REGIONÁLIS HAVILAP. MEG EGY PICIT TÖBB.

2018. március

1

I. évfolyam

EGYEDI
ÉKSZEREK –
beszélgetés
Kiss Limpár Éva
ékszerkészítővel

Foto: Horen

VIGYÁZZ, HA
JÖN A VONAT!
TAVALY NŐTT A VASÚTI
ÁTJÁRÓKON TÖRTÉNT
BALESETEK SZÁMA
18. oldal

VAJKA

25 éve üzemel a vízierőmű.
Hogyan változott meg
a település élete?

VONJUNK
MÉRLEGET!

Az ünnepnapi és a vasárnapi
zárva tartás hatásai

TAVASZI
DIVATMUSTRA

Hogyan frissítsük fel
ruhatárunkat tavaszra?

ISSN: SK2585-8572

friško

kisalföld

www.gowest.sk

Multifunkčný kráľ
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Multifunkčný tyčový mixér
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• mixuje, seká, strúha, krája, šľahá, ale hlavne to robí rýchlo a jednoducho
• mixér využíva špičkovú technológiu TITANIUM Quad Blade pre maximálny výkon a efektívnosť
• extra tichý, ale výkonný 1 000 W motor s plynulou reguláciou až 20 rýchlostí a so 6-ročnou zárukou
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A GO WEST egy innovatív internetes portál a köz és magánszféra partnerségének
támogatására nyugat Szlovákiában, mely a látogatónak lehetőséget nyújt
az információk interaktív megjelenítésére, valamint az események és

A

mikor két évvel
ezelőtt megszületett
egy magazin kiadásának
az ötlete, mindenki kinevetett,
és óva intett a megvalósítástól. Jöttek a figyelmeztetések, hogy a fiatalok keveset olvasnak, és a nyomtatott újság már a múlté.
A hátam mögött talán még sajnáltak is,
hogy mire adom a fejem. Tisztelettudó
emberként meghallgattam az aggodalmakat, végül azonban mégiscsak úgy
határoztam, elindítom a lapot. Így indult
útjára a szlovák nyelvű friško magazin,
amely ma már 240 000 példányszámban
jelenik meg Pozsony, Nagyszombat és
Nyitra megyékben.

A szívem mélyén azonban végig éreztem az űrt, és kerestem a lehetőségeket,
hogy előrukkolhassunk egy magyar nyelvű havilappal is. Bár hosszú volt az idáig
vezető út, mégis eljött az idő, és megszületett a friško kisalföld. Sikerült egy nagyon
lelkes és szakmailag képzett csapatot felállítani. Bár voltak buktatók, végül mégis
elkészült az első szám, amelyet a kedves
Olvasó most a kezében tart.

Elek Melinda, főszerkesztő

Az első szám mindig nehéz
döntések sora. Számos kérdés fogalmazódik meg ilyenkor: elnyeri-e
az olvasók tetszését a tartalom, a stílus és
a grafika. Lehet, hogy nem minden tetszik
Önöknek a lapban, viszont minden építő
javaslatra nyitottak vagyunk. Szeretném,
ha a magazint együtt szerkesztenénk
Önökkel, kedves olvasók. Ezért bátran
írják meg észrevételeiket és javaslataikat.
Szeretném, ha a friško kisalföld az
életük részévé válna, és az általunk
közölt információk az Önök segítségére
lennének. Bízunk abban is, hogy sikerül
felhívni a figyelmet bemutatott természeti kincseinkre, amelyek nagyobb
megbecsülést érdemelnek. A legjobban
azonban azt szeretném, ha mindan�nyian büszkék lennénk arra, hogy van
egy magyar nyelvű havilapunk, amely
az olvasót informálni és szórakoztatni
szeretné.

info@friskomedia.sk

www.instagram.com/friskomedia

www.facebook.com/friskomedia

www.frisko.media

Foto na titulnej strane pixabay.com
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SZÍVESEN FEDEZED FEL NYUGAT-SZLOVÁKIA SZÉPSÉGEIT?

rendezvények érdeklődési ponthoz való kapcsolására a régióban. Lehetőséget
nyújt a látogatónak, hogy megismerje a régiót kerékpáron vagy gyalogosan
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és közben szabadon választhasson az útvonal mentén zajló események közül.
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Köldökzsinór program – egyszeri
anyagi támogatás a magyar
családoknak 
8

ÉLETMÓD

Címzett postai kézbesítés:
objednavka@friskomedia.sk (térítés ellenében)

EGYENESEN
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COOP Jednota
Dunajská Streda

Megrendelések az alábbi tel. számokon:
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DUNAJSKÁ STREDA

Pékség:

Hidegkonyha:

0915 493 672 0915 494 106

Periodicitás: havilap (hónap elején)
E-mail: info@friskomedia.sk
Főszerkesztő: Elek Melinda
Szerkesztőség: Ján Pallai, Bíró Éva, Elek Miklós,
Koller Tibor, D. Lengyel László
Hirdetésfelvétel: inzercia@friskomedia.sk
Nyomtatás: EU
A játékba való bekapcsolódással a személyes adatok
védelméről szóló 122/2013 törvény 11 § alapján a játékos hozzájárult, hogy a személyes adatait a játékban
való részvétel alapján (vezetéknév, keresztnév, lakcím,
telefonszám és elektronikus postacím) a kiadó, a Forexin
ONE s.r.o., Kopčianska 10, 851 01 Bratislava, határozatlan ideig felhasználhassa marketing céljából.
A személyes adatok védelméről szóló 122/2013 törvény
28 § 3. fejezetének b) bekezdése alapján a személyes
adatok felhasználására adott beleegyezés bármikor vis�szavonható írásos kérelem elküldésével a szerkesztőség
címére.
A prémium SMS szolgáltatást a kiadó, a Forexin ONE
s.r.o., Kopčianska 10, 851 01 Bratislava az A SMS s.r.o.,
Šulekova 4226/70, 811 03 Bratislava szolgáltatóval
együttműködve biztosítja. Az ezzel kapcsolatos kérdéseket és technikai észrevételeket az info@friskomedia.sk
emailcímre lehet küldeni. A prémium SMS szám Szlovákia egész területén és az itt szolgáltatást nyújtó mobilhálózatokban érvényes.
Fénykép beküldése esetén a küldő hozzájárul a kép felhasználásához teljes egészében még akkor is, ha a képen
maga a küldő személye, vagy vele rokoni kapcsolatban
álló személy látható. Amennyiben a képen 18 évnél fiatalabb személy látható, úgy a megjelentetéshez csatolni
kell a kiadó részére a felelős személy írásos beleegyezését.
A szerzői jogok kizárólagosak és a kiadó gyakorolja őket.
A lap tartalmának vagy bármely részének további felhasználása (főleg képek, szövegek, grafikonok és más
grafikai tartalmak másolása, sokszorosítása) akár más
nyelven is csak a kiadó írásos engedélyével lehetséges.
Az egyes cikkek szerzői a kiadót hatalmazták meg a lapban megjelent cikkek szerzői jogainak gyakorlásával
a nevükben, valamint a cikkek terjesztésével a szerzői
jogok védelméről szóló törvény 33 § 1. fejezetének a) és
d) bekezdése alapján.
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Köldökzsinór program –
Egyre inkább teret hódít
egyszeri anyagi támogatás az online vásárlás
a magyar családoknak

E-Health – kinövi
a gyermekbetegségeket?

2018

-tól Szlovákiában
is kötelezően
csatlakozniuk kell
az orvosoknak az e-Health-hez, vagyis az
elektronikus egészségügyi rendszerhez. Ennek lényege, hogy elektronikus nyilvántartást
vezetnek a betegek adatairól, így könnyen
nyomon követhető az, hogy melyik orvos
milyen gyógyszert írt fel a betegnek. Emellett
a gyógyszertárakban is lehívhatóak a páciensek máshol készült leletei. A szaktárca érvei
szerint így elkerülhetőek lesznek a felesleges
többszöri vizsgálatok és az is, hogy a beteg
ugyanazt a receptet mástól is megkapja.
"Az ötlet kiváló, a működő rendszer jelentősen megkönnyítené a dolgunkat, hiszen
megszűnne a papíralapú adminisztráció.
A betegek állapotáról pontos áttekintése
lenne az orvosoknak és a gyógyszerészeknek
is. Gondot okoz azonban az, hogy a rendszer
lassú és gyakran lefagy. Arra sem volt lehe-

8 www.frisko.media

tőség, hogy próba-üzemmódban kipróbáljuk
a rendszert, így élesben csak abban bízunk,
hogy jó helyre kattintunk. Mindez megnehezíti a betegek kivizsgálását, csökken
a rájuk fordított idő, viszont nő a várakozási
idő" – hangsúlyozta a neve elhallgatását kérő
háziorvos.
Az egészségügyi kormányzat és a rendszert felügyelő Egészségügyi Információk
Nemzeti Központja szerint az elektronikus
rendszer működőképes, csak kisebb módosításokra szorul, amelyeket végre is hajtanak.
A tárca a bírságokat egyelőre nem veszi
szigorúan. A törvény lehetővé teszi, hogy
aki objektív okok miatt nem tud csatlakozni,
az nem kap emiatt büntetést.
Az elektronikus egészségügyi rendszer
bevezetése Ausztriában sem volt zökkenőmentes, ott ugyanis az orvosok aggodalmukat fejezték ki amiatt, hogy a betegek
adataihoz illetéktelenek is hozzáférjenek.
(dll)

A Köldökzsinór program
Magyarországon
része a sikeres
családtámogatási
rendszernek. A magyar
kormány ezért úgy
határozott, hogy
a programot a határon
túli magyar családok
számára is elérhetővé
teszi. Az intézkedéssel
azt szeretnék kifejezni,
hogy a magyar gyermek
érték, szülessen bárhol
a világban.

A

program lehetővé teszi, hogy a 2017. június
30-a után született magyar
gyermekek részére igényelhető az egyszeri anyasági támogatás,
valamint az életkezdési támogatás,
az ún. babakötvény. A kérelmek
benyújtására a baba születésétől
számítva fél év áll rendelkezésre. Az
anyasági támogatás összege 64 125
forint, az életkezdési támogatásé
pedig 42.500 forint. Az igénylés
feltétele, hogy a szülő és a gyermek
is rendelkezzen magyar igazolvánnyal. Ha a szülőnek még nincs
magyar igazolványa, a gyermek
igazolványával egyszerre kérvényezheti a Szövetség a Közös Célokért
15 irodájának valamelyikében az
országban. A szervezet irodáiból az
igazolványkérelmeket a pozsonyi
vagy a kassai konzulátusra továbbítják. A szülőknek az irodában

rendelkezésre bocsátják a szükséges
formanyomtatványokat, amelyeket
a kitöltés után a konzulátusra kell
személyesen vagy postai úton eljuttatni. A támogatás iránti kérelemhez
csatolni kell a szülő és a gyermek
magyar igazolványának a fénymásolatát, valamint a gyermek születési
anyakönyvi kivonatát.
Az egyszeri anyasági támogatással egyidejűleg kérvényezhető az
életkezdési támogatás, amelynek
összege egy letéti számlára kerül.
Az összeg minden évben az infláció mértékével növekedik egészen
a gyermek 18. életévéig, amikor
már rendelkezhet az addig összegyűlt pénzzel. Az összeget a szülő
is gyarapíthatja, és megnyithatja
a gyermeke részére a Startszámlát Magyarországon. A számlára
évente minimum 6 000 forintot
kell betenni. A szülő a 2017. június
30-a előtt született gyermekek számára is megnyithatja a Startszámlát. A szülőnek nyitóösszegként 25
000 forint kell elhelyezni a számlán,
majd a gyermek 18 éves koráig
részesül az állami garanciákban és
kedvezményekben.
A Felvidékén a Szövetség a Közös
Célokért területi irodáinak munkatársai is készséggel állnak az
igénylők segítségére, hiszen az itt
élő magyarok a Magyar Igazolván�nyal vehetik igénybe a támogatást.
Ha további kérdésük lenne a Köldökzsinór programról, ez esetben
megkereshetik a Pozsonyi Nagykövetséget vagy a Kassai Főkonzulátust elektronikus levélben (mission.
kas@mfa.gov.hu) vagy telefonon
(+421-55-728-2021).

A

z online világ térhódítása egyre
jobban érezteti hatását, annak minden pozitívumával és
negatívumával együtt. Az online
vásárlás elterjedése például lehetőséget
jelent az embereknek arra, hogy gyorsan, kényelmesen és nagyrészt olcsóbban
tudjanak vásárolni az interneten. Elektronikai cikk, könyv, ruha, cipő, szépségápolási termék, belépőjegy – ma már szinte
minden elérhető a világháló segítségével.
Az Európai Unió 28 tagországának
lakosai egyre inkább élnek is ezzel a lehetőséggel, derült ki az Eurostat, az EU

statisztikai hivatalának felméréséből.
2017-ban az uniós polgárok 68 százaléka
vásárolt online módon is. Az első helyen
az Egyesült Királyság áll (86 százalék),
míg a sort Románia zárja (23 százalék).
Szlovákia 70 százalékkal a rangsor 10.
helyén áll, a térség országai között pedig
az első helyet foglalja el. Magyarországon
alacsonyabb az internetes vásárlási kedv.
A 49 százalékos arány csak a 21. helyet
jelenti, tehát az enyhe többség továbbra
is kizárólag hagyományos módon intézi
vásárlásait.
(dll)

Mind népesebb
a szájbergyerekek tábora
A felnőtteken és a diákokon kívül már
az óvodások is egyre inkább függenek
a technikától

A

mobiltelefonok egy ideig az emberek életét segítő készülékeknek tűntek. Manapság azonban sok szakember figyelmeztet az egyre több funkcióval felszerelt
okostelefonok negatív hatásaira is. Több fejlett nyugat-európai országban
megfigyelhető az a jelenség, hogy a túlzott mobiltelefon – vagy táblagép-használat miatt egyre több óvodás – és iskoláskorú gyermeknél jelentkeznek beilleszkedési
problémák, valamint viselkedési és tanulási zavarok.
A jelenség, sajnos, már nálunk is felütötte a fejét. A Mert nőnek lenni jó Polgári Társulás Szájbergyerekek című dunaszerdahelyi klubestjén szintén ez szolgáltatta a témát.
"Nemcsak a gyerekek függenek a technikától, hanem mi, felnőttek is. A gyerekek bennünket utánoznak, amikor a telefont vagy a tabletet használják, tehát először magunkon
kell kezdeni a változást. A legkisebbek esetében a zéró toleranciát tartom célravezetőnek.
A nagyobbak elől már nem tudjuk elzárni ezeket az eszközöket, azt viszont meghatározhatjuk, hogy mire és milyen keretek között használják azokat" – mondta Štefkovič Patasi
Ágnes pszichológus.
Ma már szinte valamennyi iskolásnak van mobiltelefonja, ami az oktatási intézményeket kihívás elé állítja. Egyre több iskola előírásokkal szabályozza a mobiltelefonok
használatát. A gyerekeknek a tanítási órákon általában ki kell kapcsolniuk készülékeiket,
hacsak azok nem szükségesek az aktuális tananyag elsajátításához.
(dll)
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Az új egyesület célja
a Kárpát-medence
borkultúrájának
fejlesztése

Pozsonyeperjes: az első
megyei napközi otthon
várja a nyugdíjasokat

P

ozsonyeperjesen megnyitotta kapuit az Őszirózsa napközi foglalkoztató központ. Az elöregedő társadalomban
egyre nagyobb gondot jelent a családoknak az idősekről
való megfelelő és szakszerű gondoskodás. „Újszerű kezdeményezésre volt szükség. A pozsonyeperjesi napközi otthonban szociális munkások, ápolók, egészségügyi nővérek gondoskodnak a nyugdíjasokról reggel nyolc órától délután négy óráig.
Az időseknek foglalkozásokat tartanak, egészségügyi ellátásban
részesülnek, és a napi háromszori étkezés is biztosítva van" –
tájékoztatott Andrea Tánczosová, a központ igazgatója.

A

Szőlő és bor városa büszke címet viselő Budafokon 12
taggal megalakult a Külhoni Magyar Borászok Egyesülete, amelynek három felvidéki borász is a tagja. A társulás
– amelyet a magyar kormány is támogatásáról biztosított
– célja a Magyarországon túli magyarlakta borvidékek szőlő – és
borkultúrájának fejlesztése, valamint az évszázados hagyományok
ápolása. Az egyesület tagjai a határon túli egykori magyar borvidékek jelentős borászai, akik a szőlő – és borkultúrára a magyarság
megmaradásának fontos eszközeként tekintenek.
Az egyesület elsődleges célja a Kárpát-medence borvidékeinek,
borászainak megerősödése és önfenntartóvá válása, ami erősítheti
a magyarság identitását és önbecsülését. A távlati tervek között
szerepel a Kárpát-medence további meghatározó külhoni borászainak, egyesületeinek, szakmai műhelyeinek bevonása az együttműködésbe. Ezeket a terveket a résztvevők a II. Kárpát-medencei
Borszerződés aláírásával nyomatékosították.
Az egyesület elnöke Maurer Oszkár délvidéki borász lett, főtitkárrá pedig a felvidéki Geönczeöl Attilát választották.
A Külhoni Magyar Borászok Egyesületének alapító tagjai:
Felvidék: Bott Frigyes, Geönczeöl Attila, Sütő Zsolt
Erdély: Balla Géza, Heit Lóránd
Kárpátalja: Bereczky István, Sass Károly
Délvidék: Dujmovics László, Maurer Oszkár
Horvátország: Pinkert Krisztina
Muravidék: Cuk Lajos, Rozsman István
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A napközi foglalkoztató központot a helyi óvodának abban
a részében alakították ki, amelyet eddig nem használtak. „A pozsonyeperjesi önkormányzat 15 évre szóló kedvezményes bérleti
szerződéssel segítette a központ létrehozását. Látjuk, hogy milyen
nagy szükség van erre. A központ nagy segítséget jelenthet a nyugdíjasoknak, akik ezáltal közösségbe kerülnek. Segítséget jelent
a családoknak is, amelyek biztonságban tudhatják hozzátartozóikat,
valamint szakszerűen gondoskodnak róluk" – emelte ki Csiba Jarmila, Pozsonyeperjes polgármestere. A napközi otthon befogadóképessége 43 fő, de a jövőben az igények szerint bővíthető.
fotó: facebook.com

(dll)

DAC-múzeum nyílik tavasszal az Arénában

V

an Önnek netán valamilyen
különleges emléktárgya, vagy
esetleg segíteni tud abban, hogy
hol lehet ezeket fellelni? Jelentkezését a muzeum@fcdac.sk email címen
várja a dunaszerdahelyi DAC futballklub.
A DAC a nyilvánosság és a csapat szurkolóinak segítségét kéri a tavasszal nyíló
DAC múzeum tárlatának kialakításához
és teljessé tételéhez. A DAC Múzeum arra
vállalkozik, hogy összegyűjti, rendszerezi,
és méltó keretek között bemutatja a DAC

www.budateteny.hu

történetét, átfogva egészen az 1904-es
klubalapítástól a napjainkig tartó időszakot.
Már több értékes ereklye is a klub
gyűjteményébe került, és várja, hogy
elfoglalhassa méltó helyét az új sárga-kék
kincsestárban. Több időszakból viszont
még továbbra is hiányoznak tárgyi
emlékek. Ezért a szurkolóktól várnak
minden korszakból, de leginkább a kezdetektől egészen a 2000-ig tartó időszakból
származó mezeket, cipőket, nadrágokat,

labdákat, zászlókat, fotókat, könyveket,
újságokat, plakátokat, jegyeket, kitűzőket,
naptárakat, érmeket vagy más tárgyakat,
amelyek a klubhoz kapcsolódnak.
A DAC 1904-től íródó történelme
számtalan emlékezetes pillanatot hozott a szurkolóknak. Tavasztól a klub
történelmének legfontosabb állomásait,
alakjait, múltbeli eseményeit és sok más
érdekes történetet ismerhetnek meg
a szurkolók a MOL Arénában megnyíló
(dll)
DAC Múzeumban.
kisalföld 2018/1 11

RÉGIÓ

N

agyszombat megyében
a legerősebb képviselői
klubot felvonultató MKP adta az első
számú megyei alelnököt
Berényi József személyében. A következő 5
évben az ő prioritásai a közlekedésügy,
illetve a kerékpárutak, az infrastruktúra,
a művelődés és az oktatásügy lesznek.
A régi-új alelnök a kiemelt területeken
az egész megyére kiterjedő hatáskörrel
rendelkezik. Az előző választási ciklussal
összehasonlítva most már nemcsak a Du-

12 www.frisko.media
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Berényi József:
„Nagyobb
a mozgástér, de
a felelősség is!”
naszerdahelyi és a Galántai, többségében
magyarlakta járásokért felel. Ez több
mozgásteret és lehetőséget kínál, viszont
a felelősség is nagyobb. Az elkövetkező
időszakban is Berényi feladata lesz a határon átnyúló együttműködés esetében
a magyarországi szomszédos megyékkel
folytatandó együttműködés fejlesztése.
Nagyszombat megye kíváncsi a régió véleményére és problémáira
A megye új vezetésének első feladatai
közé tartozott, hogy a megyeelnök a négy
alelnökkel közösen felkereste a régió 7

járását, ahol a települések polgármesterei
vel találkozott. „Így első kézből kaptunk
információt a megoldandó gondokról.
A polgármesterek elsősorban az úthálózat
állapotára hívták fel a figyelmet, a megyei kulturális és oktatási intézmények
működésével és anyagi finanszírozásával
kapcsolatban hangzottak el kérdések. Az
igények felmérése és az észrevételek felvázolása után a megye vezetése hozzálát
a problémák megoldásához. Hasznosnak
tartottam ezeket a találkozókat, amelyeket a jövőben rendszeresíteni fogunk" –
hangsúlyozta Berényi. Az alelnök hozzá-

tette, a munka elején járnak, de nagyon
korrekt a munkakapcsolat közte és az új
megyei elnök között.
Versenyképes iskolák és fokozatosan javuló közlekedési lehetőségek
a megyei utakon
„Az iskolaügy területén továbbra is az
a prioritásunk, hogy a megye hatáskörébe tartozó középiskolák versenyképesek
legyenek. A megyei önkormányzat az
épület fenntartásáért felel, ezért törekedtünk arra az elmúlt időszakban is, hogy
a diákok modern és korszerű épületekben
tanulhassanak. Az iskolafelújításokat a jövőben is folytatni szeretnénk. A megye
feladata az eszközvásárlás, vagyis fogékonyaknak kell lennünk az innovációkra az
oktatási segédeszközök esetében. Az oktatás színvonala a pedagógusainkon múlik,
de azt gondolom, hogy velük közösen
sokat tehetünk azért, hogy fiataljaink
a tanulmányok befejezése után sikeresen
megállják helyüket a munkaerőpiacon.
A megyei úthálózat felújítására 2018ban nem áll rendelkezésre magas összeg.
A polgármesterekkel egyeztetni fogunk,

hogy mely útszakaszok azok, amelyek
a leginkább modernizációra szorulnak,
nagy útfelújításokra azonban idén nem
lehet számítani. A legfontosabb feladatokat ezen a területen is el fogjuk végezni.
Az emberek számára nagyon fontos,
hogy milyen utakon közlekednek, ezen
a területen történő fejlesztést értékelik
a legjobban.
A magyar járások megkapják a nekik járó támogatásokat
„Az oktatás, a kultúra és a szociális
ügyek területén az idei megyei költségvetésből az össztámogatás 40 százaléka a déli
járásokba, vagyis a Dunaszerdahelyibe és
a Galántaiba érkezik. Eddig minden választás során a manipuláció és a félretájékoztatás témája volt, hogy a pénzforrások
hány százalékát kapják ezek a járások, én
ennek már most szeretnék elébe menni.
A megyei pályázati forrásokat az idei
évre 600 ezer euróra bővítettük a sport,
a kultúra és a szociális szféra területén.
A legkisebb pályázható összeg 500 euró
lesz, felső határ nincs, míg az önrész
csökken. Az MKP a legnagyobb frakció,

megkerülhetetlenek vagyunk, ezért van
módunk és mozgásterünk javaslatokat
tenni, amelyeket el is tudunk fogadtatni"
– tájékoztatott az alelnök.
Az idei évre tervezett legnagyobb
beruházások
A megyei költségvetésben 400 ezer eurót különített el a képviselő-testület a Dunaszerdahelyi Vidékfejlesztési Szakközépiskola fűtésrendszerének korszerűsítésére.
Ebben az évben megvalósul a somorjai
gimnázium tornatermének felújítása
mintegy 125 ezer euró értékben. A beruházások között szerepel a Nagymegyeri
Kereskedelmi Akadémia kollégiumának
felújítása, amely összköltsége eléri a 250
ezer eurót. 2018-ban megvalósul a galántai gimnázium étkezdéjében a mennyezet
felújítása, amelyre a megyei önkormányzat 70 ezer eurót fordít. A felbári szociális
otthonban ablakcsere lesz, amelynek
költsége 70 ezer euró. Az említett beruházások az első félévben megtörténnek,
a többletbevételeknek köszönhetően
pedig nyár elején a beruházási lista tovább
fog bővülni.
kisalföld 2018/1 13
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NA NÁVŠTEVE

AZ MKP KONSTRUKTÍV ELLENZÉKBEN
LESZ NYITRA MEGYÉBEN

F

arkas Ivánnak, az MKP Nyitra
megyei frakcióvezetőjének jó
szimata van: szerinte már a tavalyi
novemberi megyei választások előtt
is érezni lehetett, hogy Nyitra megyében az
MKP a mérleg nyelvét képezheti a következő 5 évben. Pozícióikat sikerült megerősíteni: az új 54-tagú megyei önkormányzatban
az MKP-nak 11 képviselője foglal helyet,
sőt, az egyik megyefőnök-helyettesi posztot
is betölthetik. Az MKP a most kezdődött új
választási időszakban konstruktív ellenzékben lesz. Nyitra megye déli régiói érdekében
így tudnak a leghatékonyabban politizálni,
véli az MKP képviselőcsoportjának vezetője. Farkas Iván az alábbiakban rávilágít
a megyei munka legidőszerűbb kihívásaira
és feladataira is.
– A novemberi megyei választások
után Nyitra megyében az MKP fontolgatta a kormánypártokkal való együttműködést, végül úgy döntöttek, hogy
a jobb-és a baloldal között kívánnak
helyet foglalni. Miért?

14 www.frisko.media

– Az MKP Nyitrai Kerületi Tanácsának
novemberi határozatát akartuk tiszteletben
tartani. A politikai széljárást és a társadalmi közigényt is figyelembe véve nem
köthettünk koalíciós szerződést a baloldali
tömörüléssel. A megyei választások utáni
tárgyalássorozat azt igazolta, hogy a jobboldali blokkal praktikus okokból nincs értelme koalíciós szerződést kötni. E pártok 10
tagú közös frakcióját ugyanis 5 párt megyei
képviselői alkotják, akik számos esetben
a megye jövőjét érintő fajsúlyos kérdésekben sem tudtak megegyezni. Elméletileg
velük és az egyik megyei elnökjelölt köré
tömörült 6 független megyei képviselővel
megkötött esetleges jobb-közép koalícióban
csupán egyetlen megyei képviselővel lenne
meg a többségünk. Ez azonban bizonytalanságot okozott volna. A legfőbb visszahúzó
tényező az volt, hogy e tömörülés a megye
elnökének és a megyei hivatalnak lenne az
ellenzéke. Hasonló felállás volt már 20012005 között és ez az időszak, esetenként
botrányokkal volt fűszerezve. Oda pedig
nem szeretnénk visszatérni.

– Egyes témák mentén azonban lehetségesnek tartják az együttműködést
a megyei koalícióval. Milyen ügyeket
tudnának támogatni?
– Nem kötöttünk koalíciót sem a baloldallal, sem a jobboldallal. Konstruktív
ellenzékben leszünk, a választóink érdekében, Nyitra megye déli régiói és a megye
déli járásaiban élők érdekében kívánjuk
majd meghozni a döntéseinket. Elsősorban
a regionális fejlesztés, a megyei közúthálózat
fejlesztése, a tömegközlekedés ügyében, de
a középiskolák megyei hálózatát, vagy a kulturális intézményeinket érintő döntések
esetében is.
– Az MKP-frakcióban nem tartanak-e attól, hogy végül a két szék
között a pad alá esnek?
– Nem. Olyan pozíciókat sikerült
elfoglalnunk, amelyekről az MKP 12 éven
keresztül nem is álmodhatott. Ez a garancia
arra, hogy nem esünk két szék közé. Sikerült elérnünk, hogy a középen és ellenzékben lévő frakciók 12 év elteltével megyei

alelnököt javasolhattak, tíz szakmai bizottság
közül 4 élére elnököt állíthattak. E politikai
térfél legerősebb frakciójaként az MKP megtette javaslatait a megyei alelnöki tisztségre
és 2 szakbizottság elnöki posztjára. A megyei
képviselő-testület javaslatainkat elfogadta.
A megyei tanácsban számbelileg a legerősebb
képviselete az MKP-nak lesz.
– Nyitra megyében az MKP jelenti
a mérleg nyelvét. Az elmúlt években
mellőzött helyzetben voltak, most

lyen eredményekkel lenne elégedett?
– Nyitra megyében az MKP 12 évig méltánytalan, megtűrt pozícióban volt. Talán ez
alól az utolsó két és fél év volt kivétel, amikor
konstruktív együttműködésben voltunk
a megye elnökével, a hivatallal és a legerősebb frakcióval. Meg is lett az eredménye:
a megye déli járásaiban korábban nem
tapasztalt mértékben valósultak meg beruházások. Megyei alelnökünk, Csenger Tibor
majd azokat a célkitűzéseket igyekszik valóra
váltani, amelyekben megegyezünk az MKP

Celková dĺžka: 16,8 km

A mostani hosszabb, 5 éves választási időszakban
érezhető, látványos előrelépést szeretnénk elérni
a megyei infrastruktúra fejlesztésében, különösen
a megyei közúthálózatot illetően.
milyen pozíciókat sikerült kivívni, ami
előrelépést jelenthet?
– Már a választások előtt is éreztük, hogy
a mérleg nyelve leszünk. Be is következett.
Sikerült elérnünk, hogy az MKP megyei
képviselője, Csenger Tibor legyen a megye déli járásainak fejlesztéséért és a megye
területén élő nemzeti közösségekért (kisebbségekért) felelős megyei alelnök. Két megyei
szakbizottságot, az egészségügyi bizottságot,
továbbá az idegenforgalom és a határon
átnyúló együttműködés bizottságát is az
MKP képviselője vezetheti. Mint jeleztem,
a megyei tanácsban az MKP-nak lesz a legtöbb tagja, négyen, közülük hárman szavazati
joggal bírnak és egynek tanácskozási joga
van, de ott a helye a megyei frakcióvezetőnek
és helyettesének is.
– Tizenkét év után először lehet ellenzéki alelnöke Nyitra megyének. Mekkora áttörést jelenthet ez a megyében élő
magyarság szempontjából? Ön milyen
célkitűzéseket fogalmazott meg és mi-

Východiskový bod:
Horní Malá Úpa,
Pomezní Boudy

Náročnosť: malá

megyei képviselő-csoportjában. A mostani hosszabb, 5 éves választási időszakban
érezhető, látványos előrelépést szeretnénk
elérni a megyei infrastruktúra fejlesztésében,
különösen a megyei közúthálózatot illetően.
Szeretnénk, ha bővülne a határátkelők száma
az Ipolyon és a Dunán egyaránt. Sokkal magasabb szintre emelnénk a megye testvérkapcsolatát Komárom-Esztergom, valamint Pest
megyével. Szeretnénk, ha Nyitra megye bekapcsolódna a Rába-Duna-Vág nagytérségi
európai területi társulásba, hogy hatékonyabban tudjunk támogatásokat lehívni a megye
területén levő települések és társulások
számára. Az új választási időszakban stabilizálni kell a középiskolák megyei hálózatát,
amely az egyik legkomolyabb kihívás lesz. Az
új alelnök hatásköreinek vetületében látványos előrelépést szeretnénk megtapasztalni
a magyar közösség ügyeiben Nyitra megye
területén. Számos lehetőség adódik erre, akár
az oktatásügy, akár a kultúra terén, de sok
más fontos részletkérdésben is.
(ba), fotó: www.trnava-vuc.sk
www.mkp.sk, http://farkasivan.blog.hu/
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MULTIFUNKČNÁ
VSTAVANÁ RÚRA
PHILCO POC 10 IF

Sokoldalú
érdekképviselet,
de nem csak
a szúnyoginvázió
ügyében

A
Držiteľ prestížneho
medzinárodného
ocenenia
Design IF awards
Multifunkčná pyrolytická vstavaná rúra POC10IF v maximálnom
objeme 73 litrov sa pýši veľkým
displejom so senzorovým ovládaním Touch control v kombinácii
s otočnými gombíkmi. O zážitok
počas pečenia sa postará funkcia
Môj program, ktorý umožňuje
uloženie nastavení, ktoré používate najčastejšie.
16 www.frisko.media
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bársonyos forradalom után,
1992-ben alakult meg a Csallóközi Városok és Falvak
Társulása (CsVFT), amelynek
elsődleges célja az, hogy képviselje a csallóközi és a közeli magyar lakta
régiókban lévő városok és falvak lakosainak
érdekeit.
A CsVFT tömöríti a dunaszerdahelyi,
a komáromi, a galántai és a vágsellyei
járások területén fekvő városok és falvak
jelentős részét. A jelenleg 91 tagot számláló
társulás a régió településeinek legintenzívebb együttműködési formája. Középpontjában az önkormányzatok közigazgatási
működése áll, tevékenységével segíti és
támogatja az önkormányzatokat mindennapi munkájukban, szakmai tanácsokkal látja
el őket. A rendszeres szakmai találkozóknak
köszönhetően teret ad a tapasztalatcserének
és a vélemények kifejezésre juttatásának is.
Fontos még megjegyezni, hogy a társulás nagy hangsúlyt helyez a tagtelepülések
érdekképviseleti jogainak a védelmezésére.
Továbbá tanácsokkal, útmutatásokkal szolgál
a felmerülő problémák megoldását illetően.
A mindennapi rutinfeladatok elvégzése
során is egyfajta szakmai tanácsadói feladatot
lát el. A társulás ezen túl együttműködik az
államigazgatási szervekkel a községek önkormányzatait érintő törvények és jogszabályok
kidolgozásában, valamint felügyeli azok gyakorlati megvalósulását, odafigyel a regionális
problémákra és összehangolja azok megoldását. Tagjait arra ösztönzi, hogy éljenek a kor
adta lehetőségekkel és a modern technika
vívmányaival. Ez vonatkozik az elektroni-

kus önkormányzati ügyintézésre is, amely
biztonságos, praktikus és időtakarékos.
A társulás tavaly egyebek között hatékony
megoldást keresett régiónk egyik fő problémájának orvoslására, az évente ismétlődő
szúnyoginvázióra, amely elsősorban a Duna
menti települések lakosainak életét keseríti
meg nyaranta. Sajnálatos módon ennek
a kérdésnek a megoldásával ez idáig semmiféle jogszabály nem foglalkozott. A társulás
vezetőségének egy hosszan tartó egyeztetési
folyamat eredményeképpen sikerült elérnie,
hogy az érintett településeknek módjukban
álljon anyagi támogatást igényelni a környezetvédelmi alaptól az elszaporodott szúnyogok irtására.
A társulás idei legfontosabb feladata az,
hogy a Szlovák Földalap vezetőségével
együttműködve elősegítse a nevesítetlen és
állami tulajdonban lévő földterületek rendezését. Fontos további feladatként figyelemmel kíséri a hulladékgazdálkodási törvén�nyel kapcsolatos tapasztalatokat, és azokat
kiértékeli. Szakmai találkozók szervezésével
szeretne segítséget nyújtani a tagtelepüléseknek a közbeszerzési törvény gyakorlati
alkalmazásában, az elektronikus kommunikáció adta lehetőségek kihasználásában és
a személyi adatok védelméről szóló törvény
rendelkezéseinek helyes értelmezésében.
A szakmai munka mellett a társulás nem
feledkezik meg a tagközségek polgármestereit ért váratlan, tragikus eseményekről
sem. Erre a célra szociális alapot hozott létre,
amelyből szükség esetén támogatást kíván
nyújtani a polgármestereknek és a családtagjaiknak.

Repül a, repül a...,
avagy mivel
lep meg bennünket idén
az M. R. Štefánik
repülőtér?

A

pozsonyi M. R. Štefánik repülőtér ez év januárjában
116 882 utast szolgált ki, ami a második legnagyobb
utasszám a repülőtér 67 éves történetében. 2017
januárjával összehasonlítva az utasforgalom 18 százalékkal nőtt. Mi áll az
utaslétszám-növekedés mögött?
Elsősorban az, hogy a Wizz Air
új járatokat indított Szófiába és
Varsóba, valamint nőtt a Kijevbe és Londonba induló járatok
száma. A növekedést elősegítette továbbá a Ryanair új járata
Bolognába.
A tavasz folyamán gyakrabban repülhetünk majd Pozsonyból Moszkvába. A jelenlegi
heti 3 járat (kedd, csütörtök és
vasárnap) mellett április 17. és
május 26. között további két
járattal bővül a kínálat (péntek
és vasárnap). A Moszkvába tartó közvetlen járatokat a Pobeda
légitársaság üzemelteti 2015 decembere óta a legmodernebb Boeing 737-800 Next Generation típusú repülővel, amely 189 utas
szállítására alkalmas.
Azok számára, akiknek a repülővel való közlekedés szükséges
a munkájuk végzéséhez, az idei év sok újdonságot tartogat. A poMartina Zvolanská

zsonyi M. R. Štefánik repülőtér 6 új menetrend szerinti és egy
rendszeres charterjáratot indít.
Március 26-tól egy új légitársaság, a Georgian Airways indít
rendszeres repülőjáratokat hetente kétszer (kedd és péntek)
Pozsony és a grúziai Tbiliszi
között.
A Londonba igyekvők már
nemcsak a Ryanair légitársaság járatait vehetik igénybe,
amelyek heti 12 alkalommal
közlekednek Pozsony és London-Stansted között, hanem
március 25-től már a Wizz Air
légitársaság London-Lutonba
tartó járatain is utazhatnak a hét
minden napján.
Március végén a Ryanair
légitársaság 4 új járatot indít
a nap szerelmeseinek a bulgáriai
Burgaszba, a ciprusi Páfoszba,
a görögországi Szalonikibe, valamint Máltára. A francia gasztronómia szerelmesei is örülhetnek, hiszen heti 2 alkalommal lehet
ezentúl repülővel közlekedni Pozsony és Párizs-Beauvais között.
Az olasz konyha szerelmeseire is gondoltak, ezért a nyári időszakban rendszeres charterjárat fog közlekedni Pozsony és a szicíliai
Catania tartomány között.
kisalföld 2018/1 17
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Vigyázz, ha
jön a vonat!
Tavaly az előző évhez képest nőtt a vasúti
átjárókon történt balesetek száma

A

Szlovák Vasúttársaság statisztikája szerint 2017-ben 50
baleset történt az ország 2102
vasúti átjáróján, amelyekből
1068 jelzőberendezéssel biztosított átjáró, míg 1034 nincs ellátva ilyennel. A baleseteknél két járművezető, egy
kerékpáros, két gyalogos és egy mozdonyvezető vesztette életét. Könnyebb sérüléseket 13-an szenvedtek el. Megdöbbentő,
hogy az 50 balesetből 33 jelzőberendezéssel
biztosított átjáróban esett meg. További
riasztó adat, hogy 10 esetben hivatásos
tehergépkocsi-vezető, illetve haszongépjármű-vezető okozta a balesetet.
A Szlovák Vasúttársaság jelenleg országos program keretében folytatja a vasúti
útátjárók biztonságának javítását. A pro-
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jekt a Csallóközt is érinti. 2017 decemberében befejeződött az albári vasúti átjáró
modernizálása. Egy-egy fénysorompót
telepítettek a gépjárművek, illetve a gyalogosok és a síneken áthaladó kerékpárúton
közlekedők részére.
A sort folytatva januárban átadták
rendeltetésének az alistáli vasútállomáshoz
közeli átjárót az Alistált Nyárasddal összekötő úton. Az átjárót fény – és hangjelzős,
valamint csapórudas sorompóval felszerelt
biztonsági berendezéssel is ellátták.
Érsek Árpád közlekedésügyi miniszter
a közelmúltban megtekintette a helyszínt, ahová elkísérte őt Martin Erdössy,
a Szlovák Vasúttársaság vezérigazgatója,
valamint jelen volt több közeli település
polgármestere is. A miniszter és a vezér-

A biztosítás nélküli
útátjáróknál a
járművezetők fokozottan
figyeljenek, és tartsák
be a közlekedési
szabályokat.
igazgató a médiák kérdéseire is válaszoltak.

Érsek Árpád közlekedésügyi
miniszter
„Több szempontból is fontos az új vasúti
átjáró, elsősorban az útvonal biztonsága
miatt. Albáron ugyancsak sikerült fel-

újítani és biztosítani az átjárót, ott nem
csapórudas sorompóval, hanem lámpás
fénysorompóval. Országos program
keretében történnek ezek a munkálatok,
tehát nemcsak itt, hanem Szlovákia számos
részén. A Szlovák Vasúttársaság egy kísérleti projektet is tervez Nagymegyeren, ahol
a vasúti átjárók előtt mindkét oldalon az
úttestre helyezett 3D-s sávokkal figyelmeztetik a járművezetőket arra, hogy fékezzenek. Ha a módszer beválik, további vasúti
átjárók közelében is elhelyezik a figyelmeztető sávokat.”

Martin Erdössy,
a Szlovák Vasúttársaság
vezérigazgatója
„Szlovákiában 2102 vasúti útátjáró van,

ebből 1068 biztosított. A biztosítás nélküli
útátjáróknál a járművezetők fokozottan
figyeljenek, és tartsák be a közlekedési
szabályokat. A megengedett áthaladási
sebesség 30 km/h az átjárótól számított 30
méteren belül. Ha a fehér lámpa villog, az
áthaladási sebesség 50 km/h az átjárótól
számított 50 méteren belül.”

Horváth Tamás,
Alistál polgármestere
„A falubeliek mostantól biztonságosan
tudnak közlekedni az átkelőn. Sok baleset
történt itt a múltban, 2016-ban halálos
kimenetelű is. Ez a rendszer lehetővé teszi,
hogy ilyen ne történjen. Most folyik a vasútállomás teljes korszerűsítése is. Vágányokat és síneket cserélnek, kerékpárme-

gőrzőt létesítenek, továbbá várótermeket
alakítanak ki. Az emberek biztonságosabban tudnak majd eljutni a vasútállomásra,
majd továbbutazni Pozsony vagy Komárom irányába.”
A vasúttársaság tervei szerint a Pozsony–Komárom vasútvonalon 2019-ig
11 vasúti átjárót tesznek biztonságosabbá,
vagyis szerelnek fel jelzőberendezéssel,
mégpedig Légnél, Szentmihályfánál,
Hegyéténél, Albárnál, Alistálnál, Ekecsnél,
Csallóközaranyosnál, Ekelnél, Bogyánál,
Őrsújfalunál és Nemesócsánál. A Komárom–Érsekújvár vonalon a Hetény-Ógyalla
és az Ógyalla-Nagybajcs közötti szakaszokon található vasúti átjárók modernizálása
fotó: (dll), szerző: (kt)
is szerepel a tervekben.
kisalföld 2018/1 19

RÉGIÓ

Készpénz nélküli fizetés és egyéb újdonságok
A dunaszerdahelyi termálfürdőben
igyekeznek egyre kényelmesebbé
tenni a fürdővendégek ottlétét

A

dunaszerdahelyi
termálfürdőben az utóbbi
években több
nagy beruházást
hajtottak végre,
legutóbb például a szállodarészt
bővítették. Somogyi Gábort,
a Thermalpark igazgatóját főleg
a készpénz nélküli fizetésről
kérdeztük, amit nemrég vezettek
be a fürdő területén.
„Ezt azért találtuk ki, hogy
kényelmesebbé tegyük az ittlétet
a szállásvendégeink és a fürdővendégek számára is. Lényege,
hogy a chipes karkötővel most
már minden szolgáltatásért
fizetni tudnak a vendégek.
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Október elsején vezettük be,
hogy Thermalpark klubkártya
segítségével mindenki – erre
a kártyára pénzt téve – aktiválni
tudja a saját karkötőjét és erre
tud fogyasztani. A szállóvendégek pedig kizárólag ezzel
a karkötővel fizetnek, annyi
különbséggel, hogy hitellehetőségük van, és csak távozáskor
rendezik a fogyasztásukat. Úgy
vettük észre, hogy ezt a változást örömmel fogadták a vendégek, mert sokhelyütt ez már
így működik, főleg a wellness
szállodákban” – tudtuk meg az
igazgatótól.
Megtudtuk azt is, a készpénz
nélküli fizetés bevezetése eleinte

esetükben abba az akadályba
ütközött, hogy ötven olyan sátor
van a fürdőben, ahol eladás
folyik, de nem mindet maga
a fürdő üzemeltette. Sikerült
elérni, hogy jelenleg már egységes pénztárprogrammal vannak
felszerelve ezek a standok is,
így itt is elfogadják a klubkártyát. A nyári idényre már úgy
készülnek, hogy a rendszer teljes
mértékben működni fog.
Hogy ez hogy fog lebonyolódni a gyakorlatban? A fagylaltosnál, a büfékben, az ajándékboltban, a szaunában, vagyis
mindenhol, ugyanazzal a karkötővel fizet a szállóvendég.
A napi vendég pedig amennyi
pénzt a kártyájára tesz, annyival
tud rendelkezni. Ha nem költi el
az összeset, a pénze nem veszik
el, hanem például a következő
fürdőlátogatáskor elköltheti.

Kapacitásbővítés
a parkolóban
Arra is rákérdeztünk az
igazgatónál, milyen felújítások
várhatók a közeljövőben a fürdő
területén.

a partnereink részére. Erre
azért van szükség, mert a nyári
főszezonban fürdőnk és partnereink alkalmazottjai nagyjából
150 parkolóhelyet foglalnak
el. Úgy gondoltuk, építünk

Első körben létrehozunk egy új,
kibővített parkolót a szálloda részére,
mert kapacitásbővítésre van szükség
„Hamarosan sor kerül a parkoló egy részének felújítására. Az
egész parkoló rendbetétele egy
több százezer eurós projekt lesz,
ami később kerül megvalósításra.
Első körben létrehozunk egy új,
kibővített parkolót a szálloda
részére, mert kapacitásbővítésre van szükség. Létrejön egy
másik parkoló is, a büfék előtti
placcon, az alkalmazottaink és

számunkra egy külön parkolót,
hogy a vendégeknek minél több
parkolóhely maradjon. Később
pedig fokozatosan elkezdjük
a vendégparkoló legfrekventáltabb részeinek újraburkolását
és felújítását” – tájékoztatott
Somogyi Gábor, hozzátéve, hogy
az új parkolóhelyek kialakításával
még a főszezonig szeretnének
elkészülni.

A termálfürdő területén található tó és környéke a Cultacross
projekt keretében újul meg,
s mivel bizonyos alkotóelemek
beszerzése több időt vesz igénybe, már most látszik, hogy mindennel nem fognak elkészülni
a szezonra, de az igazgató szerint
a partszakaszt mindenképpen
szeretnék addigra befejezni. Magának a fahídnak a megépítése
azonban valószínűleg áttolódik
az őszi időszakra.
„Az úszómedence modernizálásán is ezerrel dolgozunk.
Érvényes építkezési engedélyünk
már van, de egy-két dolgot szeretnénk megváltoztatni az eredeti
elképzelésekhez képest. A nyári
szezonra a sportmedence felújítását be akarjuk fejezni” – mondta
a közeljövőben várható felújítások apropóján a fürdő igazgatója.
(viju), fotó: Dunaszerdahely város weboldala
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Vajka negyedszázada két víz között

V

ajka, a 830 éves múltra vis�szatekintő község, a Csallóköz délnyugati részén,
a szlovák-magyar államhatár
közelében fekszik. A falu
életét jelentős mértékben
meghatározza, hogy a bősi vízierőműhöz
tartozó felvízcsatorna és a Duna régi medre
között terül el, akárcsak Bodak és Doborgaz. A községet szép környezet öleli körül,
ezért sokan választják kirándulás és pihenés
céljából. Vajka közel fekszik Pozsonyhoz,
Dunaszerdahelyhez, valamint a rajkai
szlovák-magyar és a bergi szlovák-osztrák
határátkelőhöz.

A bősi vízlépcső árnyékában
A község életére jelentősen rányomta
a bélyegét a 25 éve megépült bősi vízierőmű. A falutól alig egy kilométerre
lévő Keszölcés a felvízcsatorna túloldalára
került, elválasztva egymástól a rokonokat,
ismerősöket. Vajkát gyakorlatilag elzárták
a külvilágtól. Nehezen megközelíthető lett
több hivatal, iskola, munkahely és gyógyszertár. Az 1970-es években építési tilalmat
rendeltek el a községben, tehát új házak
nem épülhettek, a meglévőkhöz pedig nem
lehetett hozzáépíteni. Ez azt eredményezte, hogy sok fiatal család elköltözött, és ez
a tendencia, sajnos, a máig tart. A vízlépcső
megépítésével visszafordíthatatlannak tűnő
folyamatok indultak be, hiszen a falu Pozsony vonzáskörzetébe került. A fővárosba
könnyebb eljutni, mint a túlsó partra, ahová
vagy komppal lehet átkelni, vagy közel 40
kilométeres kerülőutat kell tenni Bősön
át. Ezt a fővárosban élők is felfedezték,
22 www.frisko.media

ezért évek óta sokan költöznek Vajkára,
a kellemes vidéki környezetbe. A vízlépcső
megépülésekor a helyiek kompenzációként ígéretet kaptak arra, hogy olcsóbban
kapják majd a villanyáramot. Ez az ígéret
azonban a mai napig nem teljesült.

Szent István-nap: a közösséget
összekovácsoló ünnep
Az önkormányzat igyekszik hű lenni
a múlthoz, egyúttal pedig próbálja alakítani
a jövőt. Vajka minden évben megemlékezik Szent István királyról, a község
névadójáról. A Szent István-nap a település
legjelentősebb kulturális eseménye. A rendezvényt idén 15. alkalommal szervezi
meg közösen a Vajk Polgári Társulás és
az önkormányzat. A Szent István-napi
rendezvény amellett, hogy összekovácsolja
a község 460 fős lakosságát, segíti az itt élő
magyarok identitásának megőrzését. Ezen
a napon visszavárják azokat, akik a községből elszármaztak, mert a Szent István
tiszteletére állított emlékmű a falubeliek és
a volt vajkaiak találkozási helye, akik így
adják jelét összetartozásuknak.
A pihenés
és a feltöltődés szigete
A Vajka környéki természeti környezet,
a Vajkai tó és a Duna holtágai egyedülálló
lehetőséget biztosítanak a természetjárásra.
A Vajka környéki erdők élővilága különösen gazdag: a nagyvadaktól (vaddisznók,
szarvasok, őzek) a különleges madárfajokon át (sasok, jégmadarak, gémek)
a hódokig, rókákig számos állatfaj él itt.
Vajka és környéke ideális hely a pihenésre

és az aktív kikapcsolódásra. Lehetőség
van sporthorgászatra, csónakázásra és
túrázásra is. A községet mindkét oldalról
határoló gátak és töltések kerékpározásra
és görkorcsolyázásra alkalmasak. Kikapcsolódásra ad lehetőséget a helyi római
katolikus templom mellett létesített Szent
István-park is.

Beruházások, amelyek a jövőt
jelenthetik
A jövő a fiataloké, ezért Vajka község
mindent megtesz annak érdekében, hogy
a helyi óvodát a lehető legjobb körülmények között, a legmagasabb színvonalon
működtesse. Az óvoda épületében tavaly
belső felújítási munkák zajlottak, megújultak a szociális helyiségek, a padlózat,
korábban ablakcsere zajlott és modern
kazánt is felszereltek. Hamarosan az
óvodaépület tetőszerkezetét is felújítják.
Míg a korábbi korszerűsítés zömmel saját
forrásból történt, a tetőcserét az önkormányzat a magyarországi óvodafelújítási
programból finanszírozza. A közeljövőben lehetőség nyílik arra, hogy az egykor
a faluból elköltözni kényszerülő családok
visszatérjenek szülőfalujukba. A településen ugyanis új lakóövezet létesül a régi
mezőgazdasági szövetkezet telephelyén.
Kitörési pontot a turizmus fellendítése jelenthet. A helyi természeti értékek
bemutatása, a hagyományok felelevenítése,
a színvonalas programok biztosítása, valamint a hagyományos vendégváró ételek
elkészítése sokak érdeklődését felkeltheti
Vajka iránt.
VK archívum, Somogyi Tibor felvételei
fotó: Vajka hőség archivuma
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Komárom Nyitra
megye magyarságának
a központja, egyúttal
a szlovákiai magyarság
egyik legfontosabb
bástyája. A város fontos
hajógyártási központ
volt, valamint forgalmas
dunai árukikötő.
A magyarországi
Komárommal közúton
az Erzsébet híd, vasúton
a Komáromi vasúti
összekötő híd kapcsolja
össze. Korábban közúti
és vasúti határátkelőhely
volt, de Szlovákia és
Magyarország schengeni
egyezményhez való
csatlakozása után ez
a szerepe megszűnt.
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Felpezsdült az élet Jókai szülővárosában

K

omáromban az elmúlt évben
jelentős előrelépés történt több
területen, az egész városban
zajlottak felújítási munkálatok. Az építkezések további
beruházásokat ösztönöznek, elhanyagolt
épületeket kezdtek felújítani. Az önkormányzat fontos feladata a környezet
javítása, valamint a szociális, oktatási és
sportprogramok is a családokat szolgálják.
Hosszú évek után a munkahelyteremtésben is áttörés történt, amit tovább
fokozhat az épülő új Duna-híd és a bővülő
nemzetközi kapcsolatok.

Megújuló utak és járdák
Az elmúlt évben indult a nagy útfelújítási projekt, amely 15 utcát érint, 7
kilométert meghaladó útszakaszon, több
helyen a járdák is megújulnak. A járda
program keretében több mint 3,5 kilométernyi járda felújítása valósul meg. Több
szakaszon térköves megoldással kapott új
arculatot az utca. Ilyen mértékű felújítás
korábban még nem volt.
Folytatódik
a megyeháza felújítása
Tavaly tovább folytatódott a belváros

egyik meghatározó épületének felújítása.
A megyeháza homlokzata tovább szépült,
de a belül is jelentős munka zajlott le,
aminek köszönhetően a kihasználtsága
teljes lesz. Idén folytatódik a homlokzat
felújítása.

tavaly tovább folytatódott, a város kölcsönállománya három év alatt 15 százalékkal,
5,83 százalékra csökkent. A saját költségvetésen belül több mint egymillió euró
jutott fejlesztésekre, ami szintén kimagasló
a korábbi évekhez képest.

Több pénz sportra,
kultúrára és oktatásra
A 260 ezer eurós sporttámogatási alap
mellett több jutott a sportra. 228 ezer
eurós összegben megújult a komáromi fedett uszoda medencéje, talajfűtése és vízcirkulációs rendszere. A kultúrára biztosított 75 ezer eurós támogatási alap mellett
jelentős fejlesztés valósult meg a Komáromi Városi Művelődési Központban, 120
ezer eurós összegben cserélték a nyílászárókat, a beruházás jelentős részét pályázati
támogatásból fedezve. A költségevetésben
200 ezer eurót különítettek el oktatási
intézmények javítására, idén ez az összeg
már 300 ezerre emelkedett.

Bővülő lehetőségek
a turizmusban
Megkezdte aktív munkáját a Dunamente
TDM, amely a város turisztikai irodáit is
működteti. 2017-ben már állami támogatást is kapott, 50 ezer eurót meghaladó
összegben, amit elsősorban turisztikai
kiadványok és programok készítésére költött. Növekszik a városba érkezők száma,
elsősorban az erőd iránt érdeklődnek egyre
többen.

Javuló gazdasági mutatók
Az INEKO szakmai szervezet szerint
Komárom volt az egyik olyan város, ahol
2016-ban a legtöbbet javult az önkormányzat gazdasági háttere. Ez a folyamat

Komárom a nemzetközi térképen
Egyre erősebb nemzetközi kapcsolatokat
épít Komárom, nagykövetségeken és gazdasági kamarákon keresztül kerül vissza újra
a nemzetközi hálózatba. Több nemzetközi
projekt része városunk, amelyek városfejlesztési kérdésekkel foglalkoznak, máshol
alkalmazott jó példákat mutatnak be. Nemzetközi konferenciákon kerültek bemutatásra
a komáromi lehetőségek.
Komáromi Lapok

Több munkahely,
javuló lehetőségek
Hosszú évek után jelentős befektetés
érkezik Komáromba. A ZF Slovakia első
körben 150 munkahelyet kínál, amit
fokozatosan bővíteni szeretne. A befektetés
további szolgáltatásoknak, beszállítóknak
ad lehetőséget. Az elmúlt három évben 10
százalékkal csökkent a munkanélküliség
a járásban.
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Kóstolja meg kiváló borainkat itt,
a történelemmel átitatott falak között.

BORKÓSTOLÓK
Történelmi borozónk komoly szakmai borkóstolóknak
nyújt helyszínt, ill. különböző borok, párlatok, sőt kávék
prezentációi várnak vendégeinkre. Különleges, egyedi
élmény, művelődéssel és szórakozással kiegészítve.

RENDEZVÉNYEK
Találkozók, céges rendezvények vagy akár koncertek számára nem talál a környéken ennél elbűvölőbb helyet. Szeretné
kivívni üzleti partnerei, ismerősei csodálatát? Az Esterházy
borozóban felejthetetlen élmények várják Önt!

Szlovákia legrégebbi borozója
Esterházy Galanta
Wine & Coffee

Parková 1005, 92 401 Galanta
NYITVATARTÁS:
Hétfő		
8.00 – 22.00
Kedd		
8.00 – 22.00
Szerda
8.00 – 22.00
Csütörtök 8.00 – 22.00
Péntek
8.00 – 24.00
Szombat
8.00 – 24.00
Vasárnap 8.00 – 22.00
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0903 459 878

SZÜLETÉSNAPOK
Ünnepelje meg születésnapját egy olyan helyen, amely kivételes, egyedi hátteret biztosít a szórakozáshoz és élményeihez. Felejthetetlen élmények várnak Önre és vendégeire is!

ESKÜVŐI FOTÓZÁSOK
Akávézó és a borozó festői belső tere kiváló lehetőséget
nyújt vendégeink számára magánjellegű vagy professzionális
fotóikkisalföld
elkészítéséhez.
2018/1 27
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www.esterhazygalanta.sk

MEGKÉRDEZTÜK
teni, ami ugyancsak többletkiadást jelent
és egyáltalán nem biztos, hogy az üzlet
és a vásárlók számára egyaránt hatékony
lesz“ –véli Kulcsár Lajos.

A
A vasárnapi zárva tartás
nem ördögtől való
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Mi változna, ha vasárnaponként nem
tudnánk vásárolni a boltban? A kérdés
jelenleg megosztja a közvéleményt,
hiszen sokan elképzelni sem tudják
azt, hogy a hét utolsó napján egyegy, akár a vasárnapi ebédhez
hiányzó élelmiszerért ne szaladjanak
le a legközelebbi élelmiszerboltba.
Mások azt vallják, a vasárnap
legyen az az egy nap a héten,
amikor egyetlen percet sem töltünk
vásárlással.

hazai élelmiszer-üzletlánc,
a COOP Jednota Szlovákiában 2018-ban elsőként egy
újszerű kezdeményezéssel
állt elő: a Nagyszombat
megyei Galgócon a szupermarketük vasárnaponként zárva tart.
A vállalat kipróbálja, hogy milyen hatással
lesz a működésre a vasárnapi boltzár,
ezért a megyében lévő 67 szupermarketéből 25 esetében bevezetik az ideiglenes
vasárnapi zárva tartást. Ennek okairól
és következményeiről Kulcsár Lajossal,
a COOP Jednota Fogyasztási Szövetkezet
dunaszerdahelyi járási elnökével beszélgettünk.

A boltzár miatt még senki nem
halt éhen
"Vállalatunk egy kísérletet indított
Nagyszombat megye északi részében. Néhány évvel ezelőtt a Kereszténydemokrata Mozgalom (KDH) próbálta átültetni,
hogy vasárnaponként a boltok legyenek
zárva. Én személy szerint ennek a híve
vagyok. A vasárnap legyen az a nap,
ami eltér a többitől. Szóljon a családról,
a közös programokról, ahogy az évekkel
ezelőtt is volt. A szomszédos Ausztriában szombaton este bezárnak a boltok,
és legközelebb hétfőn nyitnak ki. A vasárnapi zárva tartás miatt még egyszer
sem regisztrálták, hogy valaki éhen halt
volna. A vásárló pedig megtanulta, ha
valamit mindenáron vásárolni szeretne
a hét utolsó napján, azt a töltőállomásoszerző: (ba) foto: coop.sk

kon lehet beszerezni, háromszoros áron.
A vasárnapi boltzár azonban nálunk is
úgy lenne igazságos, ha a kereskedelem
minden szereplőjére vonatkozna. Ha mi
vasárnap zárva tartunk, akkor a vásárló
átszokik máshova, és nagy eséllyel hétfőn
is a konkurenciánál fog vásárolni. Ezért
a dunaszerdahelyi járásban mi egyelőre
nem csatlakozunk ehhez a kezdeményezéshez" – mondja Kulcsár Lajos.

Mit tesz az állam azért, hogy
megbecsülje a hazai termelőket
és áruházláncokat?
A COOP Jednota dunaszerdahelyi járási
elnöke hozzátette: „Sokszor elhangzik,
milyen fontosak a hazai termelők, a hazai
áruházláncok. De felmerül a kérdés, mit
teszünk azért, hogy megbecsüljük őket?
A hétvégi és az éjszakai munkáért emelkedik az alkalmazottaknak járó bérpótlék, ez azt jelenti, hogy cégünk kiadásai
növekedni fognak, hiszen magasabb
járulékokat fogunk fizetni a szociális
biztosítónak. A többletkiadásokat valahol
ki kell gazdálkodnunk.”
Erre a COOP Jednota járási elnöke
szerint több lehetőség van. „Az első, hogy
nagyobb hangsúlyt fektetünk a marketingre, a második, hogy módosítjuk
a nyitva tartásunkat, a harmadik, hogy ha
nem is drasztikus mértékben, de változtatunk az árainkon. A lehetőségeket
mérlegelve, jelenleg az tűnik a legvalószínűbbnek, hogy több pénzt fogunk az
úgynevezett „vasárnapi“ marketingre köl-

Az alkalmazottak örülnek
a májustól érvényes ünnepi
boltzárnak
Tavaly május 1-től hatályba lépett az
ünnepnapi boltzár, és azóta elég hosszú idő
telt el ahhoz, hogy leszűrjék a tapasztalatokat. „Az alkalmazottak egybehangzóan
örülnek annak, hogy az ünnepnap végre
számukra is az ünnepről szól, és nem
a munkáról. A mi tapasztalataink azonban
azt mutatják, hogy az ünnepnapok forgalmát nem tudjuk pótolni sem az ünnepnap
előtti, sem az utána következő napon elért
forgalommal. Számunkra minden nap,
akár ünnep, akár hétköznap, stabil kiadást
jelent. Ezeket a plusz költségeket sehol sem
veszik figyelembe a jogalkotók akkor, amikor a kereskedelmi vállalatok költséggazdálkodásáról van szó. Nyilvánvaló, hogy
bizonyos kompromisszumokkal, akár az
elvonások csökkentésével, akár a lojálisabb
adózási rendszerrel a direktívák helyett egy
lojális együttműködési rendszert lehetne
kialakítani. Én bízok abban, hogy egyszer
eljutunk odáig, amikor a hazai többet fog
jelenteni, mint bármilyen más külföldi
üzletlánc” – mondta bizakodóan Kulcsár
Lajos.
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INTSÜNK BÚCSÚT
AZ ÉRZÉKENY FEJBŐRNEK!
A Schwarzkopf Professional újdonsága
a BC Scalp Genesis „fejbőr szakértő” sorozata, ami megoldást nyújt minden fejbőrproblémára, így az érzékeny fejbőrre is.
A fodrász szakembereknek a szép frizura
elkészítése mellett az is a feladatuk, hogy
felismerjék ezeket a fejbőrbetegségeket és
megoldást kínáljanak vendégeiknek ezek
megoldására.
1 A BC Scalp Genesis Self-Warming
előkezelő egy kifejezetten a fodrászszalonban
használatos detoxikáló előkezelő, mely magától
felmelegszik, amint egy kis víz éri. A termék
a detox masszázzsal együtt használatos. Segít
aktiválni a mikro-vérkeringést. Eltávolítja
a piszkot, tisztítja a fejbőrt. Előkészíti a hajtöveket a további tisztításra.
2 A detoxikáló masszázs után ajánlott használni a BC Scalp Genesis Soothing Sampont
száraz vagy irritációra érzékeny fejbőrre.
A Stemcode TM Complex és a B5 vitamin kíméletesen, de hatékonyan tisztítja a hajat. Segít
a fejbőr megnyugtatásában és az egyensúly
helyreállításában. Biztosítja a jövőbeni egészséges hajnövekedést.
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A detoxikációs szolgáltatás lépésről lépésre:
www.youtube.com/schwarzkopfpro

Milyen lesz
2018 tavaszi
divattrendje?

Hamarosan beköszönt a tavasz, amikor
nemcsak a természet újul meg, hanem
a ruhatárunk is. Sokan már most felteszik
a kérdést, hogy milyen ruhát viseljenek, ha
ismét eljön a jó idő. Erre a kérdésre Lipcsey
Mária, a We Love Fashion csapatának
vezetője válaszol.
kisalföld 2018/1 31
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yilván mindenki jobban érzi magát, ha a ruhadarabjai megfelelnek az aktuális divattrendeknek.
Már megjelentek az új kollekciók, érdemes körülnézni, és figyelni a boltok kirakatait. Márciusban pedig beszerezhetjük azokat a darabokat,
amelyek üdítően hatnak majd rajtunk. Vannak
azonban örökzöldek, amelyeket mindenki könnyen előhúzhat a szekrény mélyéből. A divattervezők izgalmas színekkel
rukkoltak elő az idei tavaszra. Azt azonban érdemes szem előtt
tartani, hogy olyan ruhadarabokat válogassunk, amelyek kiemelik nőiességünket " – avat be a részletekbe Mária.

Tavasszal hódít a levendula
2018-ban a tavasz trendi színe a levendula lesz. A visszafogott
levendula mellett divatosak lesznek további világos pasztell
színek is. A fehér és a törtfehér örökdivat, így ha ezt a színt választjuk, akkor sem nyúlunk mellé. Nagy kedvenc lesz a rózsaszín is. Aki az élénkebb színek híve, a lila sötétebb árnyalataiból
választhat. De menő lesz a sárga is.
Aki bevállalósabb, az bohókás rojtos darabot
választhat
Tavaly a fodor jött divatba, idén pedig a rojtos ruhák és
felsők! A rojtruha 2018-ban egyedi lesz. Eddig inkább fesztiválokon, bulikban viselték a hölgyek, idén a mindennapokban is
hordható viselet lesz.

VYCHUTNAJTE SI ZDRAVÉ
A CHUTNÉ SMOOTHIE!

Ha tavasz, akkor virágminta!
A virágminta már korábban hódító útjára indult, de idén is
trendi marad. A virágos mintát szép színekkel lehet kombinálni, viszont arra vigyázni kell, hogy a különböző mintákat ne
keverjük. Ha a ruha virágmintás, fontos, hogy más virágmintás
kiegészítőt már ne viseljünk!
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A farmer mindig divat
A farmer örökös kedvenc, és egész évben divat. Idén tavas�szal inkább a sötétebb árnyalatok hódítanak. Idén az is divatos
lesz, ha tetőtől talpig egyszínű farmerszettet öltünk magunkra.
A farmer alapú ruhák is nagyon felkapottak lesznek.
A múltból visszajön a ballonkabát
Tavasszal újra hódít a ballonkabát, itt is elsősorban a világos
színek, a bézs, a fehér, a púderrózsaszín lesz az uralkodó szín.
A ballonkabátot nemcsak az elegáns viselethez párosíthatjuk.

Ideálny na prípravu nápojov
z čerstvého ovocia a kondičných nápojov

Kiegészítőkkel minden darab feldobható
Idén is nagy választék lesz a fülbevalókból, nyakláncokból és
gyűrűkből. Főleg a színek alapján válogathatunk, de úgy, hogy
összhangban legyenek a többi kiegészítővel, a cipővel és a táskával. Tavasszal a táskák esetében is a világos szín lesz a divatos.

Miešacia nádoba môže byť vybratá
a použitá ako cestovná nádoba
Fľaše odolné proti nárazu sú vyrobené
z materiálu TRITAN, ktorý neobsahuje BPA

foto: cosmopolitan.hu, fw-daily.com
szerző: (ba)
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Smoothie mixér
SBL 220x

www.sencor.sk
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A sujtás ékszereknek csak
a fantázia szab határt

ár a középiskola után
elmentem egy ötvös
iskolába, ahol fémekkel
dolgoztam. Aztán megszületett az első gyermekem, így egy darabig
minden más fontosabbá vált. Közben
ráébredtem arra is, hogy a fémek világa
nem igazán az enyém. Egy ideig fazekasműhelyben is dolgoztam, illusztrációkat
is készítettem, tehát a kézműveskedés,
a tárgyak készítése mindig része volt az
életemnek. Bár imádtam ékszereket is
„létrehozni”, meg kellett találnom a hozzám legközelebb álló technikát. Idővel
beleszerettem az ún. sujtás ékszerekbe.
A sujtás díszítés eredetileg a magyar
huszárok mentéjén volt megtalálható.
Ennek a technikának a lényege az, hogy
zsinórokat varrunk össze, amelyek foglalatot képeznek a gyöngyökhöz, ásványokhoz, fémekhez. Csak kreativitás és
fantázia kérdése, mi mindent használunk
fel egy-egy ékszer elkészítésekor” – mesél
a kezdetekről a fiatal ékszerkészítő.
Az alkotómunka során a legfontosabb
szempont, hogy az ékszer passzoljon viselője személyiségéhez, vallja az ékszerkészítő. Ezért szereti megismerni azt, akinek
készíti vagy pedig látni azt a ruhát, amihez
az illető fel szeretné venni az ékszert.
Bár némelyik ékszerköltemény – például
nyakék – kimondottan méretes, mégsem

nehezek, mint a hasonló fémékszerek,
a felhasznált anyagok miatt. Az alapanyagokat egyébként az interneten szerzi be,
ahol a választék gyakorlatilag végtelen, de
ha valamelyik boltban elcsábul, és meglát
valamit, amit „be tudna építeni” valamelyik ékszerébe, azt is megveszi.

Egyre többen kedvelik
és keresik az egyedi
kézműves holmikat
„Egy-egy ékszer elkészítése átlagosan
négy órát vesz igénybe, de természetesen
úgy, hogy mellette semmi mást sem csinál az ember. Ez néha bizony elég nehéz
feladat egy anyukának és háziasszonynak.
Ha még a tervezést is beleveszem, akár
egy egész munkanapot is egy-egy nyakék
készítésével töltök. Egyébként próbálkozom azzal is, hogy ezt a technikát más ruhadarabokon, például öveken, táskákon,
kalapokon vagy akár ruhákon is – díszítő
elemként – alkalmazzam. Jó érzés tapasztalni, hogy az emberek kezdenek ráébredni, hogy a sorozatgyártott holmiknak
nincs akkora értékük, mint az egyedi
holmiknak. Egy bolti műbőr táskát évente le kell cserélni, de egy kézzel készített
és díszített táska az ember szívéhez nő és
akár évtizedekig is hordhatja. Ugyanez
a helyzet az ékszerekkel is” – avat bele
az ékszerkészítés és kézműveskedés
rejtelmeibe a kétgyermekes anyuka. Aki

egyébként is a természetközelség híve,
családjának például maga süti a kenyeret.
Bár egyelőre még csak egy szűk réteg az,
ami kimondottan keresi az egyedi, kézműves termékeket, de Vica bízik abban, hogy
egyre többen lesznek. A közeljövőben
szeretné elindítani vállalkozását is.
Az ékszer ugyan főleg a nők világa, de
készített már férfiaknak is pár dolgot,
például kitűzőt. Vica szerint azonban
a férfiak nem tudnak úgy vigyázni az
ékszerekre, mint a nők, ezekre viszont
oda kell figyelni. Nagyjából úgy kell
velük bánni, mint a hímzett terítőkkel,
fiókban, dobozban, portól védve időtlen
időkig megőrzik minőségüket.
Vica egy amatőr ékszerkészítőknek
kiírt pályázatba is be kíván kapcsolódni,
ahol a lényeg a népi motívumok „beleszövése” az alkotásokba. A jövőben nem
tartja kizártnak, hogy tűzzománc – vagy
kerámiaelemeket is beleépítsen ékszereibe, annál is inkább, mert tűzzománcozni ő maga is tanult. A legnagyobb
öröm és elismerés számára mindig az, ha
ékszereivel „szembetalálkozik” az utcán,
vagy egy bálon viseli őket valaki.
(VJ, Fotók: Kiss Limpár Éva és a szerző)
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Kiss Limpár Éva ékszerkészítőt akkor kerestük
fel dunaszerdahelyi otthonában, amikor egy
ékszerbemutatóval egybekötött bálra készült.
Épp egy gyönyörű kollekció létrehozásán
fáradozott. Bársonyszalagok, gyöngyök,
ásványok, kövek, kapcsok és néhány friss alkotás
„társaságában” beszélgettünk erről a sok
türelmet és kézügyességet igénylő csodálatos
technikáról, amellyel a legváltozatosabb alakú és
színvilágú ékszerek készíthetők.
34 www.frisko.media
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Szépségszalon, ahol
terveznek és álmodnak is
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– Milyen volt a kezdet?
– Nem volt egyszerű, de ha az ember
szereti a foglalkozását és nem csupán munkaként végzi a dolgát, akárcsak én, akkor
szerencséje van.
– Kik dolgoznak a szalonjában?
– Felvételi beszélgetés és kis vizsga alapján
választjuk ki az alkalmazottakat. Ha látom
valakiben a tehetséget és a szakma iránti elkötelezettséget, megadom neki a lehetőséget.
Nagyrészt fiatal, gyakorlatlan érdeklődőkről
van szó. Fokozatosan betanítom őket és
kiváló profik válnak belőlük. Megközelítőleg
két évig eltart, mire teljesen önállóak lesznek
és kialakítják a klientúrájukat. Ez viszonylag
hosszú időbe és sok munkába telik."
– Milyen szolgáltatásokat nyújtanak?
-Mindennemű fodrász szolgáltatást
hölgyek és urak részére is. Speciális hajbőr
ózonkezelést végzünk, amely megakadá-

lyozza a hajhullást. Többféle ultrahangos,
vagy botoxos hajregenerálást is alkalmazunk.
Folyamatosan követjük a legújabb divat trendeket. A kozmetikai palettánkon szerepel az
arcápolás, fiatalító kúra, masszázs, depiláció,
4D szempillák, tartós szemhéj tetoválás és
szemhéjtus. De professzionális minőségű
make up-ot is készítünk minden alkalomra.
Lábápolás száraz vagy nedves pedikűrrel, zselé műköröm, klasszikus vagy japán manikűr,
parafin kézpakolás – ez mind szerepel a kínálatunkban. Menyasszonyoknak komplett
szépségcsomagot kínálunk az esküvőre.
– Előfordult, hogy különféle nagyszabású rendezvényeken is készítettek női
frizurákat!
– Igen. Csapatommal 12 éven át dolgoztunk számos szépségkirálynő-versenyen.
Munkánkkal jótékonysági eseményeket
is támogatunk. Divattervezőkkel szintén
együttműködünk, frizurákat készítünk nekik

divatbemutatókra és divatfotózáshoz.

– Mi volt az utóbbi időben a legérdekesebb munkája?
– Számomra inspiráló minden nap,
minden kliens. Ám az egyik utolsó munkám
valósággal "megdobta" az adrenalinszintemet
és új energiával töltött fel, amikor Katarína
Morháčová szlovák származású amerikai színésznő frizuráját csináltam a MOLA_desing
- ruha tervező közreműködésével a +421
Alapítvány készülő filmprojektjében.
– Milyen további tervei vannak?
Tervekre és álmokra mindig szükség van.
Ezek visznek bennünket előre. Nem volt
könnyű 27 évig munkát adni másoknak,
gondoskodni róluk, tanítani őket, vezetni
a szalont és közben törődni a klientúrával is.
Ám mindig mindent örömmel csináltam.
Továbbra is igyekezni fogunk, hogy a szalonunkban olyan emberek dolgozzanak, akik
nemcsak mesterei a szakmájuknak, hanem
lelkesednek is a munkájukért. Ez nagyon
fontos, minden hivatásban. Szép tavaszt
kívánok mindenkinek. S mivel a tavasztól
elválaszthatatlan a szerelem, ezért sok szerelmet és kevés ráncot.
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Seregi Olga harminc évvel
ezelőtt a csehországi
Jindřichuv Hradec-ből jött
feleségül Dunaszerdahelyre.
Foglalkozása fodrásznő, aki
már fiatal korában sikeres
pályakezdőnek bizonyult.
Fodrászversenyekre járt,
ahol előkelő helyezéseket
ért el. Külföldi szakmai
gyakorlatokon vett részt. Húsz
évig tagja volt az országos
fodrászverseny zsűrijének.

-ben megnyitotta első saját fodrászszalonját, ahol egyedül dolgozott és fiatal kolléganőket oktatott a szakmára. Tíz évvel később, 2001-ben férjével úgy döntöttek,
hogy a kliensi kör növekvő érdeklődéséhez igazodva
nagyobb szalont nyitnak, és bővítik a szolgáltatásaikat. Az új szalont tizenkét alkalmazottal
nyitották meg Dunaszerdahely sétálóutcáján Salon „Ladyʹs Plus” néven.

FAKANÁL

Miként lehet eredményes a diéta,
a tisztítókúra vagy az életmódváltás?
2. ALAPPILLÉR:
KIEGYENSÚLYOZOTT TÁPLÁLKOZÁS

A tápanyagfelvétel alapja a bélflóra rendezése, felépítése
minőségi probiotikummal. A bélflóra regenerálása önmagában
több hónapos, akár fél éves folyamat is lehet. Bélflórát romboló
legfontosabb hatások: Antibiotikumok-egyetlen kúra óriási
rombolást végez, egyéb gyógyszer mellékhatások, hasmenéses
betegségek (részben a bélflóra gyengeségét is jelzik)
Cukor túlzott fogyasztása: a hozzáadott cukrot célszerű fokozatosan teljesen kiiktatni az életünkből, a többi kémiai édesítővel
együtt.

Glutén túlzott fogyasztása, elsősorban a túlnemesített búza,
túlfinomított lisztjének kerülése, kiiktatása, más és teljes kiőrlésű, vagy szemes gabonákra cseréléssel – barnarizs, köles, árpa,
hajdina, rozs, zab.
Telített zsírsavak túlzott fogyasztása, elégtelen telítetlen
(omega, 3-6) zsírsav bevitel, a margarinokat, a kémiai és hőkezelt olajokat életmentő elfelejteni. A jó zsírsavak legfontosabb
forrásai a hidegen sajtolt olajok hőkezeletlenül, és az olajos magvak. A magvak a nassolók számára is hasznosabb alternatívák
lehetnek, mint az édességek. A magas ásványi anyag és mikro
tápanyagbevitel érdekében is érdemes rájuk figyelni.
Minél több szezon szerinti friss, nyers bio zöldség fogyasztása
legalább napi egy marékkal. A tejet az európai lakosság jelentős része (40-60% kutatásonként eltérő adatok) genetikailag
nem tudja megemészteni, az erjesztett tejtermékekkel már jobb
a helyzet.

3. ALAPPILLÉR: RENDSZERES MOZGÁS

Korunknak, alkatunknak, pillanatnyi egészségi állapotunknak,
lakóhelyünknek, kedvünknek megfelelő rendszeres mozgásforma választása.
Fiatalon és egészségesen intenzívebb, idősebben kímélőbb
mozgásformák kiválasztásában érdemes szakember tanácsát
kérni, és megérzéseinkre hallgatni.
A mozgás passzív, alternatív változata a masszázs. Sokat segíthet a mozgás megkezdésében, főként a nagyobb súllyal, vagy
mozgást korlátozó betegségben szenvedők esetében, de mindenki számára hasznos.
A természetben végzett mozgás dupla hatékonyságú, mivel
a testen túl a lelket is tölti, persze ez sokak számára napi szinten
nehezen megvalósítható, de legalább időszakosan fontos a természetben is jelen lennünk.

1. ALAPPILLÉR: PIHENTETŐ ALVÁS ELÉRÉSE!

A mozgás, a sport és a meditációk kombinációi a leghatékonyabb természetes segítségek az alvás helyreállításában.
Mozgás, sport: Aki fizikailag elfáradt, és úgy dől az ágyba, mint
a fadarab, annak többnyire nincs gondja az elalvással.
Aki tud meditálni, az tud aludni is, mivel mindkettőnek hasonlóak az akadályozó tényezői, fizikai és lelki síkon egyaránt.

Éves címzett postai kézbesítés megrendelő.
Az éves postai kézbesítés költsége:

friško

5 /4 szám

Név és Vezetéknév

friško west

10 /10 szám

Utca és házszám

friško kisalföld

10 /10 szám

Irányítószám

negyedéves magazin
szlovák nyelvű havilap
magyar nyelvű havilap

Mobil

Város

A címzett kézbesítésről érdeklődhet a 0907 700 611 telefonszámon.

A vitaminok nélkülözhetetlen
funkciókat töltenek be a szervezetben, többek között felelnek az
immunrendszer működéséért,
a sejtek regenerálódásáért, a vér
alvadásért, a csontok és a fogak
tartósságáért, de hatással vannak
szemre, a hajra, a bőrre, szóval az
egész testedre. Ha ezekhez a létfontosságú vitaminokhoz nem
jutunk hozzá, akkor nemcsak
fáradt, de előbb utóbb betegek is
lehetünk. A tavaszi fáradtságot
leggyakrabban a télen jelentősen lecsökkent D – és C-vitamin-szint okozza.

A D-vitamin egy hormonhatású vitamin, ami akkor képződik, amikor a bőrt UV-B sugarak
érik. Napi legalább 10 perces
szabadban tartózkodás ellátja
a szervezetet a kellő mennyiségű
D-vitaminnal, így a tavasz első
sugarai nem véletlenül csábí-

Aláírás

A Címzett postai kézbesítés előfizetésre vonatkozó Általános Szerződési Feltételeket a Forexin ONE s.r.o Általános Szerződési Feltételei szabályozzák. Igazolom,
hogy az Általános Szerződési Feltételeket a www. gowest.sk/sk/article/predplatne/obchodné podmienky/ portálon elolvastam és egyetértek velük. A megrendelő
kupon kitöltésével hozzájárulok, hogy a Forexin ONE s.r.o kiadó a postai vagy telefonos kommunikációhoz szükséges személyes adatokat feldolgozza összhangban
a személyes adatok védelméről szóló 428/2002 számú törvény alapján. Egyben az aláírásommal igazolom, hogy az általam közölt adatok valósak.
Az aláírt megrendelését kérjük küldje el a Redakcia friško, Hviezdoslavova 163, 925 45 Abrahám postai címre vagy
e-mailben az objednavka@friskomedia.sk címre.
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téli hónapok után jelentősen csökken a szervezet
vitaminháztartása, és
ha mindez D – és C-vitamin
formájában tűnik el, akkor jön
a levertség, tompaság. A jó hír
viszont az, hogy tehetünk ellene.
A tavasz nagy választékot kínál
a gyümölcsökből, ezért változatossá lehet tenni az étrendet, és
felturbózni a vitaminraktárokat.

D-VITAMIN: NEM CSAK
A NAPBÓL HASZNOS

E-mail
Dátum

Ne legyen nyoma a tavaszi
fáradtságnak – a vitaminok
segítségünkre lehetnek

Forrás: www.csikungutja.hu, fotó: napidoktor.hu, szerző: (ba)

tanak a szabadba. A szervezet
D-vitamin előállító képessége
a korral csökken, ezért idősebbeknél különösen fontos ennek
a vitaminnak a pótlása, hiszen
a csontozatunk egészségének
megőrzéséhez nélkülözhetetlen.
Egészséges emberek között is
felléphet átmeneti D-vitamin
szint csökkenés, a lakosság 90
százaléka küzd a D-vitamin
hiánnyal. Kiváló D-vitaminforrásnak számítanak a tengeri és
édesvízi halak, a tenger gyümölcsei, a különféle tejtermékek (tej,
vaj), a belsőségek, azok közül
is elsősorban a máj, valamint
a tojássárgája.

C-VITAMIN: MINDIG ÉS
MINDENHOL

Ez a nagyon sokrétű vitamin
méltán az egyik legismertebb
a vitaminok között. Hatása
az egész testre kiterjed. Nem
hagyhatod el, és nincs annyi
mennyiség, ami sok lenne. Szinte minden zöldség, gyümölcs
bővelkedik benne. Az itthon fellelhető legmagasabb C-vitamin
tartalmú növény a homoktövis.
Igazi vitamin bomba, tíz deka
bogyóban átlagosan 695 mg
C-vitamin van, napi 2 pohár homoktövis-lé elegendő védelmet
ad a szervezetednek. De dobogós
helyen van a csipkebogyó is,
a kivi vagy a chili paprika.
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Ha tavasz, akkor kezdődhet
a medvehagyma szedése

A

medvehagyma hatóanyagai
közel megegyezőek a fokhagymáéval, amelyek a kéntartalmú vegyületek és ezek
módosulatai. A medvehagymában található A, B1, B2, C
és E, F vitamin, valamint levelének magas
az ásványi anyag tartalma (vas, magnézium, mangán, kácium, kobalt, cink, szelén).
A levelében található allicin miatt antibiotikus hatású, ezért jól használható gyomor
és bélfertőzések kezelésére. Jó hatással van
a szív – és az érrendszeri betegségekre, mivel koleszterin és vércukorszint csökkentő
hatása is van. Sötétzöld színű levelében sok
klorofill található, ami kitűnő antioxidáns.
Gyógyászati célra a medvehagyma felhasználható szárítmány (medvehagyma por)
vagy tinktúra formájában. Érdemes tinktúrát
készíteni belőle, mert így kevésbé csökken
a hatóanyag tartalma, ezen kívül az év minden napján hozzáférhető.
A felhasználás módja nagyon sokféle.
Frissen a leghatékonyabb és legfinomabb.
Ízletes és dekoratív nyersen, mint friss zöld-

séget a kenyérre aprítva fogyasszuk.
Párolva nagyon finom krémleves
készíthető belőle, egy kis tejszínnel turmixolva. A kedvencek
közé tartozik a medvehagymás
túrós pogácsa. Nagyon egyszerű
elkészíteni, amolyan alaprecept
a túrós pogácsa, és medvehagymával
különösen finom.
Így készül: egyenlő mennyiségű, 2525-25 dkg átpasszírozott túrót, vajat vagy
margarint és lisztet egy csapott teáskanál
sóval, egy mokkáskanál szódabikarbónával
összegyúrunk, ujjnyi vastagra kinyújtjuk, és
pogácsaszaggatóval kiszaggatjuk, vagy rudakra vágva formázzuk. A tepsiben megkenjük
tojássárgájával, és előmelegített sütőben
pirosra sütjük. Ez az alaprecept. Készíthetjük
juhtúróval, vagy fele-fele juh – és tehéntúróval, de különféle ízesítőkkel is remek! Például
a medvehagymával. Egy csokor medvehagymalevelet apróra vágunk, megdinszteljük egy
kanál zsiradékon, és belegyúrjuk a tésztába.
Ha túl lágy a hozzáadott masszától, akkor
egy-két kanál liszttel állítjuk be a tészta megfelelő állagát.

FAKANÁL

BÖJTI RAKOTT
KÁPOSZTA

20 dkg szárazbab
10 dkg sárgarépa
10 dkg fehérrépa
1 fej vöröshagyma
1 fej fokhagyma
3 szem burgonya
ételízesítő
pirospaprika
1 db babérlevél

1 kg savanyú káposzta
12 db tojás
4 dl tejföl
10 dkg zabpehely (aprószemű)
2 közepes fej vöröshagyma
0.5 dl napraforgóolaj
só ízlés szerint
bors ízlés szerint
fűszerpaprika ízlés szerint
2 ek zabkorpa

8

adag

Elkészítés:

A tartósításra a következő módszer válik
be a medvehagyma leveleit meg kell párolni
olajon, sót adni hozzá, a párolmányt turmixszolni kis műanyag dobozokba porciózva
lefagyasztani. Így foglal el a legkevesebb
helyet, és nagyon praktikus elővenni egy-egy
tégelyt, amit a korábbi receptekhez jól fel
lehet használni. Kitűnő túróba vagy vajba
keverve kenyérre kenve fogyasztani.

Hozzávalók:

Hozzávalók:

olajjal, és megszórjuk zabkorpával,
majd elterítjük benne a savanyú
1. A tojásokat keményre főzzük, és
káposzta felét. Ezután a káposztára
tojásszeletelővel karikára vágjuk.
szórjuk a 10 dkg zabpelyhet, erre
2. A savanyú káposztát közben
a tojáspörköltet, és végül a savanyú
leáztatjuk és kinyomkodjuk.
káposzta másik felét.
3. A főtt, karikára szelt tojásokból
5. A 4 dl tejfölt kikeverjük a két
tojáspörköltet készítünk: a két fej
nyersen maradt tojással, sózzuk,
hagymát apróra vágjuk, és az olaj
borsozzuk (ne feledjük a fűszerezésnél,
felén jól lepirítjuk. Hozzátesszük
hogy a káposzta sós lehet!), és a rakott
a tojáskarikákat, sózzuk, borsozzuk,
káposzta tetejére öntjük.
pirospaprikával színezzük, és pár
6. 40 percig fedővel, majd még 20
percig sütjük.
percig fedő nélkül sütjük, tejföllel
4. Egy nagyobb jénait vagy egy
tálaljuk. A sütési hőfok: 200°C
kisalfoldközepes
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tepsit kiolajozunk a maradék

BÖJTI BABLEVES
Elkészítés:

A megmosott babot egy éjszakára vízbe
áztatjuk, majd hideg vízben feltesszük
főni. Fél óra után a feldarabolt zöldséget,
sárgarépát, burgonyát, fokhagymát,
vöröshagymát és a fűszereket is
beletesszük.

Amikor minden megpuhult, rászórjuk
a pirospaprikát, összeforraljuk. Kínálhatunk
mellé tejfölt is.
www.nosalty.hu, www.mindmegette.hu
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Golden ľadová 40%

amíg a készlet tart

DUNAJSKÁ STREDA

fotó: nemartdecor.blog.hu, szerző: (ba)

Ízesített tejital
Kukkonia
kakaós, 3,3%, 1l

3

9/kg9

több ízesítésben, 0,5l,
10,980 €/l

1

29

Sertéskaraj csont nélkül,
kiemelt üzletekben, csomagolatlan
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COOP Jednota Dunajská Streda

Kiváló hazai áruk választéka

5

49
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MOZGÁSBAN

A csallóközi régió
idegenforgalmának
fellendítéséért
A hat éve alakult Csallóközi Idegenforgalmi Szövetség figyelembe veszi az
emberek megváltozott igényeit és átalakuló utazási szokásait

A

Csallóközi Idegenforgalmi
Szövetség 2012-ben alakult
meg azzal a céllal, hogy
a régióban segítse a turizmus
fellendítését. Alapítói városok
és falvak, valamint egyéb
olyan szerveződések, amelyeknek fontos az
idegenforgalom, ilyen például a dunaszerdahelyi és a nagymegyei termálfürdő, vagy
legújabban a Slovakiaring. A közeljövőben
tovább szeretnék bővíteni a szövetséget,
amelynek jelenleg tizenegy tagja van, tudtuk
meg Balázs Pétertől, a szövetség igazgatójától, akivel tevékenységükről beszélgettünk.
„Tagsági díj fejében lehet a szövetség
tagjává válni, ennek nagysága települések
esetében a lakosság számától függ. A tagság
azért is előnyös, mert összekötjük a régiónkban lévő városokat és falvakat, valamint
az idegenforgalmi szempontból jelentős
létesítményeket vagy szerveződéseket. Erre
nagy szükség, mert akár Magyarországgal
összehasonlítva is nagyon messze vagyunk
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még attól, hogy a turizmust itt a tájainkon
fejlettnek mondhassuk. Nem mellékes az
sem, hogy aki belép, két év múlva már igényelhet támogatást, rendezvényekre, vagy
a turizmust fejlesztő célokra is. Nem biztos,
hogy egy falu önerőből képes szórólap vagy
propagációs anyag kiadására, de azáltal,
hogy a szövetségünk tagja, ez biztosított
a részére. Sőt, ezeket a kiadványokat magunkkal visszük különböző idegenforgalmi
kiállításokra, ahol a szélesebb közönség
is megismerkedhet az illető településsel.
A tagok különben rendszeresen találkoznak,
ötletelnek és megbeszélik azokat a lépéseket,
amelyek a turizmus fejlődését segíthetik
elő” – sorolja a szövetség igazgatója a tagság
előnyeit.

Turistacsalogató eseménynaptár
és fakultatív programok
A csallóközi régió két szüntelenül fejlődő
és szépülő termálfürdője kétségkívül a legnagyobb turistacsalogatónak számít. Mind

a dunaszerdahelyi, mind pedig a nagymegyeri termálfürdő állandóan valami újdonsággal
igyekszik kedveskedni az ide érkezőknek.
Egyik ilyen szolgáltatásuk például, a RegioJet-tel való együttműködésben, hogy
a vonatjeggyel együtt fürdőbelépőt is vásárolhatnak az érdeklődők. Majd Dunaszerdahely
re, illetve Nagymegyerre, a vasútállomásra
érkezve kisbusz szállítja őket a fürdőbe és
délután vagy este pedig vissza.
„Nagyon sokan kihasználják ezt a lehetőséget még Csehországból is, hiszen a hetven
év felettiek már ingyen utaznak” – fűzi hozzá
Balázs Péter. Hozzáteszi azt is, hogy manapság a több napra érkezők turisták igényeit
már nem elégíti ki csupán a fürdőzés, más
elfoglaltságra, élményre is vágynak. Ezért
készítik az eseménynaptárt, ahol feltüntetik a régióban évente rendszeresen megrendezésre kerülő programokat: a hodosi
lakomától kezdve, az eperfesztiválon át
a nagymegyeri Szent István Napokig, vagy
a dunaszerdahelyi Csallóközi Vásárig. A csa-

ládok így ezekhez a programokhoz tudják
időzíteni a Csallóköz felkeresését.
A termálfürdők ezenkívül fakultatív kirándulásokat is szerveznek. Mindkét fürdőnek
van egy kilencszemélyes kisbusza, amivel
egész családok látogathatnak el például a dióspatonyi Malkia Parkba. Félnapos hajókirándulásokat szerveznek Bősre is, a vízerőmű
megtekintésével és a várkonyi csárdában
elköltendő ebéddel egybekötve. A dunatőkési
vízimalom szintén egy olyan látványosság,
amit kár lenne elszalasztani.
„A Kukkónia Polgári Társulással való
együttműködésben is szervezünk közös
„megmozdulásokat”, például lovaglást
a Czajlik rancson, vagy éppen aranymosást.
Áprilistól újra indul a bickliszállító busz,
aminek útvonaláról térképet is készítettünk.
A kerékpárturizmus felfuttatására jobban
oda kívánunk figyelni, annál is inkább, mert
szépen kiépültek a kerékpárutak a Csallóközben. Megyeren a fürdőnél például már
működik egy kerékpárkölcsönző és szerviz is.
Információs irodánk pedig a dunaszerdahelyi
Exit Travel utazási irodában fog működni” –
tudjuk meg az igazgatótól.

Igazodni a megváltozott utazási
szokásokhoz
A legtöbb turista egyébként még mindig
Csehországból érkezik, de magyarországi és
osztrák vendégek is egyre többen megfordulnak tájainkon. A németek és az osztrákok is
egyre inkább megkedvelik a kempingezést,
a lakókocsis turizmust, mert így útközben
sokmindent meg tudnak ismerni. Ahol
megtetszik nekik, ott „lehorgonyoznak” és
eltöltenek egy kis időt.
„A németek és a hollandok, ha felkerekednek, akár két hónapig is járják lakókocsival

MOZGÁSBAN
Európa országait, és ha csak egy-két napra
állnak meg nálunk, a Csallóközben, már az
is nyereség. Természetesen, minél több vendégéjszakát töltenek itt a turisták, annál jobb.
De az egynapos turisták is fontosak, főleg
a fürdők számára, amelyeknek például a téli
hónapokban is látogatottságot kell elérniük.
A turizmus egyébként a jövő iparága. Az
emberek egyre többet dolgoznak, és vágynak
a kikapcsolódásra, az élményekre. Az ide érkezőknek éppen ezért olyan élményeket szeretnénk kínálni, ami csak nálunk van. Éppen
ezért például Dunameder-járást, Kis-Dunán
való csónakozását is tervezünk. Az emberek
utazási szokásai is megváltoztak, már nem
egy hosszú nyaralásban, hanem több hosszú
hétvégében gondolkodnak inkább, amihez
nekünk is igazodnunk kell” – mondja Balázs
Péter.
Hamarosan többnyelvű üdvözlő óriásplakátok kerülnek ki a 63-as főút mellé és
a forgalmasabb útszakaszokra. A szövetség
igazgatója szerint a régió és látványosságainak
állandó reklámozása is elengedhetetlenül
fontos ahhoz, hogy a turisták felkeressék
a Csallóközt, de természetesen a szájról szájra
terjedő jó hír a legjobb ajánlólevél. A régió
kedvező fekvése, a sok napsütés és a meleg
időjárás is nagy vonzerő sok turista számára,
de a Duna és Kis-Duna, valamint a gasztronómia is sokakat idecsalogat. Az utóbbi
időben pedig a dunaszerdahelyi DAC-stadion
iránt is egyre többen érdeklődnek. Magyarországi utazási irodák például kimondottan
a DAC meccsekre szerveznek kirándulásokat.
Ebből is látszik, hogy sok rejtett tartalék van,
amit a jövőben még jobban ki lehet aknázni
az idegenforgalom felvirágoztatása érdekében.

(VJ, Fotó: Csallóközi Idegenforgalmi

Szövetség és a szerző, thermal Corvinus)
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Csallóköz, az ideális
kirándulóhely
Csallóköz számos látnivalót és sportolási lehetőséget
kínál. Csónakázásra, kenuzásra a tavasz,
a nyár és az ősz a legkedvezőbb időszak.

A DUNA

Az igényesebb csónakázók számára
a Nagy-Duna ideális vízi út, amely
Dévénytől Komáromig végigcsónakázható. A kirándulók indulhatnak
Pozsonyból, de kezdhetik a túrát
Dunacsúnynál, Bősnél, Szapnál vagy
Medvénél is. Kezdők és gyermekes
családok számára inkább a Nagybodak
és Vajka környékén lévő Duna-ágak
ajánlatosak. Kukkónia az extrém
sportok kedvelői számára is ideális
hely. Dunacsúnynál a vadvízi evezés,
a vadvízi úszás, a szörfözés, a vízisí,
a wakeboard közül válogathatnak, de
van itt kajakiskola, lovaglási lehetőség
vagy akár paintball is.
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A KIS-DUNA

Kis szigetünk kisebbik folyója, a mintegy 128 km hosszú Kis-Duna is számos
lehetőséget kínál kirándulásra, sportolásra. A Kis-Duna teljes átcsónakázása általában Vereknyénél kezdődik és Gútánál
ér véget. A Kis-Dunán többféle vízi túra
közül lehet válogatni – ezek a vízi sportok szerelmeseinek aktív kikapcsolódást
nyújtanak, de kezdők és gyermekes
családok számára is alkalmasak. Túrázás
közben pihenésre is számos lehetőség
nyílik. A Vők és Fél nevű községek
mellett táborozásra van lehetőség, Illésházánál kemping és büfé áll a táborozók
rendelkezésére, Madarásznál kemping,
étterem és panzió is várja a látogatókat.

JÁTÉK

MOZGÁSBAN

Hol működik
m
a hajómalom úzeumként
a Kis-Dunán?
A jó választ be
küldők kö
botmixert sors zött ORAVA
olunk ki.
A megoldást SM
Sben a 6665 sz
ám
küldjék JATEK
ideirdamegolda ra
st
formában.
A válasz SMS
ára 0,8 €
adóval.

Bár Jóka és Tallós a Kis-Duna bal oldalán fekszenek, így földrajzilag nem tartoznak a Csallóközhöz, a folyó partján álló jókai és
tallósi cölöpös malmot mégis e régióhoz soroljuk. A vízi túra során
mindenképp érdemes megállni és megtekinteni ezt a ma már múzeumként működő két műemléket. Mindkét helyen büfé és étterem is
található.
Eperjesnél csak a vízről látható a malom, de itt is van lehetőség
kempingezésre, pihenésre, frissítő vagy egy kiadós ebéd elfogyasztására. A látogatók Nyárasdon megtekinthetik a termálfürdőt, Gútán pedig a múzeumként működő hajómalmot, és Európa leghos�szabb fahídját. Természetesen itt is van étkezési lehetőség.
Lehetséges vízi túrák a Kis-Dunán és a Dunán (a vízi túrák kb.
15-28 km hosszúak, időben 4-6 óra kajakkal, ehhez még hozzá kell
számolni az előkészületeket). A túrák lehetnek egynaposak, de akár
egyhetes túralehetőség is van.
Forrás: www.kukkonia.sk
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Határon átnyúló integrált
kerékpár kölcsönző rendszer

A

projekt során egy határon
átnyúló, közösségi kerékpárkölcsönző rendszer épülhet
ki, melynek köszönhetően
kilenc településen (Szlovákiában öt, Magyarországon négy), tizennégy
helyen lehet majd kerékpárt kölcsönözni:
Észak-Komáromban kettő, Komáromban
kettő, Tatán kettő, Érsekújváron kettő,
Ógyallán egy, Gútán egy, Kisbéren egy,
Oroszlányban egy és Naszvadon két helyszínen. Minden kölcsönző ponton 16-16
dokkoló állomás áll majd rendelkezésre,
a projekt során 95 darab hagyományos,
és 35 elektromos kerékpárt vásárolunk,
melyeket arányosan szétosztunk a dokkoló állomások között. A rendszer üzembehelyezése 2018 nyarán várható.
A Pons Danubii EGTC feladatai közé
tartozik a teljes kerékpáros rendszer
kiépítése, a szükséges eszközök beszerzése,
a projektmenedzsment feladatok ellátása, az
új kerékpáros kölcsönző rendszer integrálása
a helyi közlekedési rendszerekbe (értékesítési pontok kialakítása, promóciós anyagok
készítése, olyan térképek kiadása, amelyek
a buszmenetrendek mellett jelzik a kerékpárkölcsönző pontokat is, bemutató videó
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készítése stb.), valamint tudatos kerékpáros
közlekedésről szóló tréningek szervezése
tanároknak és diákoknak.
A budapestihez és a győrihez hasonló
bringakölcsönzős kerékpárok mindegyike
GPS nyomkövetővel lesz ellátva, és mindenhol lesznek köztük elektromos biciklik
is, gondolva az idősebbekre is, illetve ha
esetleg valaki nagyobb távolságot szeretne
velük megtenni, mondjuk az adott városok
között. A két Komárom összesen 4 kölcsönzővel gyarapodik majd, ami vélhetően
erősíti majd a két város közti (turisztikai)
(da), foto: pons danubii
kapcsolatot.

A

Pons Danubii EGTC (az EGTC
mozaikszó, az European Grouping
for Territorial Cooperation, azaz az
európai területi együttműködési csoportosulás rövidítése) a 15. hivatalosan bejegyzett EGTC az Európai Unióban, és célja
a megkülönböztetés mentesség, annak érdekében, hogy a helyi szereplők a határon
belül és a határ mindkét oldalán ugyanazon lehetőségekkel bírjanak. További célja,
hogy az Európai Unió társfinanszírozásában, területi együttműködésben megvalósuló programok végrehajtása révén,
a csoportosulás jogi személyének előnyeit
kiaknázva, a meghatározott települések
közigazgatási határain belül lehetővé tegye
és előmozdítsa a gazdasági és társadalmi
kohézió elősegítését, megerősítését.

A csoportosulás tagjai:
Magyarország: Komárom, Tata, Kisbér, Oroszlány
Szlovákia: Komárom (Komárno),
Gúta (Kolárovo), Ógyalla (Hurbanovo)

Néhány információ a kerékpárkölcsönző rendszerről:
Jellemzők:
• Smart City kezdeményezésbe illeszthető.
• Környezettudatosság támogatása.
• Moduláris felépítéssel lépcsőzetesen
építhető.
• Egyszerűen üzemeltethető.
• Egyedi kerékpárokkal szerelhető fel.
• Hibrid rendszerben vezethető be.
• Hagyományos kerékpárok.
• Elektromos kerékpárok.
Kulcsrakész rendszer:
• Elektronikus jegy és bérletrendszer.
• Automatizált kölcsönző állomások.
• Interneten, mobilon és a kölcsönző oszlo-

poknál történő regisztráció és fizetés.

Ez a közösségi közlekedési forma:
• Csökkenti a károsanyag-kibocsátást környezetbarát közlekedési eszköz használatával.
• Csökkenti a közúti zsúfoltságot, a közlekedési dugókat.
• Tehermentesíti a rövidtávú, hagyományos
közlekedési formákat.
• Javítja a lakosság egészségügyi állapotát.
• Javítja az elérhetőséget a hagyományos
közösségi közlekedési eszközöknél jóval
költségtakarékosabb módon.
• Vonzóbbá teszi a várost mind az ott élők,
mind a turisták számára.

Foto: pixabay.com
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A leggazdagabb országokban
van a legtöbb túlélő
Javulnak a rák túlélési esélyei, de országonként nagyok a különbségek

V

ilágméretekben javultak a rák
túlélési arányai, bár nagy különbségek maradtak az egyes országok között – állapította meg
egy friss jelentés. A rák túlélési arányairól
készített legfrissebb tanulmány a 2010 és
2014 közötti időszakot vizsgálta 71 ország
adatainak elemzése alapján.
A CONCORD-3 elnevezésű tanulmány,
amely a Lancet brit orvosi hetilapban
jelent meg, 71 ország és terület rákadatait
elemezte. A tudósok 37,5 millió, 2000 és
2014 között diagnosztizált beteg adatai

segítségével összehasonlították 18 gyakori rákfajta ötéves túlélésének arányait. Az
elmúlt 15 évben a rák legtöbb fajtájának
túlélési arányai a leggazdagabb országokban – az Amerikai Egyesült Államokban,
Kanadában, Ausztráliában, Új-Zélandon,
Finnországban, Norvégiában, Izlandon
és Svédországban – voltak a legjobbak.
A 2010 és 2014 között Ausztráliában és
az Egyesült Államokban például a mellrákkal diagnosztizált nők 90 százaléka öt
évvel túlélte a daganatot, míg Indiában
csak 66 százalékuk. Európa 16 országában

legalább 85 százalékra emelkedett a mellrák ötéves túlélési aránya, Kelet-Európa
országaiban 71 százalék a ráta. A gyermekek agydaganatának ötéves túlélési
aránya sok országban javult: Dániában és
Svédországban mintegy 80 százalék, ami
kétszer akkora, mint Mexikóban és Brazíliában, ahol kevesebb, mint 40 százalék.
A különbség oka valószínűleg az, hogy
a diagnosztikai és terápiás szolgáltatások
eltérő mértékben állnak a lakosok rendelkezésére – írták a kutatók.
Forrás: www.hirek.sk

Egyre jobban csökken az európaiak IQ-ja

A

modern technológiát látja az európai országokban élők
intelligenciaszintjének látványos csökkenése mögött
egy új kutatás. Az Intelligence című tudományos
folyóiratban megjelent tanulmány szerzői azt állítják,
hogy megakadt az az IQ-növekedés, melynek az 1900-as
évek derekától tanúi voltunk a fejlett országokban.
Az 1990-es évek közepétől kezdve Európában
inkább csökken az intelligenciaszint, mint nő –
tájékoztatott az Euronews.
Michael Shayer kutató, a publikáció
társszerzője elmondta, hogy 1995 óta egy
"széles körű társadalmi változás nyomta
rá a bélyegét a gyerekek fejlődésére-gondolkodására is, és ez évről évre meghatározóbb lesz". Ez a társadalmi erő nem más,
mint a technológiai fejlődés, például a játékkonzolok és okostelefonok megjelenése, me-

lyek egészen megváltoztatták annak a módját, ahogy a gyerekek
egymással kommunikálnak. A kutatás nem azt állítja, hogy ezek
az eszközök az ördögtől valók, de azt igen, hogy az egyre okosabb készülékek idő előtt engedett túlhasználata rossz hatással
van a gondolkodási és más képességek fejlődésére. Finnországban, Norvégiában és Dániában átlagosan
évente 0,23 ponttal csökken az egyének IQ-ja az
1990-es évek közepe óta. Bár ez a csökkenés
jelentéktelennek tűnik, ha megszorozzuk az
azóta eltelt évek számával, akkor több mint
6 pontos csökkenést látunk. Ha egy generációra, vagyis harminc évre tekintünk
előre, ez az IQ-csökkenés már 7,49 pont
lesz a finneknél, 6,48 a dánoknál és 6,5
a norvégoknál – emlékeztetnek a kutatók,
akik szerint az eredmények sajnos globális
trendet mutatnak.
kisalföld
2018/1
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FILMAJÁNLÓ

KULTÚRA
KULTURÁLIS PROGRAMAJÁNLÓ
márc. 1-2. 8.00 A XXVII. Tompa Mihály Országos Vers – és
		 Prózamondó Verseny járási fordulója

márc. 17.

kedd - szombat 		 A nád varázsa
március 17-ig			(Válogatás Sándor László alkotásaiból.)

		 Galántai fisznótoros ünnepség

kedd - szombat 		 Olasz grafika (Kiállítás - Ernest Zmeták és Danica
március 18-ig			Zmetáková gyűjteményéből)
március 31-ig		 ArtKorzó - Válogatás (kiállítás)

M

árcius 4-éig kell várni, hogy
kiderüljön, folytatja-e a diadalmenetét a magyar film,
és Enyedi Ildikó Testről és
lélekről című filmje Oscar-díjat érdemel-e
ki. Minden esélye megvan erre: elsőrangú
alakítások, rendkívül erős szerzői hang és
egy szokatlan szerelem szarvasbőrben.
Tavaly az Arany Medvét is magabiztosan hozták el a Berlináléról a film alkotói,
a felvidéki származású Borbély Alexandra
pedig a kontinens legnagyobbjai közé
emelkedett, amikor alakításával elnyerte
a legjobb színésznőnek járó Európai-film
díjat. Mária szerepében egyszerre rém
bizarr és szerethető nőt alakít, a képzett
színésznőnek pedig egyenrangú partnere
a színészileg teljesen amatőr Morcsányi
Géza, akit eddig dramaturgként és műfordítóként ismerhettünk.
Két ennyire különböző ember tényleg csak álmaiban találkozhat – ebben
az esetben a szó szoros értelmében is.
48 www.frisko.media

A magának való Endre bénult fél karjával
és szeretetreméltó mulyaságával; és az
autisztikus vonásokat mutató, sokszor
zavarba ejtően kommunikáló Mária. Míg
álmaikban szarvas képében, egy festői
erdőben találkoznak, addig a valóság nem
is állhatna ennél távolabb: a helyszín egy
vágóhíd a maga véres valóságában.
Rég volt ennyire kedves és egyben
szívszorító két ember szerencsétlenkedését nézni, Enyedi Ildikó pedig mesterien ért ahhoz, hogyan játsszon a néző
lelkével. Szó sincsen cukormázról, se

K

felesleges komédiázásról. Biztos kézzel
vezeti át a nézőt ezen a keserédes rengetegen, ahol a magány, a vágy, a gyötrelem
és a remény tökéletes váltakozását és
elegyét láthatjuk. A megható történetet
rendre szakítják meg megrázó, naturalisztikus képek a vágóhídról vagy éppen
egy sikertelen öngyilkosságról, azonban
az olyan kincset érő pillanatok oldják ezt,
amikor a 89 éves Békés Itala egy szabadszájú takarítónő nyúlfarknyi szerepében
parádézik. Amolyan igazi sírva nevetős
film, a legjobb fajtából.

(pzs)

omárom is a 90. Oscar-díjátadó gála lázában ég. Március 4-én, vasárnap este
tíz órától rendhagyó rendezvénnyel készül a komáromi Selye János Gimnázium a neves amerikai filmszemlére. Az érdeklődők és a nagycétényi származású
színésznő rajongói, ismerősei, barátai közösen nézhetik a gálát, és szurkolhatnak
a gimnázium volt diákjának, Borbély Alexandrának. A rendezvény ingyenes, viszont
előzetes regisztrációhoz kötött: jelentkezni a posta@sjg.sk e-mail-címen vagy
a 035/77 31 312-es telefonszámon lehet március 2-ig.

márc. 18.

10.00 a dunaszerdahelyi sakkcsapat I. ligás mérkőzése

márc. 19.		 „Podfuk” zenés komèdia		
márc. 20. 19:00 LÁS-KA-NIE 2
		 Radošinské naivné divadlo,
		 szlovák nyelvű komédia, belépődíj: 16 €

márc. 4.

		 Screen dancing - Miroslav Žilka

10.00 a dunaszerdahelyi sakkcsapat I. ligás mérkőzése
4. Nőnapi Operettgála, fellépnek:
Szeredy Krisztina, Mikó István
(Jászai Mari – díjas), Jenei Gábor, Póhly Boglárka,
Veér Bertalan hegedűművész, Xavier Rivadeneira.

márc. 10. 19.00 A Rivalda Színház bemutatja: Arthur Miller:
		 Pillantás a hídról (dráma), rendező:
		 Szabó Sipos Barnabás

Enyedi Ildikó: Testről és lélekről című filmje is harcba száll
hamarosan az Oscar-díjért

		 Találkozó nemcsak magányosoknak

		 Lábik János festőművész
		 (Lábik János festőművész kiállítása - In memoriam)

márc. 9.
19.00
		
		
		

Szerelem
szarvasbőrben

15.00 HÚSVÉTVÁRÓ JÁTSZÓHÁZ

márc. 22. 19.00 A Komáromi Jókai Színház bemutatja:
		 Simai Kristóf – Szarka Gyula: Zsugori
		 (zenés vígjáték), rendező: Béres László m.v.
márc. 23.

20.00 A MaO JAM együttes koncertje

		 Szarka Tamás koncert

márc. 11. 17:00 MARICA GRÓFNŐ
		 Nagyoperett két felvonásban, belépődíj: 14 €

márc. 24. 16:00 MAZSOLA ÉS TÁDÉ
		 Előadja az Ametist Bábszínház,
		 zenés bábjáték, belépődíj: 5 €

		 „Herečky" színházi elősdás

		 Bemutató a ll. világháború utolsó napjaiból

márc. 13.

márc. 27.		 Szórakoztató program „Temné kecy”

19.00 Müller Péter előadása: Arc és álarc

		 Bagdi Emőke pszichológus előadása

márc. 28.

márc. 14.		 Štrkovecká barónka

19:00
		
		
		

márc. 15. 16.00 Ünnepi műsor a magyar szabadságharc
		 és forradalom emlékére
		 (az 1848-49-es emlékműnél)
		 „Expedičná kamera” filmfesztivál

10.00 VÁROSI TANÍTÓNAP
KEDVENCEID MÁSKÉPP –
IVAN & THE PARAZOL
Klubkoncert, Tiszti Pavilon, belépődíj:
diákjegy: 3 € felnőttjegy: 5 €

		 Nevelő koncertek alapiskolásoknak

19.00 Demjén (koncert)
márc. 16. 19:00 A MINISZTER FÉLRELÉP
		 Bohózat, belépődíj: 14 €
		 Nemzetközi konferencia
		 a kulturális örökségek megmentéséről

DUNASZERDAHELY
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KOMÁROM
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+36 30 710 4915
veerimmo@gmail.com
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FEKTESSEN BE A JÖVŐBE

Dunajská Streda

Info: 0903 722 225

eco garden village

MODERN, ELEGÁNS ÉS INNOVATÍV ÉPÍTÉSZETI STÍLUS
ÜVEGBE, KŐBE ÉS FÉMBE ÁLMODOTT OTTHONÁT ÉPÍTJÜK MEG ÖNNEK

18 MODERN CSALÁDI HÁZ
NEM KELL VÁLASZTANIA
HÉVÍZ ÉS KESZTHELY KÖZÖTT!
AZ ELSŐ HÁROM VÁSÁRLÓNAK

HOL:
KESZTHELY-KERTVÁROS

FELSZERELTSÉG:
MODERN KÜLSŐ ÉS MINŐSÉGI BURKOLATOK,
2
120-200 M ALAPTERÜLET, KÉT SZINT,
ECO BESOROLÁS, HŐSZIVATTYÚ,
TELJES FELSZERELTSÉGŰ KONYHAPULT
ÉS SMART HOME FUNKCIÓK
AZ ALAPÁRBAN

CSALÁDI HÁZAK
ELÉRHETŐ ÁRON!

ÁTADÁS:
KEDVEZMÉNY
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KÜLTÉRI MEDENCE

2018 ŐSZÉN
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FRIŠKOFEST
2018. július 27 – 28
SZOMBATON
A GYEREKEKNEK

PACI PAC

ABRAHÁM - REPÜLŐTÉR

KOLLÁROVCI

RICHARD MÜLLER
RAZZ

CHIKI LIKI TU-A

KISS
FOREVER BAND

R2 BROTHERS

PAPYLLON

FOUR FACES JOHN WOLFHOOKER
MEDIAL BANANA
UNI SONG

SANCHEZ AMSTERDAM
ENOLA GAY
ÁMÚ JEGY

LIMITÁLT SZ

EN

ELŐVÉTELB
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ČASOPIS ZÁPADNÉHO SLOVENSKA

belépőjegyek
elővétele:

