új rend szerint az első 2 óra parkolás díjmentes hétfőtől szombatig. Ezt követően minden megkezdett óra díja: 
200 Ft. Szintén március 20-tól a parkolás vasárnaponként ingyenes lesz.

AZ ÁRKÁD HÍREI 
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Előző számunkban olvashattak a fűszernövények eredetéről, történelméről és 
az egyes növények felhasználási területeiről. Mostani cikkünkben további fű-
szernövényekkel ismerkedhetnek meg és még jobban elsajátíthatják a fűszere-
zés csínját-bínját.

Életünk ízesítői – A fűszerek II.

Citromfű

Már a görögök és róma-

iak által is ismert, nálunk 

elfeledett fűszernövény. 

A friss citromszagra em-

lékeztető levelét saláták, 

gyümölcslevesek, mártá-

sok, főzelékek, töltelékek, 

gomba-, szárnyas- és 

vadételek, fűszerecetek 

ízesítésére használjuk. 

A népi gyógyászatban 

pattanás, rovarcsípés, ál-

matlanság, vizsgafélelem, asztma, epilepszia, láz, há-

nyás, allergiák, fejfájás, fekélyek, vérnyomáscsökkentő, 

ideg- és szívnyugtató, idegerősítő, vírusölő hatásokat 

tulajdonítanak neki.

Curry levél  

Származási helye Dél-

nyugat Ázsia és India. A 

curry fa egy kicsiny lomb-

hullató fa. Megtalálható 

az erdőkben mint bozót 

képző növény.

A legtöbb indiai étel el-

képzelhetetlen e nélkül 

a nagyon illatos, aromás 

fűszer nélkül. A nyugati 

világ lelkesen fogadja a 

indiai Curry levelet pikáns 

nem csípős íze miatt.

A curry fűszerkeverékek nagyon sok változatban elké-

szített alapanyaga.

Fekete üröm 

Származási helye Európa 

és Észak-Afrika. Virágzó 

hajtásának felső, legfel-

jebb 40 cm hosszú ré-

szét (esetleg a gyökerét) 

gyűjtik. A gyűjtés mellett 

ritkán termesztik palánta-

neveléssel is.

Teája étvágyjavító, epemű-

ködést serkentő, görcs-

csillapító, idegerősítő.

Majoránna helyett, továbbá liba-, kacsa-, vaddisznó 

hús fűszereként is használják. Emésztést segítő hatása 

miatt a nehezen emészthető ételek általános fűszere.

Fodormenta

Nálunk fűszerként ritkán alkalmazzuk, de ha igen ak-

kor alkalmazása azonos 

a borsmentáéval. Inkább 

gyógynövényként ismert 

(nagy felhasználója az il-

latszeripar).

Kellemesen hűsítő aro-

mája miatt üdítőkben, hi-

deg teának, koktélokhoz 

mindenképpen érdemes 

kipróbálni.

Cserépben tartva kelle-

mesen illatosítja a konyhát. Központi fűtéses helyisé-

gekben forrázatának gőze frissíti a levegőt, könnyíti a 

légzést inhaláláskor is enyhíti a gőz fullasztó hatását. 

Szélhajtó, étvágyjavító, görcsoldó teakeverékek alkotó-

eleme. A fog- és szájápoló szerek fontos alapanyaga.

muzlifeloldal.indd   1 5/22/12   7:32 PM
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Amikor a természet éppen felébred téli álmából, s a fák 

új erőre kapva ontani kezdik a rügyeket, mi sokszor úgy 

érezzük magunkat, mint akiken átment az úthenger. Ek-

korra testünk ellenálló képessége legyengül, hiszen a 

téli hónapokban szervezetünk kevesebb ásványi anyag-

hoz, létfontosságú vitaminhoz és nyomelemhez jut, rit-

kábban vagyunk a friss levegőn és csak elvétve moz-

gunk. Télen az anyagcserénk is takarékra kapcsol, így a 

táplálkozásunk során szervezetünkbe kerülő mérgeket 

és a lebontó folyamatok során képződött káros anyago-

kat sem tudja kellőképpen megsemmisíteni.

Van ugyan néhány szervünk, amelyek arra hivatottak, 

hogy szervezetünket nap mint nap méregtelenítsék, de 

a felgyűlő terhek miatt célszerű, ha támogatjuk mun-

kájukat, s egy-egy kúra kapcsán segítjük kiüríteni ma-

gunkból az összegyűlt káros anyagokat. Méregtelenítés 

során nemcsak a külső környezetből származó káros 

anyagoktól, hanem a szervezetünkben zajló átalakítá-

sok során keletkező köztes - sokszor toxikus - anyag-

cseretermékektől is meg kell szabadulnunk. Az utóbbiak 

felszaporodásának legfőbb oka a mértéket nem ismerő 

táplálkozás, valamint a túlzott fehérje- és zsírfogyasztás.  

A méregtelenítésben nagyon fontos az emésztőrend-

szer működésének serkentése. A rostok ugyanis vizet 

szívnak magukba, megduzzadnak, kitöltik a bél üregét, 

s az így ingerelt belek mozgásba lendülnek és gyorsan 

kiürítik a „felesleget”. A rostok két nagy csoportra oszt-

hatók: vízoldékony és vízben nem oldódó csoportra. 

Utóbbiba tartozik a cellulóz, amely a növényi sejtfalak 

alkotásában vesz részt, és elsősorban a bélműködés 

fokozását befolyásolja, a vízoldékony pektin pedig nagy 

erővel köti meg a toxikus anyagokat. 

Legjobb rostforrások a gabona magvak, a gyümölcsök 

és a zöldségfélék. A gabona magvaknak elsősorban a 

külső héjuk tartalmaz nagy mennyiségű rostot és vita-

mint, de ezeket a hántolás, finomítás során eltávolítják. 

Célszerű ezért lecserélni a fehér rizst, finomlisztet, fehér 

kenyeret az ízesebb barna rizsre, a teljes kiőrlésű lisztre 

és az ebből készülő pékárukra. Zöldség- és gyümölcs-

félékből pedig minél többet fogyasszunk, ezek legna-

gyobb részét is nyersen. 

A bőrön át az izzadással távozó folyadék is nagy meny-

nyiségű salakanyagot visz magával, így méregtelenítve 

szervezetünket. Izzadást több módon érhetünk el: pél-

dául sportolással, izzasztó teakeverék fogyasztásával, 

forró borogatással, szaunázással vagy gőzfürdővel. Az 

utóbbiak az izzasztáson kívül kellemes, nyugtató hatás-

sal is rendelkeznek, és ne feledkezzünk el arról sem, 

hogy egy ilyen kúra alkalmával nemcsak a testünket 

A hosszú tél után, amikor hajlamosabbak vagyunk nehéz ételeket fogyasztani - 
egyrészt mivel azok fűtőértéke magas, másrészt mert friss gyümölcsöt, zöldséget 
nem nagyon lehet kapni - tavasszal javasolt egy általános tisztítókúrát tartani, 
hogy szervezetünk megszabaduljon a felhalmozódott mérgektől.

TAvAsZI TIsZTÍTó KúRA
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frissítjük fel, hanem lelkünket is. Szervezetünket edzhet-

jük váltófürdővel is, vagyis amikor hideg és meleg vízzel 

felváltva zuhanyozunk. 

A tüdőn keresztüli kiválasztás fokozására szintén a spor-

tolás a legmegfelelőbb módszer, amelynek fontos eleme 

a megfelelő légzéstechnika elsajátítása. Sportolás köz-

ben pulzusszámunk megemelkedik, keringésünk meg-

élénkül, így a szívet és a tüdőt erősítve azok kapacitása 

megnő. A vér oxigéndúsabbá válik, javítva ezzel a sejt-

légzést. Mind a gyors mozgást igénylő sportok (aerobik), 

mind pedig a lassabbak (jóga) alkalmasak a szervezet 

méregtelenítő mechanizmusainak előmozdítására.

A kúrák időtartamát, mikéntjét illetően számos nézet 

létezik, nincs egységes vélemény. Vannak, akik a na-

gyon drasztikus megoldásokat tartják helyesnek, má-

sok engedékenyebbek. Méregtelenítéshez elsősorban a 

természet kincseiből válogassuk össze a hozzávalókat, 

hiszen ezeknek behozhatatlan előnyük van a gyógy-

szeripar által előállított mesterséges anyagokhoz képest. 

Emellett a gyógynövények hatása sokkal tartósabbnak 

is bizonyult. A vértisztító hatással rendelkező gyógynö-

vények listája meglehetősen hosszú, mindenesetre azt 

tudni kell róluk, hogy nem szabad őket egész évben fo-

gyasztani, csak kúraszerűen, az évi belső „nagytakarítá-

sok” idején. 

Az étrendből száműzni kell az alkoholokat, a koffeint, a 

szénsavas italokat, a cukrokat, az édességeket, a zsíros 

húsokat és tejtermékeket, a feldolgozott, tartósított, vala-

mint a gyorséttermi ételeket. Az ételek elfogyasztására 

szánjunk elég időt, minden falatot alaposan rágjunk meg!

Amennyire lehet, év közben se legyünk testünk ellen-

ségei, próbáljuk meg betartani az egészséges életmód 

előírásait. És ha a ezek szerint az elvek szerint élünk, 

már elmondhatjuk magunkról, hogy sokat teszünk 

egészségünk megóvásáért. Ennek ellenére egy tavasz-

szal beiktatott méregtelenítési kúra hasznos lehet. Egy 

kúra során a szervezet felfrissül, megerősödik és megnő 

az ellenálló képessége a kórokozókkal szemben.

Event    Promotion    Communication

SE_210x1375.indd   1 3/20/12   2:06 PM



Liget
Fitness - Wellness

Központ

Cím: 1117 Budapest Nádorliget u. 5/B
Tel: 06-1-786-78-49 • 06 70 329 6544
www.ligetwellness.com • www.varazsmano.hu

• Fitness
• Aerobik
• Spinning 
• Wellness 
 • szauna, infraszauna, gôzkabin, tepidárium
• Masszázs 
 • gyógy- és élménymasszázsok
• Szépségszalon 
 • fodrászat, kozmetika,  
    pedikûr-manikûr-mûköröm, 
 smink, szolárium
• Játszóház

210x137.5_etelfutar.indd   1 2/14/11   9:56 AM

Pozitív tulajdonságok: A cselekvés elindítója, 

úttörő szellem, feltaláló ötletek, erős vezetői 

képességek, önállóság, a megszerzés vezeti, 

egyéni stílus, irányítási és végrehajtási képes-

ségek, kimagasló akaraterő és elszántság, bátorság. 

Negatív tulajdonságok: Túlságosan rámenős és ag-

resszív, uralkodni vágyó, impulzív, csak önmagával törő-

dő, dicsekvő, akaratos és önfejű.

Pozitív tulajdonságok: Együttműködési kész-

ség, alkalmazkodási képesség, másokra is 

tekintettel van, mások szükségleteit is szem 

előtt tartja, másokkal társuló, döntőbíró vagy közvetítő, 

szerény, őszinte, spirituális hatásokra nyitott, diplomata. 

Negatív tulajdonságok: Szégyenlős, félénk, félelmek-

kel teli, feszélyezett, elveszik a részletekben, depresszi-

óra hajlamos.

Pozitív tulajdonságok: Sokféle módon kifeje-

zi magát, ügyesen használja a szavakat, fantá-

ziadús, inspiráló, művészi képességek, pontos 

benyomások és rálátások, véget nem érő opti-

mizmus, boldog és szereti jól érezni magát, maximálisan 

kiélvezi az életet. Negatív tulajdonságok: Túl sokfelé 

osztott energiák, túlzás, befejezetlen tervek, az irány hiá-

nya, változó kedélyállapot, önzés.

Pozitív tulajdonságok: Erős rend- és érték-

rend felfogás, küzdés a határok ellen, folyama-

tos növekedés, nagyon gyakorlatias, tudomá-

nyos elme, odafigyel a részletekre, megvannak 

az alapok a nagy dolgok eléréséhez, szervezési zseni, jó 

irányítási képességek. Negatív tulajdonságok: A kép-

zelőerő hiánya, elveszik a részletekben, makacs, merev 

vélemények, vitatkozó, lassan cselekszik, túl komoly, za-

vart.

Pozitív tulajdonságok: Széles látókörű, sok 

mindenben tehetséges, új és fantasztikus öt-

letek, gyors gondolkodás, sokrétű, folyton vál-

tozó, cselekvésközpontú, érdeklődő, kíváncsi, 

felfedező, fejlesztő, leleményesen és építő módon hasz-

nálja a szabadságot. Negatív tulajdonságok: Nyugha-

tatlan, elégedetlen, ideges természetű és beszédű, túl 

sok elsietett döntést hoz, türelmetlen, hiányzik belőle a 

szorgalom.

Minden számnak vannak pozitív és negatív tulajdonságai, hatásai. Ha van ked-
venc számod, vagy egy szám gyanúsan sokszor bukkan fel az életedben, akkor 
most megnézheted, milyen tulajdonságai vannak annak a számnak, és termé-
szetesen Neked.
Többjegyű szám esetén add össze a számjegyeit egészen addig, amíg 1-9-ig 
valamelyik számot meg nem kapod.

A KöRülöTTünK lÉvő sZÁmoK jElEnTÉsE

Intersport IV. Országos Szabadidős Squash Bajnokság

Intersport XXV. Egyéni Országos Squash Bajnokság

III. Egyéni Országos Média Squash - Sztárfutam

Házigazdák:
Bencsik Tamara, Harsányi Levente,
Krajcsák Márk, Colin White

Nevezés: nevezes@amatorsquash.hu 

vagy online: www.amatorsquash.hu 

Szabadidős Squash Kártya:

10% kedvezmény minden Intersport üzletben

 További kedvezmények a honlapon!

Egyéni OrszágOs squash BajnOkság 2013

Selejtezők:
Budapest, Dunaújváros,
Siófok, Kecskemét, 
Szeged, Kaposvár, 
Szombathely, Százhalombatta, 
Tiszaújváros, Eger, Debrecen

Főtámogató:

Kiemelt támogatók:

Média támogatók: További támogatók:

mozgas.info
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Liget
Fitness - Wellness

Központ

Cím: 1117 Budapest Nádorliget u. 5/B
Tel: 06-1-786-78-49 • 06 70 329 6544
www.ligetwellness.com • www.varazsmano.hu

• Fitness
• Aerobik
• Spinning 
• Wellness 
 • szauna, infraszauna, gôzkabin, tepidárium
• Masszázs 
 • gyógy- és élménymasszázsok
• Szépségszalon 
 • fodrászat, kozmetika,  
    pedikûr-manikûr-mûköröm, 
 smink, szolárium
• Játszóház

210x137.5_etelfutar.indd   1 2/14/11   9:56 AM

Pozitív tulajdonságok: Erős felelősségérzet, 

művészi, gondoskodó és anyáskodó, közös-

ség centrikus, kiegyensúlyozott, együtt érez 

másokkal, emberbarát, önzetlen, szereti az 

otthont és a hazai ügyeket, ellenszolgáltatás elvárása 

nélkül segít másoknak. Negatív tulajdonságok: Önelé-

gült, makacs, önfejű, uralkodik a családon és a baráto-

kon, mindenbe beleavatkozik, túl sokat törődik magával, 

fogékony a hízelgésre, túlságosan szókimondó.

Pozitív tulajdonságok: Tehetsége van az 

elemzéshez és a kutatáshoz, intelligens, a tu-

dást keresi, tudományos és feltaláló, szorgal-

mas, elgondolkodó, bájos személyiség és mo-

dor, szereti a magányt és a békét, maximalista. Negatív 

tulajdonságok: Rejtett okok és gyanúk, túlságosan 

visszafogott, a vitákat csendesen vagy szarkasztikusan 

élvezi, elszigetelt, rugalmatlan, túlságosan felidegesítik a 

figyelmét elterelő dolgok.

Pozitív tulajdonságok: Irányító személyiség 

és képességek, politikai képességek, nagy-

szerűen bánik a hatalommal és a tekintéllyel, 

mindig egy célért dolgozik, elismerést szerez, 

józan ítélőképesség, határozott és parancsoló. Negatív 

tulajdonságok: Munkamániás, túlságosan ambiciózus, 

emberbarát ösztönök hiánya, rosszul bánik a pénzzel, 

elnyomja az alárendeltjeit, türelmetlen az emberekkel, 

stresszes, anyagias.

Pozitív tulajdonságok: Szívélyes, barátságos, 

kellemes, szeretetre méltó, mindenkivel ked-

ves, emberbarát ösztönök, adakozó termé-

szetű, önzetlen, elkötelezett, kreatívan fejezi ki 

magát, jó munkát szokott végezni, művészi és írói ké-

pességek. Negatív tulajdonságok: Öntömjénező, túl 

sok minden érdekli, birtokolni vágyik, hullámzó kedélyű, 

gondatlan a pénzügyekben, kizárólagos figyelmet akar 

magának.
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A magyar szabadságharc szerves része volt az 1848-
as európai forradalmi hullámnak, azok közül viszont lé-
nyegében egyedül jutott el sikeres katonai ellenállásig. 
Eredményességét mi sem mutatja jobban, hogy csak 
a cári Oroszország beavatkozásával lehetett legyőzni, 
amelynek soha ekkora hadserege addig nem járt még 
külföldön. Gyakorlatilag az 1848-49-es harc a magyar 
nemzet történetének leghíresebb háborús konfliktusa is.

Előzmények
Magyarország a török kiűzése után erősen korlátozott, 
mégis meglévő önállóságot élvezve volt része a Habs-
burg Birodalomnak. Az 1723-ban elfogadott Pragmatica 
sanctio törvényesen is rendezte a Habsburg uralkodó és 
a magyarországi rendek viszonyát.

Az 1848-as tavaszi átalakulás programja majdnem két 
évtizedes előkészítő munka eredménye. Bár a reform-
kori országgyűléseken nagyon kevés valódi változtatást 
sikerült elérni, de lehetőséget teremtettek arra, hogy a 
reformszellemű liberális nemesség kidolgozza a saját 
programját. Megjelenhettek az országos nyilvánosság 
színpadán a leendő forradalom vezetői: Batthyány Lajos, 
Kossuth Lajos, Deák Ferenc, Széchenyi István, Szemere 
Bertalan, Eötvös József és mások.

A végső lökést a reformok ügyében végül 1848. már-
cius 15-e jelentette, amikor a pesti radikális ifjúság vér 
nélkül érvényt szerzett az ún. 12 pontnak. Ezalatt Kos-
suth Bécsben tárgyalt a Habsburg vezetőkkel. V. Ferdi-
nánd király először nem akarta szentesíteni a pozsonyi 
országgyűlésen előző nap megszavazott feliratot, azon-
ban 16-án hajnalban - hallva a Pest-Budán történtekről 
- kénytelen volt engedni.

Szabadságharc
Március 15-én a bécsi forradalom hírére magyar kül-
döttség indult a pozsonyi országgyűlésről a császári 
városba, s időközben Pesten is kitört a forradalom. Már-
cius 16-án Bécsbe is eljutott a pesti forradalom híre. Az 
udvar meghátrált, s kénytelen volt engedni a pozsonyi 
küldöttség követeléseinek. Hozzájárult március 17-én 
gróf Batthyány Lajos miniszterelnöki kinevezéséhez. Be-
leegyezett az önálló magyar kormány megalakulásába. 
Megígérte, hogy a király szentesíti a reformtörvényeket. 
A gróf Batthyány Lajos vezetésével megalakuló új kor-
mány már nem a királynak, hanem az ország választott 
képviselőinek, a magyar országgyűlésnek tartozott fele-
lősséggel. Ezért tehát független, és felelős kormány volt.

Az utolsó rendi országgyűlés által elfogadott áprilisi tör-
vényeket az uralkodó, V. Ferdinánd király április 11-én 
szentesítette. Ez fordulópontot jelentett a magyar törté-
nelemben, az ország gazdasági-politikai-kormányzási 
rendszere óriási változáson ment keresztül. Az áprilisi 
törvények alapján Magyarország csaknem független or-
szág lett.

1848 nyarán az ud-
var elérkezettnek 
látta az időt, hogy 
Magyarországon 
is visszaállítsa telj-
hatalmát, és ehhez 
nagyszerű partner-
re lelet a Biroda-
lom más nemzeti-
ségeiben, akikben 
a 48-as magyar 
siker hatására fel-
támadt a nemzeti 

Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc Magyarország újkori történe-
tének egyik meghatározó eseménye, a nemzeti identitás egyik alapköve. Tár-
sadalmi reformjaival a polgári átalakulás megindítója, önvédelmi harcával a 
nemzeti mitológia részévé vált.

március 15.
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érzés, magukat mint külön nemzetet akarták elismertet-
ni az ország határain belül, de a magyar vezetők erről 
hallani sem akartak.

Szeptember 11-én Jellasics horvát bán 35 000 főnyi se-
regével átlépte a Drávát, és fegyveres támadást indított 
a magyar kormány ellen. A magyar sereg folyamatosan 
visszavonult a túlerő elől, de Szeptember 29-én Pákozd 
és Sukoró között a magyar sereg visszaverte a közel két-
szeres túlerőben lévő horvátok támadását.

December elején megindult a császári királyi seregek 
támadása, Windischgrätz serege több hadoszlopban 
vonult fel az országban. A fősereg körülbelül 55 000 ka-
tonája a fővezérrel együtt Görgei üldözésébe kezdett. 
Windischgrätz januárban bevette Pest-Budát is. Az Or-
szágos Honvédelmi Bizottmány a főváros kiürítéséről 
döntött, a kormányzat Debrecenbe költözött.

A dicsőséges tavaszi hadjárat jelképesen 1849. április 
2-ától május 21-ig tartott, melynek során a magyar honvéd 
seregek óriási, ám nem teljes katonai sikereket értek el.

A szabadságharc sorsa abban a pillanatban eldőlt, ami-
kor az oroszok a magyar határt átlépték, de a vég bekö-
vetkezéséig még pár hónap eltelt. A magyar hadsereg 
anélkül hullott szét és semmisült meg, hogy Haynau 
jelentős győzelmet aratott volna fölötte. A Kossuth ál-
tal diktátorsággal felruházott Görgey számára egyetlen 
lehetőség maradt, letenni a fegyvert. A feltétel nélküli 

fegyverletételére 1849. augusztus 13-án került sor Vilá-
gosnál.

Megtorlás
A forradalom alig fejeződött be, a császáriak mindjárt 
megkezdték a megtorlást. Haynau, a magyarországi 
osztrák főparancsnok felállította a haditörvényszéket, 
melyek több száz tisztet és polgári személyt ítéltek halál-
ra és még többet várfogságra. A foglyul ejtett katonák kö-
zül a magyarokat, székelyeket, lengyeleket és németeket 
erőszakkal besorozták az osztrák hadseregbe, a más 
nemzetiségűeket hazaengedték. 1849. október 6-án 
Aradon kivégezték a magyar forradalom 13 tábornokát, 
az aradi vértanúkat. Ugyanezen a napon sortűzzel kivé-
gezték Batthyány Lajos első magyar miniszterelnököt is, 
majd október 25-én Kazinczy Lajost. A forradalom után 
a császáriak nem teljesítették a nemzetiségeknek tett 
ígéreteiket, ők is el kellett hogy szenvedjék a forradalom 
leverése utáni önkényuralmi rendszert.

A megtorlást követő kiegyezést követően az ország 
gyors fejlődésnek indult.
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Tavaszi kirándulást nem kell túlzottan tervezgetni. Akár 

egy séta a közeli erdőben, parkban, ligetben is feltölt 

minket pozitív élményekkel és magunkba szívhatjuk a ta-

vasz illatát, az új élet kezdetének egyedülálló varázsával 

vértezhetjük fel magunkat. A rendszeres testmozgás az 

egészséges életmód elengedhetetlen feltétele, ráadásul 

mindez szabadban, friss levegőn még egészségesebb!

A sportosabbak természetesen egy kiadós túrázást, 

kerékpározást is betervezhetnek. Utóbbi érdekében ér-

demes mihamarabb elővenni a bicajokat, és ellenőrizni 

műszaki állapotukat.

Ha már melegebb az idő, és akár hosszabb időt is szíve-

sen eltöltünk a szabadban, szervezzünk meg barátok-

kal és rokonokkal egy kellemes pikniket. A pihenés és 

falatozás mellett a gyerekek közös játékkal, rögtönzött 

versenyekkel, kincskereséssel, számháborúval tölthetik 

el az időt. Tippek tavaszi kirándulásokhoz:

•  Még ha melegen süt is a nap, ne feledjük, még nincs 

nyár, öltözzünk fel rétegesen, a vetkőzéssel csak óva-

tosan, különösen ha megizzadtunk a nagy túrázás-

ban. Ne üljünk le a hideg földre, betonra, kőre.

•  A kellemes napsütés hátránya lehet a már tavasszal is 

aktuális UV sugárzás, ezért ha nem is a nyári intenzi-

tással, de védjük arcbőrünket.

•  Legyen nálunk innivaló, esetleg ennivaló is. Készül-

jünk fel arra, hogy a szezon kezdetekor még nem min-

den szolgáltatás, létesítmény működik, ne éhezzünk, 

ha épp nem találunk éttermet a közelben.

•  Ha konkrét program elképzelésünk van, érdemes elő-

zetesen tájékozódni interneten, telefonon a nyitva tar-

tásról, menetrendről, stb.

 Forrás: Internet

Ha végre elmúlnak a téli hidegek, elolvad az utolsó hóbucka is, és esetleg a 
nap is hívogatóan kisüt, ismét kedvünk támad kimenni a szabadba, kirándulni. 
Minden évszaknak van saját szépsége, a tavaszé a természet újjáéledése, a táj 
szürkéből zöld színbe való átalakulása, a madarak csicsergése, az első tavaszi 
virágok megjelenése. 

IRÁny A TERmÉsZET
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sudoku
A szabály: Úgy kell kitölteni a táblázatot, hogy minden sorban, minden 

oszlopban, illetve minden körbehatárolt területen pontosan egyszer sze-

repeljen az összes számjegy 1-9-ig, a tábla nagyságától függetlenül.



konferencia és wellness hotel

9400 Sopron, Ojtózi fasor 3. | Telefon: +36 99/515 000 | Fax: +36 99/515 001 | E-mail: reservation@hotelfagus.hu | www.hotelfagus.org

• gazdag büféreggeli 
• ínycsiklandó svédasztalos vacsora világbajnok chefünk jóvoltából 
• wellnesscentrum-használat: úszómedence, gyermekmedence,   
   jacuzzik, finn szaunák, gőzfürdő, sóbarlang, kardiogépekkel 
   felszerelt fitneszterem

Hétvége  34 900 Ft/fő/2 éj 

Hétköznap  44 900 Ft/fő/3 éj

+ éjszakák csak  12 000 Ft/fő/éj áron!

2011.10.28 – 11.07. 
Foglaljon szeptember 20-ig és megajándékozzuk 
egy palack borral!

• gazdag büféreggeli 
• ínycsiklandó svédasztalos vacsora világbajnok chefünk jóvoltából 
• wellnesscentrum-használat: úszómedence, gyermekmedence,  
 jacuzzik, finn szaunák, gőzfürdő, sóbarlang, kardiogépekkel 
 felszerelt fitneszterem • fürdőköpeny bekészítés 
• szervezett autóbuszos kirándulás  
 (indulás 8.30-kor, érkezés az esti órákban) 
• elhelyezés erkélyes, légkondicionált 2 ágyas delux szobában

Az alábbi kirándulási időpontok közül választhat: 
2011.10.29. vagy 2011.10.30.

2 éjszaka  38 900 Ft/fő

3 éjszaka  47 900 Ft/fő

Foglalás: 06 99 515 000 | reservation@hotelfagus.hu
egyágyas felár: 50 % Áraink tartalmazzák az áfát, de nem tartalmazzák a 18. évet betöltött vendégeink által helyben fizetendő ifát, amelynek mértéke 340 ft/fõ/éj.

TökfeszTiválMár MOST FOglAljOn 
Az őSzi SzünETrE! 

Eladás, tanácsadás, szErElés, szErviz
Karol Herberger

tel.: 00421 903 269610; karol.herberger@efaflex.sk

BUDAÖRS
VÁROSI USZODA 

S P O R T C S A R N O K 
É S  S T R A N D

sport + pihenés =

EGÉSZSÉG

NYITVA TARTÁS
HÉTFŐ       6 : 00 -  21 : 00
KEDD        6 : 00 -  21 : 00
S Z E R DA       6 : 00 -  21 : 00 
C SÜTÖRTÖK   6 : 00 -  21 : 00
PÉNTEK      6 : 00 -  21 : 00
S ZOMBAT     8 : 00 -  20 : 00
VA S ÁRNAP    8 : 00 -  20 : 00

2040 Budaörs, Hársfa u. 6. |  Tel.:  +23 428-026 |  +23 428-027 |  Fax: +23 444-428 |  e-mail:  bvuss@btg.hu |  w w w.bvuss.hu

VÁLASSZON SZOLGÁLTATÁSAINK KÖZÜL !




