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eco garden village

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

CSALÁDI HÁZAK
ELÉRHETŐ ÁRON!

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

ÁTADÁS:
KEDVEZMÉNY
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SZÍVESEN FEDEZED FEL NYUGAT-SZLOVÁKIA SZÉPSÉGEIT?
IMÁDSZ LENCSEVÉGRE KAPNI ÉRDEKESSÉGEKET?
RENDELKEZEL LÁTNIVALÓK VAGY EGÉSZ ÚTVONALAK GPS
KOORDINÁTÁIVAL?

LÉGY TE IS A GOWEST.SK
PORTÁL RIPORTERE, ÉS
NYERJ ÉRTÉKES DÍJAKAT
További információk
a gowest.sk/somreporterhonlapon

www.gowest.sk

KDE? / ČO?
KEDY?
HĽADAŤ
BODY ZÁUJMU
UBYTOVANIE A GASTRONÓMIA
CYKLOTRASY
MESTÁ A OBCE REGIÓNU
OBČIANSKA VYBAVENOSŤ
VZDELÁVANIE
PODUJATIA
REGIONÁLNY PRODUCENTI
ČLÁNKY

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

Elek Melinda, főszerkesztő

H

elló május, avagy
szerelem hónap! Elkezdődött, és mi élvezzük
e hónap minden percét, hisz
az egyik legszebb, ha nem a legszebb
hónap az évben. Minden virágba borult, a természet legszebb arcát mutatja,
a kiskertekben már beértek az első friss
zöldségek. Május. Azért mégis csak
elsősorban a szerelem hónapja, s ez az
életemben nagyon is igaz, hiszen a kicsi
fiam születésének a hónapja. Szerelem
volt első látásra. És ha azóta vannak is
viharos csatáink egymás közt, mégis egy
„Szeretlek anya” pillanatok alatt eloszlatja a viharfelhőket, és újra csak a ragyogó
májusi napsütés marad. Az már csak
az élet kegyes ajándéka, hogy egyben
anyák napi ajándékként érkezett így, ha
a születésnapja az első májusi vasárnapra esik, kettős az öröm otthon. Május.
Minden olyan gyönyörű színes, illatos.
Energiával tölti meg a testet, lelket. Itt
az ideje, hogy formába hozzuk magunkat, és hát mi is lenne jobb e célra,

mint a futás vagy a bringázás.
Megpróbálunk szolgálni néhány jó tanáccsal és érdekességgel,
hogy segítsünk a kezdésben. És hogy
a lelkünknek is jusson a kényeztetésből
bemutatunk egy május végén induló
kávéházat Gútán és a csodákat, amelyek
benne lesznek találhatóak. Ha pedig már
a pihenésnél tartunk, kérem ne feledjék
megjelölni a naptárukban július 27-ét
és 28-át, amikor is megrendezésre kerül
a Friškofest második évadja, sok-sok
érdekességgel, neves fellépőkkel és
rengeteg mókával a gyerekeknek. Május.
Kérem ne feledjék, hogy bár a hivatalos szerelemhónap május, a szeretetet
egész évben adni kell, hisz a szerelmes
csók életünk párjától nemcsak a virágzó cseresznyefa alatt dobogtatja meg
a szívünket.

info@friskomedia.sk

www.instagram.com/friskomedia

www.facebook.com/friskomedia

www.frisko.media

Fotók címoldal: A képekért köszönet Gál Andreának

KS-2018005-03

Foto: pixabay.com

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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TARTALOM

RÉGIÓ
MAGYAR NYELVŰ REGIONÁLIS HAVILAP
Nyilvántartási sz.: EV5615/18
ISSN: SK2585-8572
Szerkesztőség:
Hviezdoslavova 163, 925 45 Abrahám
Mobil:
+421 (0)907 700 611
Címzett postai kézbesítés:
objednavka@friskomedia.sk (térítés ellenében)

www.hysoonslovakia.sk

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
Példányszám: 45 000 drb
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.

KOMPAKTNÝ dizajn a UNIVERZÁLNE využitie

ÚJDONSÁG
ADJA FEL LAKOSSÁGI
APRÓHIRDETÉSÉT

SMS
vagy E-MAIL
üzenetben

EGYENESEN
A MOBILTELEFON JÁRÓL!
A hirdetés feladásának módja:
Az apróhirdetésben
tüntesse fel a kulcsszavakat
INZ szóköz K (az újság
kódja) szóköz ISMÉTLÉSEK
SZÁMA szókőz A
HIRDETÉS SZÖVEGE.
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Példa: INZ K 1 Hámozott
dióbél olcsón eladó!
090x 135 792
Az így megírt apróhirdetést
küldje el a 0907 700 611
mobilszámra vagy az
inzercia@friskomedia.sk
e-mail címre.
A helyesen megírt
apróhirdetésre válaszüzenetet
küldünk, mely tartalmazza az
utaláshoz szükséges adatokat
is. A hirdetés a megfizetést
után következő számban
jelenik meg.

A HIRDETÉS ÁRA:
15, – EUR adóval
amennyiben a kulcsszavakon
kívül a hirdetés hossza nem
haladja meg a 86 karaktert.
28, – EUR adóval
amennyiben a kulcsszavakon
kívül a hirdetés hossza a 87 és
172 karakter közt van.
TÁRSASÁGI ÉS
KOMMERSZ
HIRDETÉS:
Apróhirdetés esetén a
lakossági apróhirdetés
árának 1,5-szerese.
Képes hirdetés esetén
90x30 mm vagy 44x60 mm
méretnél 60,- EUR adóval.

42, – EUR adóval
amennyiben a kulcsszavakon
kívül a hirdetés hossza a 173
és 258 karakter közt van.
INGATLANHIRDETÉS:
A lakossági apróhirdetés
árának 1,5-szerese.
A szerkesztőség fenntartja
magának a lehetőséget,
hogy a jóerkölcsöt (erotikus
ajánlatok, illetlen szavak és
hasonló), vagy a reklámról
szóló hatályos jogszabályokat
sértő hirdetéseket nem
jelenteti meg. Az ingatlan
vásárlásával, eladásával
és bérlésével, valamint
az állásbörzével és
szolgáltatásokkal kapcsolatos
hirdetések felárasak.
Megértésüket köszönjük!

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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RÉGIÓ

Jubileumi előadás
a komáromi
Jókai színházban

Mindenkihez szólunk
A szakképzés kulcsfontosságú a magyarság jövője és
helyben való boldogulása szempontjából – jelentette ki
Szilágyi Péter, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért
felelős helyettes államtitkára Csallóközaranyoson, ahol
előadást tartott a Középpontban a szakképzés nevet
viselő konferencián.

A

Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége (SZMPSZ) által
szervezett, kétnapos, szakközépiskolák vezetőinek és pedagógusainak tartott konferencián tartott előadásában Szilágyi Péter felidézte a 2015-ben
indult külhoni magyar szakképzés éve
program illetve a Miniszterelnökség többi
hasonló célirányos programjainak elindítását és célkitűzéseit.
„Mindenkihez szólunk” – mutatott rá
a Miniszterelnökség 2012 óta minden
évben indított célirányos programjainak
széles skálájáról szólva. A szakképzés éve
programról elmondta: annak célkitűzése
a külhoni magyar fiatalok szülőföldön való
boldogulásának elősegítése. Ennek fontos
eleme, hogy a fiatalok jó szakmát válasszanak, és ahhoz jó képzésben részesülhessenek.
Ezzel összefüggésben rámutatott: a felvidéki
magyar fiataloknál a szakképző intézmények
megválasztásának szempontjai közül az
anyanyelvi képzés lehetősége 69 ponttal esik
8 www.frisko.media

latba a 0-100-as skálán, s rögtön ezt követi
a képzéssel való elhelyezkedés esélye.
Az államtitkár szólt a kárpát-medencei
szakképzési háló létrehozásának célkitűzésével eddig megvalósított rendezvényeikről,
kutatásaikról, a program keretében történt
fejlesztésekről és az eddig elért eredményekről is.
„A külhoni szakképzés éve program már
negyedik esztendejében van, azóta rengeteg
eredményt sikerült elérni” – jelentette ki
Szilágyi Péter. Kifejtette: a program keretében az eddigi időszakban a Felvidékre 170
millió forint (megközelítőleg 560 000 euró)
értékű támogatás érkezett, ebből közel húsz
szakképző intézményt sikerült felújítani,
fejleszteni.
Az államtitkár szólt egy 2015-ben kezdett,
a felvidéki magyar nyelvű szakképzés helyzetét felmérő tudományos kutatás megállapításairól is. Ezekből néhányat kiemelve
rámutatott: a szakképző intézményekben
tanuló diákok államnyelvismerete a Felvidé-

ken jobb, mint a kárpát-medencei átlag, de
például a dunaszerdahelyi járásban alacsonyabb ennél az átlagnál.
Vörös Mária, az SZMPSZ alelnöke előadásában elmondta: a Felvidéken jelenleg 37
szakközépiskola van, ahol magyar oktatás is
zajlik, ezekben 6160 magyar gyerek tanul.
Rámutatott: a szlovákiai intézményekben létszámcsökkenés volt megfigyelhető az elmúlt
években, amiért elsődlegesen a demográfiai
fejlődés okolható, de az is, hogy a szlovák
állam részéről hiányzik egy hosszú távú
koncepció és a meglévő elképzelésekben nem
jelennek meg megfelelő módon a nemzetgazdaság igényei. Rámutatott: Magyarország
2015 óta kiemelt figyelmet fordít a külhoni
szakképzésre, s már vannak eredmények is.
„A magyar nyelvű szakképzés Szlovákiában
a minőség felé halad” – állapította meg.
A Miniszterelnökség Nemzetpolitikai
Államtitkársága 2012-ben, a külhoni magyar
óvodások évével indította útjára célirányos
pedagógiai programjainak sorozatát. Ezt
később a kisiskolások majd a felsősök, illetve
2015-ben a szakképzés éve, majd a külhoni
magyar fiatal vállalkozók és a külhoni magyar
családi vállalkozások éve követte. Az idei évben a külhoni magyar családok éve program
megvalósítása kezdődött meg. A programok célja a külhoni magyar régiókban élők
otthonmaradásának és szülőföldjükön való
(red)
érvényesülésüknek segítése.

RÉGIÓ

Menedék, otthon és találkozóhely a Jókai színház a felvidéki
magyarságnak, s míg ilyen van, addig ez a közösség élni tud – jelentette
ki Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős
államtitkára Révkomáromban, ahol köszöntőt mondott a Jókai színház
jubileumi évadának Bánk bán című előadása előtt.

A

Jókai Színház Bánk bán bemutatója a társulat idei, 65.
évadának utolsó premierje, az évad kiemelt előadása.
Potápi Árpád János, aki Katona József darabját
a magyar színművészet megkerülhetetlen alkotásának
nevezte, köszöntőjében a jubileumát ünneplő társulat jelentőségéről, megtartó erejéről és a Bánk bán máig ható üzenetéről beszélt.
Elmondta: a komáromi magyar színháznak kezdettől fogva
nagyobb szerepe volt, mint a nézők és a színészek összekötése,
ugyanis a színház egy közösség, a felvidéki magyarság menedékévé, otthonává, találkozóhelyévé vált.
„Menedék volt azokban az időkben, amikor a jogfosztottság és
meghurcoltatás okozta sebeket kellett begyógyítani. Otthonná
vált amikor a külső világ túl szűknek bizonyult (...) és találkozóhellyé ahol az itt élő magyaroknak egy térben van lehetőségük
megélni összetartozásukat, magyarságukat” – mutatott rá az
államtitkár. Az intézmény megtartó erejét, s annak fontosságát

hangsúlyozva leszögezte: „Amíg van menedék, van otthon és
van találkozóhely, addig a közösség is élni tud.”
Az államtitkár Katona darabjáról szólva elmondta: az minden
korban más jelentést hordoz, minden előadással új értelmet
nyer, de van egy állandó mondanivalója számunkra: az, hogy egy
nemzet vagyunk. Hozzátette: bízik benne, hogy a Jókai színlapján még sokszor megjelenik majd a Bánk bán, mert az a felvidéki
magyar közösség létét fogja jelenteni.
„A Bánk bán shakespeare-i nagyságú remekmű, egyebek
mellett azért is, mert könnyen átemelhető a mába” – mondta
a darabról Hargitai Iván rendező. A jubileumi előadás díszletét
Horesnyi Balázs, a jelmezeket Kárpáti Enikő tervezte. Az előadás
zeneszerzője Dobri Dániel, a koreográfiákat Cortés Sebastián
jegyzi. Az előadáshoz, az érthetőségre külön hangsúlyt fektető,
mai szövegkönyv készült, ez Perczel Enikő dramaturg munkája.
(mti)
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Júniusban ismét kiderül,
ki Felvidék legjobb lovasa

Dunaszerdahely városa
immár negyedik
alkalommal szervezi
meg az ország egyik
legnagyobb lovas
rendezvényét, a Felvidéki
Vágtát. A lovas fesztivál
2018-ban sem csak
a lóversenyről szól,
hanem a kultúra ünnepe
is lesz. Az esemény
a tavalyi nagy sikerre
való tekintettel idén is
kétnapos lesz, 2018.
június 22-én és 23-án
rendezik meg a már jól
ismert és megszokott
helyszínen, a sikabonyi
reptéren.
10 www.frisko.media

A

hagyományainkat őrző lovas
ünnepre kilátogatók idén sem
fognak csalódni, hiszen izgalmas
futamokat, lélegzetelállító lovas
programelemeket és színvonalas kulturális produkciókat tekinthetnek meg.
A Felvidéki Vágta az összetartozásról,
az egészséges patriotizmusról és a tiszteletről szól, mindemellett pedig minden
évben nemes verseny és tisztelgés őseink
előtt. Az összefogással megvalósuló rendezvény a felvidéki magyar települések
ünnepe is. Szimbóluma továbbá a békés
magyar-szlovák együttélésnek, mert
a Felvidéki Vágtán idén is megtartják
a szlovák futamot.
A lovasok 2018-ban is azért ülhetnek nyeregbe, hogy megküzdjenek, ki
képviseli majd Felvidéket a budapesti 11.
Nemzeti Vágtán szeptemberben. Dunaszerdahely házigazdaként lehetőséget
kíván adni az indulásra a hazai lovas élet
minden szereplőjének, a lovas kluboknak, lótulajdonosoknak, hogy a hozzájuk
kötődő településsel összefogva nevezhessenek a Felvidéki Vágtára. A jelentkezési

lapok letölthetők a www.felvidekivagta.
sk honlapról.

Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy megnőtt a lovassport iránti
érdeklődés, hiszen évente 5 ezer ember
szurkol a dunaszerdahelyi elővágtán.
A települések nevezőit pedig népes szurkolótábor kíséri figyelemmel a Nemzeti
Vágta versenynapján is, buzdítja a lovasokat szívvel-lélekkel. Tavaly a Felvidéki
Vágta győztesének a Nemzeti Vágtán
először már a középfutamba is sikerült
bejutnia.

zik meg a futamokat, ünnepélyes keretek
között győztest hirdetnek, majd a szervezők este 20.30-tól nem mindennapi
koncerttel készülnek. A Felvidéki Vágta
történetében először nem magyar nyelvterületről érkező sztárfellépő, a Thomas
Anders and the Modern Talking varázsolja el a közönséget. Mindemellett
a rendezvényre kilátogatók meggyőződhetnek a csallóközi vendégszeretetről
is, hiszen a szervezők gasztronómiai
ínyencségekkel várják a látogatókat.
Bíró Éva, fotók: Felvídéki Vágtá

A Felvidéki Vágtán a lóverseny
nyújtotta izgalmakon túl egyéb
attrakciók, kézműves vásár,
vidám gyermekprogramok is várják a látogatókat. Június 22-én
este Kálmán Imre
legizgalmasabb
és legkedveltebb
operettje, a Marica grófnő lesz
látható. Június
23-án rendekisalföld 2018/3 11

RÉGIÓ

RÉGIÓ

Ha hív a nyaralás

Ó

riásléptekkel közeledik a nyár, és ez azt is jelenti egyben,
hogy közeledik a szabadságolások és nyaralások ideje.
Több módja is van, hogyan érjük el megálmodott desztinációnkat. Az egyik legkényelmesebb és jelenleg a legkihasználtabb módja is egyben a légi közlekedés. A friško kisalföld
sok olvasója még első repülőútja előtt áll, ezért pár hasznos tanáccsal
szeretnénk segíteni, hogy a nyaralás csak a szép emlékekről szóljon.

Érkezés a reptérre
A reptérre legalább két órával a tervezett indulás előtt érdemes
érkezni. Ekkor nyílik a check-in (a repülőjáratra a bejelentkezés) és
a biztonsági ellenőrző kapuk az adott járathoz. A check-in általában
40 perccel a járat indulása előtt bezár.
Csomagjaink és azok szállítása
A szállítható csomagok száma és súlya mindig az egyes légitársaságok belső szabályzatától függ. Ez vonatkozik a kézi poggyászra
is természetesen. A pontos információk minden légitársaság vagy
a repülőtér honlapján megtalálhatóak. Nagy figyelmet érdemel a kézi
poggyász, mivel arra szigorúbb szabályok vonatkoznak. A tiltott termékek listáján szerepel többek közt minden éles tárgy, olló, fegyver
vagy nagyobb csomagolású folyadék.
Vigyázat a folyékony anyagokra!
A kézi poggyászban lehetőségünk van étel és ital szállítására, de
csak 100 ml űrtartalomig, és az összes szállított folyadék mennyisége
12 www.frisko.media

nem haladhatja meg az 1 litert. A folyadékot tartalmazó flakonokat
vagy más csomagolásokat egy átlátható és zárható műanyag tasakba
kell tárolni.
Fontos még, hogy a személyes iratainkat és értékeinket mindig
a kézi poggyászban tartsuk. Szükség esetén a reptéren pénzváltó,
gyógyszertár és pénzkiadó automata is található.

Rekordszámok
A repülést, mint egyre jobban előtérbe kerülő közlekedési módot
mi sem igazolja jobban, mint legnagyobb repterünk, a pozsonyi M.R.
Štefánik repülőtér által közölt adatok az első negyedévre. Január elseje
és március utolsó napja közt 353 714 utast kezelt a repülőtér, ami
19 százalékos növekedést jelent a tavalyi év ugyanezen időszakához
képest. É s a turistaszezon még el sem kezdődött! Ugyanebben az időszakban a repülőtérről 5461 járat indult. A legnagyobb népszerűségnek a londoni, a dublini, a moszkvai és milánói járatok örvendenek.
Járatok megfigyelése a nyilvánosság részére
Az M.R. Štefánik repülőtér egyik idei újdonsága az érkező és induló
járatok megfigyelésére a repülőtér területén kívül kialakított helyszín,
melyre lépcső vezet és padokon ülve nézheti bárki családostól a gyerekekkel együtt, vagy csak egyedül a fel és leszálló repülőket és fényképezhetik is azokat a fotózás szerelmesei. A kialakított megfigyelőre
a gyalogos vagy kerékpáros forgalom a Leknová utcán keresztül
a Kis-Duna mentén vagy a Majerská utcán keresztül jut el.
Martina Zvolanská Fotók: archív bts.aero
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Környezettudatosságra nevelik a kicsiket
Dunaszerdahely kilenc önkormányzati fenntartású
óvodája évek óta bekapcsolódik az FCC
Environment Slovakia hulladékgazdálkodási
vállalat és a városi önkormányzat Kukamanó
elnevezésű szelektív hulladékgyűjtési versenyébe.

A

projekt részét képezi egy óvodai
és iskolai papírgyűjtő verseny,
valamint egy művészeti verseny:
a gyerekeket hulladékból készített alkotásaikért jutalmazzák. A program
részeként a dunaszerdahelyi Rivalda
Színház tagjai Kukamanó kalandjai
címen interaktív előadásokat tartanak az
óvodákban. Áprilisban mind a 9 óvodában jártak, hogy a színjátszás eszközeivel
tanítsák az óvodásokat.
A papír a kék, az üveg a zöld,
a műanyag pedig a sárga kukába való –
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a különböző kampányok egyaránt azt
a célt szolgálják, hogy a szelektálás Dunaszerdahelyen magától értetődő legyen.
Környezetbarát szokások elsajátítása
már az óvodában
Az óvodákban zajló kampány célja,
hogy a gyermekeket kiskoruktól a környezetvédelemre és a szelektív hulladékgyűjtésre neveljék, illetve hogy bevezessék a szelektív papír – és műanyaggyűjtés
folyamatos rendszerét. A dunaszerdahelyi
ovisok válogatva gyűjtik a papírt, a PET
flakonokat és a fém csomagolódobozokat.

A Rivalda Színház színészei Kukamanó
kalandjait mutatják be a város óvodáiban.
Ezzel segítik a környezetbarát szokások
elsajátítását a legfiatalabbak körében.
Kukamanó a szelektív hulladékgyűjtésre, illetve a környezetvédelemre neveli
a legkisebbeket. A tapasztalatok szerint
az ovisok gyorsan és könnyen sajátítják el
a környezettudatos magatartást, az erre
való nevelés tehát ennek a generációnak
a körében a leghatékonyabb. Ezt bizonyítja, hogy több esetben is előfordul:
az óvodások figyelmeztetik a felnőtteket
a környezetvédelemre.

Az interaktív program olyan hatékony és népszerű, hogy a városon kívül
a Dunaszerdahelyi járás több óvodájában
is bemutatták, sőt, szlovák vidékről is volt
érdeklődés. A Rivalda Színház színészei
Malackára (Malacky) is elvitték Kukamanó figuráját.
(dll), fotók: Rivalda Színház
kisalföld 2018/3 15
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Autodidakta
barista vagyok
A legrosszabb az egészben a mosogatás – fogad, és kezelésbe veszi az
éppen leszedett csészéket. Kovács Krisztián a komáromi DeLuxxe Kávézó
baristája, nem mellesleg elég szerencsés ahhoz, hogy hobbija, a kávé
legyen a munkájának legfontosabb része.
Milyen a viszonyod a kávéval?
A kávéval valamivel komolyabban nem
egész két évvel ezelőtt kezdtem el foglalkozni. Egy ismerősöm bátyja mondta,
hogy ő házilag, otthon pörköli a kávét.
Mondom hűha, azt hogyan? Addigra már
én az egyetemen rászoktam a kávéra, kotyogósom volt, azt használtam, minőségi
kávékból azt is, szerettem, és aztán elkezdtem én is pörkölni. Hőpisztollyal, egy
edénykével kipörköltem a kávémat, egész
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jól. Nem sokkal ezután jött egy hír, hogy
Komáromban, a Bottékában van felvétel,
amiről akkor annyit tudtam, hogy valami
kávézó-féleség. Kedvet kaptam, és itt volt
a lehetőség, hogy kiéljem kávészeretetemet. Onnantól kezdve ott voltam kilenc
hónapig, és mindenféle kávékat csináltam, és most meg itt vagyok, és kávét
csinálok. Tehát az elmúlt nem egész két
évem nagyrészt kávés év volt, arról szólt.
Ezalatt rengeteget tanultam, utánanéztem

interneten annak, ami érdekel, és munka
közben is fejlődtem. Autodidakta barista
vagyok. Az eredeti kérdéshez érve, jó
a viszonyom a kávéval, nagyon szeretem
a jó kávét, de szeretem magát a folyamatot is, amikor egy cseresznyemagból
pörkölve és szárítva és őrölve és leforrázva egy jó dolog történik.
Emlékszem, egyszer még a Bottékában nagyon-nagyon szép latte art

kávét hoztál nekem. Ezt hogy
tanultad?
Ezt is az interneten keresztül.
Egyébként a főzésben is meg főleg
a kávéban is nagyon érdekelnek
engem a kémiai és fizikai folyamatok,
amik ott végbemennek. Itt az alapján
is lehet tájékozódni, ha valamennyire
értesz ehhez, például melyik a sűrűbb,
melyik a könnyebb folyadék, hogyan
keverednek, hogyan nem keverednek
össze... aztán már csak gyakorlás.
Nagyon sok gyakorlás, és még mindig
nem vagyok azon a szinten, hogy
azt merjem mondani, jó vagyok latte
artban. Csinálgatom, aztán előbbutóbb fejlődök. Múltkor csináltam egy
rózsát már... Sőt, több rózsát. Nárciszok napja volt, gondoltam, csinálok
valami virágot, ha már nárciszt nem
is tudok, egy rózsát csináltam egy embernek, aztán utána kedvet kaptam,
és csinálgattam. Vannak olyan napok,
hogy egyfajta mintát gyakorlok.
Tehát a véletlen műve, hogy az
ember bemegy hozzád és akkor
lehet, hogy csak úgy ilyet hozol ki
neki?
Nem döntöm el mindig előre, hogy
valakinek rozettát viszek, másnak
tulipánt vagy mondjuk rózsát, ha úgy
kisalföld 2018/3 17
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érzem, akkor ilyet vagy olyat kapnak. Jó,
az ismerősökkel, persze, könnyű. Akinek
úgy érzem, hogy nem fog most tetszeni
a virág, vagy a rozetta, vagy bármi, akkor
annak meg. valami mást csinálok. Szívecskét nem szoktam, azt nem szeretem,
mert túl egyszerű. Most meg talán nem
is sikerülne, mert nem gyakoroltam, és
nincs benne a kezemben. Legtöbbször
tulipánt csinálok, azt kezdtem el legrégebben gyakorolni, és így az megy talán
a legjobban.
Mesélj el egy kávés történetet!
Hú.... Nem robbant még fel kávéfőzőm, én se robbantottam még fel magam
kávéval. Az eszpresszó-tonikhoz mondjuk egyszer kifutott a hab, az vicces volt.
Meg egyszer még a Bottékában állítottuk
be a kávégépet, és valahogy sose jött
össze. Vagy túl sok, vagy túl kevés volt
valamiből. Akkor, hogy kidobni mégse
kelljen a kávét, megittam az összeset
nyilván… Aztán van egy olyan érzésed,
hogy ez már nem is az a kávés pörgés,
nem is az a józanság, hanem mintha egy
tudatmódosító szer hatása alatt lennél,
hogy mintha egy kicsit más lenne az élet
tőle. De ehhez azért
kellett az az öt-hat

kávé, amit nem akartam kiönteni. Volt
egy olyan érzés, hogy hú, ez most mi? Ez
most kávé?
Mi volt a legpozitívabb élményed
ezzel kapcsolatban?
Magát a kezdeteket tudom kiemelni, az
pozitív és eseménydús volt, amikor megmutatta az az ismerősöm, hogyan pörköli
ő a kávét, hogyan hűti. A hűtés fontos,
mert amikor megpörkölöd a kávét, akkor
azt neked minél hamarabb le kell hűteni
minél kisebb hőfokra, mert tovább megy
benne az a pörkölési folyamat. Tehát
attól, hogy te a kétszázhetven fokot eltüntetted onnan, attól még a kávé kétszázhetven fokos lesz, csak elkezd hűlni. Ő
kompresszorral oldotta meg például. Otthon a pincében pörköltem, ha hidegebbek
volta. Kinn a napon is szerettem, de ott
a hűtést nem tudtam megoldani.
Mi volt az első sikered?
A Green Plantationnek volt egyszer egy
Instagramos versenye, amikor még nem
is annyira foglalkoztam a kávéval, csak
a kotyogósomon lefőztem az ő kávéjukat.
Lehetett beküldeni képeket vagy videót,
és a legjobb kapott egy csomag kávét.
Amúgy is foglalkozom fotózással
és videózással, úgyhogy

fogtam magam, és Nyitrán levideóztam,
ahogy csinálom a kávét egy kis terítéssel,
amit aztán ki is választottak győztesnek.
A Green Plantationös múltam nagyjából
így kezdődött. Elkezdtem inni a kávéjukat, aztán egyszer megajándékoztak vele,
most meg itt az ő kávéjukat áruljuk meg
csinálom. Általában úgy öt fajta van
egyszerre, amit kérhetsz, többnyire brazil,
tanzániai…. Amit éppen iszol, az egy brazil és kolumbiai keverék, a barista blend.
Mesélj valamit a baristaságról, ami
kívülről nem látszik! Kell valamilyen titkos képesség?
Nyilván kell ehhez a szakmához egy
olyan fajta, végül is, mazochizmus, amikor
mások javára áldozod fel magad. Ilyenkor
totálisan nem számít az, hogy neked most
fáj a térded, vagy náthás vagy. Egyszer
voltam így benn, már nem is emlékszem,
hogy a térdem vagy a bokám volt vacak
állapotban, szívesen sántítottam volna, de
a politikus vagy a sportoló sem mutatja,
hogy gyenge. Aztán vannak mellékhatásai
is a szakmának, amikor otthon is előbújik
az emberből, nem is annyira a barista, hanem a felszolgáló. Mindenkinek úgy adod
oda a kávéját, hogy Parancsolj, hozhatok
még esetleg valamit? A másik viszont,
hogy szeretem is csinálni. Élvezem, hogy
én csinálom a kávét, főzni is szeretek, főleg
mert az emberek élvezik ezt. Ha valaki
tényleg szereti ezt a szakmát, az
nemcsak a kávézó falain belül
barista, hanem otthon is,
meg bárhol máshol, ahol
kávéval lehet foglalkozni.
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-wawruch rózaFotók: Wawruch Róza
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A Dunamente TDM turisztikai szervezet
a Komárom és Párkány közötti régió
önkormányzatait, helyi vállalkozásait
és civil szervezeteit fogja össze. Célja
a turisztikai lehetőségek feltérképezése,
fejlesztése és bemutatása.
Cikksorozatunk négy lapszámban
mutatja be a szervezet tevékenységét.

Az igazi piaci
kézműves csemegék
turistacsalogatók lehetnek
20 www.frisko.media

Ahol a víz kincseket mos
Talán közhelynek tűnik az a megállapítás, hogy egy régió arculatának alakításához a helyi kisvállalkozások és termelők is
látványosan hozzájárulnak. A helybélieknek ez rendszerint fel sem tűnik, ellenben a mindennapi életük része a piacról
reggelire hazavitt sajt, vagy a kistermelőtől
vásárolt lekvárcsemege. Sokszor ezeket
nem is kezelik különlegességként. Jellemző lehet akár az a történet is, amikor egy
vásárról hazavittem egy üveg kézműves
zakuszkát. Édesanyám nevetve jegyezte
meg, hogy ilyet már többször is ettem, ez
ugyanis pontosan ugyanaz, amit ők a piacról hoznak. Ezeknek a termékeknek azonban lehet akár a turizmus szempontjából
is vonzó oldaluk. Ehhez nem is feltétlenül
szükséges a szűkebb értelemben vett
gasztroturizmus keretein belül maradni,
bár az elmúlt években az is fellendülőben
van.
Pontosan tudja ezt a Dunamente
TDM is. Nem véletlen ezért, hogy helyi
kézműves vállalkozások is a tagjai közé
tartoznak. Az sem véletlen, hogy ebben
a régióban is készülnek olyan kézműves termékek, amelyek akár más régiók
közönsége előtt is megállják a helyüket.
Velük együtt keresik a további utakat és
módokat, hogy felkarolják, megismertessék az érdeklődők szélesebb körével is
ezeket a helyi értékeket és bekapcsolják
őket a régió turisztikai életébe. Gazdasági
és gasztronómiai kiállításokon mutatják be
ezeket az értékeket. Jelenleg annak a megoldásán fáradoznak, hogy ezek a termékek
a Dunamente információs irodáiban is
megvehetőke legyenek.
kisalföld 2018/3 21
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A Dunamentével
együttműködő
vállalkozások
a teljesség igénye
nélkül:

RÉGIÓ

AF Manufaktúra
A karvai Duka Ferenc és Finta
Adrienn kézműves termékek
egész sorát állítja elő megbízható,
változatlanul kiváló minőségben.
Kínálatukban lekvárok egész sora
található, akárcsak a gyümölcsborok,
gyümölcsszörpök, házi pástétomok
vagy a zakuszka is. Homoktövisből
készült termékeket, őrleményt,
szirupot, teát szintén készítenek.
Pemak
A pati vállalkozás, mint ahogy
a neve is mutatja, mák termesztésével és feldolgozásával foglalkozik.
A fehér és kék mákból mákolajat,
csokoládét készítenek, mézet ízesítenek, valamint mákolaj-tartalmú
natúrkozmetikumokat is készítenek
és forgalmaznak.
Georgina Farm
A gútai sajtkészítő műhely és borászat kézműves termékek változatos sorát kínálja. Kecske-, tehén – és
juhsajtok, joghurtok, borok tartoznak a termékeik közé.

-wawruch rózafotók: wawruch róza

Ötven felett is
szép az élet

– a komáromi Silver Economy gazdasági
kiállításon jártunk
A sátrakban szinte vásári hangulat várja az érdeklődőket. Kézművesek, művészek,
szervezetek képviselői állnak a standok pultjai mögött. Hihetetlenül nagy kínálat
megszámlálhatatlanul sok területről – az Ezüst Gazdaság ezek szerint egészen
tág fogalom. A komáromi Monostori Erőd ezúttal a Silver Economy gazdasági
kiállításnak adott otthon, amelynek érdekessége, hogy Párizs után a világon
másodszor itt rendezték meg. A projekt vezetője a határokon átívelő Rába-DunaVág Európai Területi Társulás, A rendezvényről Vasi Emma igazgatót kérdeztük.
22 www.frisko.media

kisalföld 2018/3 23

RÉGIÓ

Honnan jött a rendezvény ötlete? Pontosan mi is ez a Silver Economy?
Ez a mostani gazdasági kiállítás a világon második alkalommal
valósul meg, az első Párizsban volt. Esetünkben ez egy pályázat
része, amit 2016-ban dolgoztuk ki az ezüst gazdaságra. Hogy mi
is ez a Silver Economy? Az elnevezés az őszülő halántékot, az
ezüst hajszálakat jelképezi, és az ötven fölötti korosztályra utal.
Miért tartják ezt különösen fontosnak?
Bizonyos társadalmi tényezők alakulása miatt már régóta
várható volt, hogy a lakosság elöregedési folyamata egyre inkább
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láthatóvá válik. Ez Európában várhatóan 2020 és 2030 között
fog csúcsosodni. Az eredeti kérdésre válaszolva, egyre kevesebb
a fiatal, az ezüst gazdaság koncepciója pedig éppen az idősebb,
ötven fölötti korosztályt célozza meg.
Pontosan miben nyilvánul ez meg?
Fiatalon az emberek sokszor lakás – és egyéb hitelt vesznek
fel, vagy éppen gyereket nevelnek. Egy ötvenéves már másképp
gondolkozik, mások a preferenciái. Ebben az életkorban az
ember valamilyen szinten már felszabadul, bár ezt nem így tartják számon. Nem kell már gyereket nevelni, hitelt törleszteni,

esetleg belekezd egy új hobbiba. De ez az a korosztály például az,
amelyik a legtöbbet kirándul. Persze, magától értetődően ennek
is megvannak a sajátosságai. Például gyakrabban mennek el
rövidebb időre és rendszerint közelebbi célpontokat választanak
maguknak. Ők már lehet, hogy nem fognak kétezer kilométert
vezetni külföldre, mondjuk Horvátországba. De több a szabadidejük, gyakrabban útra kelhetnek.
Tényleg csak ennyiben eltérőek ezek az igények?
Az életkornak ugyanakkor ott vannak más, biológiai jellemzők is. Ezeket a biológiai folyamatokat elsősorban a hölgyek

próbálják meggátolni, amennyire lehet, visszatartani. Itt ennek
kapcsán például beszélhetünk a szépségiparról, az egészségügyről, de akár a plasztikai sebészetről is. A lényeg viszont, hogy ez
a korosztály igenis piaci igényeket tud megjeleníteni. Amikor az
ötven felettiekre gondolunk, nem az kellene eszünkbe jusson,
hogy már jóformán temetjük őket. Szerencsére ők sem így gondolkoznak, mert ez az életkor sem feltétlenül a betegállományról
szól. A társadalom szempontjából pedig az a cél, hogy az emberek minél tovább tudjanak dolgozni és egészségesen tudjanak
korosodni, azzal együtt, hogy az elöregedés egy visszafordíthatatlan folyamat.
-wawruch róza- képek: wawruch róza
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250 000

negyedéves magazin

SZÜLETÉSNAPI
VIAC AKOAKCIÓ

900 000

2018 márciusától kibővítettük kínálatunkat és az eddigi friško
negyedéves magazin mellett már két havilap, a friško west és friško
kisalföld, is segít szórakozást és információkat nyújtani az olvasóknak.

ČITATELOV

Változtattunk a lapok terjesztési módján is. Mindhárom lap,
természetesen, továbbra is INGYENES és megtalálható a
postahivatalokon, valamint a repülőtéren, vagy a Slovak Lines
autóbuszjáratain. A lapok elektronikus verziója térítésmentesen
letölthető a gowest.sk/sk/article honlapról.
A terjesztéshez további cégek jelentkezését várjuk.

havilap

Ha viszont szereti kézbe venni és lapozgatni, úgy ne tétovázzon!
Rendelje meg kedvenc havilapja postai kézbesítését a lakcímére, hogy
minden hónapban a Friško Kisalföldet megtalálhassa a postaládájában!

V NAJVÄČŠOM
SZERETNE HIRDETNI ÖN IS

A ČASOPISE
LEGNAGYOBB

SLOVENSKA?
PÉLDÁNYSZÁMÚ
MAGYAR HAVILAPBAN
SZLOVÁKIÁBAN?

CÍMZETT
KÉZBESÍTÉS

C
KÉ ÍMZE
ZB
T
ES T
ÍTÉ
S

NÁKLAD

45 000
CÍMZETT
VIAC AKO
K

CÍMZETT
KÉZBESÍTÉS
S

ČITATELOV

Éves címzett kézbesítés megrendelő.
Címre történő kézbesítés éves költsége:

friško

5 /4 szám

Név és Vezetéknév

friško west

10 /10 szám

Utca és házszám

friško kisalföld

10 /10 szám

negyedéves magazin
szlovák nyelvű havilap
magyar nyelvű havilap

Mobil

Irányítószám

SZÜLETÉSNAPI AKCIÓ
friško + west
friško + kisalfÖld
west + kisalfÖld
friško + west + kisalfÖld
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12 /év
12 /év
17 /év
20 /év

45 000
VIAC AKO

Város
E-mail

Dátum

NÁKLAD

120 000
ČITATELOV

SZLOVÁKIAI MAGYAR NYELVŰ HAVILAP
NEM CSAK A DÉLI RÉGIÓK OLVASÓINAK
Oldalszám: 52
Periodicitás: havilap
Példányszám: 45 000 darab
Olvasottság: 105 000 olvasó

Aláírás

A lakcímre történő 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.

A címzett postai kézbesítésről érdeklődhet a 0907 700 611 telefonszámon.

ČASOPIS ZÁPADNÉHO
PRESAHOM
INGYENES
• SZÍNES •SLOVENSKA
REGIONÁLISS TÉMÁK
DO
VŠETKÝCH
REGIÓNOV
SLOVENSKA
A GOWEST.SK PORTÁLLAL ÖSSZEKAPCSOLT CIKKEK,
AMELYEKEN
OLVASOTTSÁG
BEZPLATNÝ • KERESZTÜL
PLNOFAREBNÝAZ
• REGIONÁLNE
TÉMYNYOMON
KÖVETHETŐ
PREPOJENIE ČLÁNKOV NA WEBOVÝ PORTÁL GOWEST.SK

kisalföld

S MOŽNOSŤOU SLEDOVANIA NÁVŠTEVNOSTI

friško

havilap

105 000
ÉZBESÍTÉ

REGIONÁLIS HAVILAP. MEG EGY PICIT TÖBB.

Terjesztés: galántai, dunaszerdahelyi, komáromi, érsekújvári és
vágsellyei járások
Terjesztési hálózat: Szlovák posta fiókjai, COOP Jednota egyes
boltjai, Slovak Lines autóbuszjáratai, pozsonyi repülőtér valamint
kiválasztott regionális partnereinknél (szállodák és éttermek)
Lakcímre történő: már több mint 300 aktív cím

Kapcsolat:
www.frisko.media/inzercia
Kontakt:
inzercia@friskomedia.sk
www.frisko.media/inzercia
+421
907 700 661

inzercia@friskomedia.sk
+421 907 700 661
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ÉLETMÓD

Valami csoda
készül Gútán...
Gál Andrea, a Gandre
Shop megálmodója
és kézművese már
hosszú évek óta készíti
szívmelengetően színes
táskáit, pénztárcáit,
csecsebecséit. Május végén
pedig Gútán nyitja meg
gyerekbarát kávézóját,
ahol kézműves termékei
is megvásárolhatóak
lesznek. Erről a projektről
faggattuk.
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ÉLETMÓD

Hogyan született meg a kávézó
ötlete, és mi vitt rá, hogy tényleg
belevágj?
Egyfajta kávézót képzeletben már
tizennyolc éves koromban is megnyitottam. Igaz, akkor még csak egy, az
érettségihez szükséges vállalkozói terv
formájában. Ezt a fiókot aztán becsuktam, majd jöttek a pezsgő kulturális élettel teli egyetemi évek, aztán jött Samu,
a kisfiam, akinek megérkeztével megjelent az életemben a varrás is. A gondolatfoszlányból, hogy szeretnék egy saját
boltot nyitni, lassanként valóság lett.
Folyamatosan építgettem fejben, hogy
ha már van egy bolt, akkor oda akár más
is berakhatja a szépséges portékáját. Na,
de ha már van egy kézműves gócpont,
akkor kell lennie kávénak, hogy ki
tudjuk magunkat trécselni, miközben az
egyedi megrendeléseket megbeszéljük.
Na, de ha már van kávé, akkor legyen
gyereksarok is, ahol a gyerkőcök lekötik
magukat, míg anyukáik elmesélik, mit
is képzeltek maguknak. Ha viszont már
van egy ilyen szuper hely, akkor hadd
üljön be az is, aki csak egy finom kávét
szeretne elfogyasztani. Így jutottam el
a gyerekbarát kézműves kávézó gondolatáig. Hogy honnan szedtem a bátorságot,
azt a mai napig nem tudom megmagyarázni. Egyszerűen éreztem, hogy most
vagy soha.
Amikor végül elkezdted, az előkészületek során mi lepett meg a leg-
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jobban? Volt olyan is, amire egyáltalán nem számítottál?
Rengeteg segítséget kaptam odaföntről
az elmúlt fél évben. Pont jókor voltam
jó helyen, a megfelelő emberrel találkoztam, ilyen és ehhez hasonló apróságok
könnyítették az utat. Ami nagyon-nagyon meglepett, hogy az emberek nagy
érdeklődéssel figyelik a fejleményeket,
szinte mindennap megkérdezi valaki:
mikor nyitunk már? Még be sem indult
a kávézó, de már közel 500 követője van
facebookon.
Mit jelent nálad az, hogy gyerekbarát?
30 www.frisko.media

ÉLETMÓD

Tapasztalataim alapján kevés az olyan
hely a környéken, ahova gyerekkel is
nyugodtan mehetsz. Ezért egy olyan helyet szerettem volna létrehozni, ahol nem
nézik ki és le a családosokat, és ahol nem
szólnak rá a gyerekre, ha éppen máshogy
ül a széken, vagy a szalvétatartóval játszik.
Ezért egy gyereksarokkal készülünk majd
a lurkóknak, ahol találnak majd annyi
szórakoztató és érdekes dolgot, hogy
legalább Anya és Apa is megihatják ülve
a finom kávéjukat.
Már említetted korábban, hogy
programok, workshopok helyszíne is
lesz a kávézód. Mire gondoltál? Kicsit

mesélnél erről bővebben…
Ez részben szintén a fejemben van,
ám kíváncsian várom, milyen rendezvényeket vonz majd be a hely légköre.
De nyitottak vagyunk szinte mindenre.
Havonta szeretnénk legalább egy felnőtteknek szóló, és egy gyermekeknek szóló
rendezvényt megvalósítani. Biztosan lesz
kiállítás, kézműves foglalkozás, kisebb
akusztikus koncertek, (szeptemberben
jön hozzánk a greCSÓKOLlár formáció),
táncház, irodalmi est, beltéri esküvői
fotózás. Szóval tényleg elég széles skálán
igyekszünk majd mozogni.
És végül: hogyan bírod mindezt

energiával?
Amikor éppen megcsappan az energiám, vagy annyi helyen kell lennem
egyszerre, hogy kizárt, hogy jól tudjak
teljesíteni, mindig arra gondolok, hogy
ez a sok rohangálás és idegeskedés majd
megtérül. Elképzelem, milyen lesz a szép
menta csészékből szürcsölgetni a frissen
pörkölt kávét, amikor már lesz világítás,
és lesz hova ülni, és ilyenkor újratermelődik az energia. Ráadásul a családom és
a barátaim is rengeteg segítséget nyújtanak ezekben a felbolydult napokban.
-wawruch rózaA képekért köszönet Gál Andreának
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OTTHON

EGÉSZSÉG

A kovászos kenyérnek íze,
illata és eltarthatósága van
Kutiš Angelika számára fontos, hogy
milyen élelmiszert fogyaszt ő maga és
a családja. Második kislánya születése
után kezdett tudatosan foglalkozni az
egészséges táplálkozással, valamint
a mozgás gyógyító hatásával. Egyre
többen vannak azon a véleményen,
hogy az otthon, magunk által elkészített
ételek egészségesebbek, mint a boltban
vásároltak. Angelika megpróbálkozott
az otthoni kenyérsütéssel, és belefogott
a kovászos kenyér készítésébe.
32 www.frisko.media

Mitől különleges a kovásszal készült
kenyér? Miben különbözik az élesztővel készülttől?
– Ez a hagyományos kenyér, amit nagyanyáinktól örököltünk. A kovászos kenyér
alapja az erjedés. Az élesztős kenyér újkori
találmány, az élesztés alkoholos folyamat.
A kovászos kenyér elkészítéséhez nincs
szükség másra, mint jó minőségű lisztre,
vízre és sóra. Az élőtésztába én olívaolajat
vagy sertészsírt teszek. Hozzáadok továbbá köményt és különféle magvakat. Az
élesztőmentes házi kovász tehát liszt és
víz keveréke, amely a környezetből szívja
magába a baktériumokat. Az alapképlet egyszerű: mindennap "etetni" kell, azaz lisztet
és vizet kell az alaphoz keverni, míg erjedni
nem kezd. Körülbelül 5 nap alatt készül el,
onnantól viszont akár életünk végéig használhatjuk, ha gondoskodunk róla. Nálunk
az egész család kovászos kenyeret fogyaszt.
Hetente 3-4 kenyeret sütök. Leszeletelem és
beteszem a mélyhűtőbe, reggel pedig frissen
kivesszük azt az 1-2 szeletet, amit elfogyasztunk. Mi nem vásárolunk bolti kenyeret,
mert mindig van otthon.

A kovászos kenyér elkészítésével
a háziasszonynak dolga van, időt kell
rászánnia. Mitől egészségesebb, mint
a hagyományos bolti kenyér?
– Több okból kifolyólag is egészségesebb. A kovász lactobacillusos. A lactobacillus alkotja az emberek bélflóráját,
ezért ez nagyon természetes dolog. Egy
kovászos kenyérben a lactobacillusok
száma körülbelül 60, míg a lactobacillusos
tablettában vagy cseppekben 12. Többek
között emiatt is egészséges. A kovászos
kenyér 18 órán át erjed, ezért nagyon sok
ideje van arra, hogy feldolgozza a cukrokat,
az összetett cukrokat és a gabonában lévő
fehérjéket. A gabonában fitátok vannak,
amelyek blokkolják az ásványi anyagok
felszívódását a testben. A kovász viszont
ezeket lebontja, ezért sokkal jobban hat
az emésztésre. A kovásszal készült kenyér
továbbá sűrű, nedves hatású, gazdag állagú.
Nem morzsálódik, szépen szeletelhető,
sőt, ropogós a héja. Erős kenyéríze van.
Az ember csak akkor jön rá, hogy a bolti
kenyérnek nincs aromája, amikor az ilyet
megkóstolja.

Az elmúlt években csökkent a kenyérfogyasztás. Talán nem véletlen, hiszen azt hallottuk, hogy a kenyér nem
egészséges. Mennyit fogyaszthatunk
a kovászos kenyérből, kell-e félnünk
a kenyértől?
– Korábban egy európai polgár évente
átlagosan 57 kiló kenyeret fogyasztott,
mára ez a szám lecsökkent 37 kilóra. Én azt
mondom, nem kell félni a kenyér fogyasztásától, attól ugyanis biztosan nem leszünk
betegek. Ha reggelire eszünk vajas kenyeret
olívaolajjal, az nem probléma. Soha nem
egy dolog fogyasztásától betegszünk meg,
hanem attól, hogy sok mindent össze-vis�sza fogyasztunk. Az a meghatározó, hogy
az egész napi étkezésünk miből áll össze.
Továbbá ami meghatározó, hogy milyen
minőségű élelmiszert juttatunk a szervezetünkbe. Próbáljuk meg kerülni azokat
az élelmiszereket, amelyek mesterséges
ízfokozókat, adalékanyagokat és színezékeket tartalmaznak. A vásárláskor szánjunk
időt arra, hogy megnézzük az élelmiszer
összetevőit. Az a néhány perc sokszorosan
Bíró Éva
meg fog térülni.
Fotók: Kutiš Angelika
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Serpenyős, fűszeres
csirkefalatok olivával
és koktélparadicsommal

RECEPTEK
avagy pici csodák mindenkinek

A kép önmagáért beszél. Roppant egyszerűen elkészíthető, kön�nyed, színes és ízes húsfogásról van szó. Csirkecomb helyett
csirkemellet is használhatunk, sőt vegyesen is elviselik egymást,
s akkor kedvében járhatunk mindkét húsfajta imádóinak.

ELKÉSZÍTÉSE:

HOZZÁVALÓK: mb (kicsontozva), vagy

Málnás-csokis
tortácska

Egyszerű, sütés nélküli finomság, csak néhány hozzávaló kell az elkészítéséhez. A hozzávalók viszont olyan jellegzetes tulajdonságokkal bírnak,
hogy igazi remekművé teszik ezt a tortácskát: a friss málna illata-zamata, a gyümölcsszemek zsengesége, kis fanyarsága; a csokoládé selymessége. Mindezek összessége eredményezi, hogy ez a torta egy kis csoda lesz!
Annyira finom, szép is, gusztusos is, hogy mindenképpen el kell készíteni, aztán meg elegánsan elmajszolni! Ennyi lenne a javaslatom.

4-6 csirkemell vagy csirkeco
vegyesen mindkettő
3-4 EK grillfűszerkeverék
1 marék zöld, illetve fekete olivabogyó
2 marék apró koktélparadicsom
4-6 EK olaj/ zsiradék
a
2 kisebb gerezd fokhagyma apróra vágv
1MK oregánó (szárított)
1 rozmaringág
2-3 zsályalevél

HOZZÁVALÓK:

Sokgombás tarhonya

egy 20 cm átmérőjű tortaformához

Köretként is szépen muzsikál, de önmagában is, esetleg egy kön�nyű saláta kíséretében is kiváló fogás válik belőle. Variálható:
a tarhonyát helyettesíthetjük rizzsel, árpagyönggyel, s ha gluténmentes verzióban gondolkodunk, használhatunk hajdinát. Én
ezúttal a tarhonya mellett döntöttem.

AZ ALAPHOZ:

tett
150g háztartási keksz – egyszerű, nem ízesí
75g vaj

A JAVÁHOZ:

ELKÉSZÍTÉSE:

200g friss málna
200g étcsokoládé
100ml zsíros tejszín

ELKÉSZÍTÉSE:
1. A háztartási kekszet robotgépben
morzsásítjuk.
2. Megolvasztjuk a vajat, és összedolgozzuk a kekszmorzsával.
3. A tortaformát az olvasztott vajas-kekszes masszával „kibéleljük” úgy,
hogy széleket is formázunk. Egy csinos
„kosárka-alapot” készítünk a málnának
és a csokinak. Ezt 20 percre a hűtőbe
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tesszük. (A tortaformába tehetünk egy
réteg folpackot vagy sütőpapírt, mert
ezzel megkönnyítjük a kosárka kivételét a formából.)

6. Az alapot kivesszük a hűtőből, és a puha, édesfanyar málnaszemeket gondosan elrendezgetjük
rajta.

4. Amíg hűl az alap, megolvasztjuk
a csokit, lehet mikróban is.

7. Ha készen állnak a málnaszemek, leöntjük őket
a bársonyos, folyékony csokimasszánkkal. Ez egy
gyönyörű látvány! Élmény!

5. Felmelegítjük a tejszínt kb. 40-50
fokosra, majd az olvadt csokival jól
elkeverjük.

8. Ezt a remek alkotást egy időre, mondjuk 1-2
órára a hűtőbe tesszük megdermedni. Letisztult,
elegáns, gazdag és finom. Egy falatnyi boldogság!

1. A konyhakész, kicsontozott húst egyforma, kb. 0,5 cm vastagságú, kisebb
tenyérnyi falatokra vágjuk.
2. A grillfűszert az olajjal összekeverjük, majd az így kapott masszával alaposan bedörzsöljük a húsokat.
3. Felhevített, teflonos serpenyőben mérsékelt lángon/ hőfokon sütni kezdjük
a húsokat, menet közben hozzáadjuk az olívabogyók háromnegyedét, a
rozmaringágat, a zsályaleveleket, az oregánót, a fokhagymát és a koktélparadicsom felét. Összerázogatjuk a serpenyő tartalmát, hogy ez a sok finomság
egyenletesen legyen benne. Le is takarhatjuk, hogy a húsok gyorsabban
átsüljenek.
4. Ha fehéredni kezdenek a húsok szélei, meg is fordíthatjuk őket, és a másik
felüket is szépen pirosasra sütjük.
5. A végén adjuk hozzá a félretett olívabogyókat meg a koktélparadicsomokat
– ezek szépen épen maradnak, és sokkal esztétikusabbá, szebbé teszik az ételt.
Tálalhatjuk bármivel! Csak ízlés kérdése.

HOZZÁVALÓK:

300 g tarhonya
200 g csiperke
200 g rókagomba
1 fej vöröshagyma apróra vágva
vágva
100 g húsos szalonna picike kockákra
a
vágv
ra
apró
je
petrezselyem zöld
só, bors ízlés szerint
olaj

1. A tarhonyát érdemes megpirítani, mert sokkal finomabb így, tehát pici
olajon megpirítjuk a tarhonyát.
2. Egy másik serpenyőben néhány csepp olajon megpirítjuk a kicsike
kocka szalonnát, majd hozzáadjuk a hagymát, melyet üvegesre pirítunk.
3. Ehhez a finoman illatozó alaphoz adjuk a feldarabolt, felszeletelt gombát, sózzuk, de csak óvatosan – ne feledjük, hogy a szalonna sós. Nehogy
elsózzuk! Viszont borsozzuk meg egy kicsit!
4. A só és a hő hatására a gomba levet ereszt, s ebbe küldjük a pirított
tarhonyát.
5. Kevergetjük, s adunk hozzá vizet, mindig egy keveset, s ha kell, többször is, hogy a tarhonya elfője ezt a levet és kellően meg is puhuljon, de
ne főjön szét. Közben kóstolgassuk, hogy elég sós-e, elég ízes-e.
6. Ha elkészült, zárásként meghintjük apróra vágott petrezselyem zöldjével, s ezt el is keverjük benne.
7. Ez kész is! Tálaljuk! Szórjunk a tetejére parmezánt vagy más reszelt
sajtot! Bármilyen salátával nagyon finom! … s jöhet hozzá egy pohár hűs
rozé bor…
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BalatonBor
A

BalatonBor 2016-ban debütált
a régió vezető pincészeteit és
éttermeit tömörítő Balatoni Kör
és a Rizling Generáció borszakmai
összefogás közös kezdeményezéseként.
A koncepció lényege, hogy az előírt feltételeknek megfelelő és a vakkóstoló próbáját
kiálló balatoni pincészetek olaszrizlingjei
egységes dizájnnal ellátott palackokban,
közös brand alatt, de saját néven jelennek
meg a piacon – mondta el a Balatoni Kör
elnöke Laposa Bence, aki hangsúlyozta, hogy
az összefogást szimbolizáló termék a Balaton
körül gazdálkodók piaci helyzetének javítását,
hosszú távon pedig az integrátori rendszer
előmozdítását, a balatoni szőlők megújítását
és stabil piacok kiépítését célozza.
A BalatonBor harmadik évjáratához csatlakozni kívánó pincészetek tételeit úgynevezett origó rendszerű vakkóstolón bírálták

Minden eddiginél
több, 28 észak- és
dél-balatoni pincészet
részvételével
készült el a régió
közösségi bormárkája,
a BalatonBor harmadik
kisalfoldévjárata.
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Fruvita 100%

amíg a készlet tart

több ízesítésben, 750 ml,
2,120 €/l

Jogobella

DUNAJSKÁ STREDA

el, így idén 28 termelő vehet részt a kezdeményezésben; ők összesen 60 ezer palack
BalatonBorral jelennek meg a piacon.
Dobosi Győző, a Rizling Generáció tagja
hozzátette, a következő termékkategória
a szűkebb balatoni termőhelyek karakterét
bemutató hegyborokkal jön létre, ennek
előkészületei már folyamatban vannak.
Kardos Gábor, a Balatoni Kör szóvivője
felhívta a figyelmet az összefogás által először
megjelentetett térképre, amely a Balaton
körüli minőségi éttermeket, borászatokat,
bisztrókat gyűjti össze.
Más borvidékeken is körvonalazódik a BalatonBorhoz hasonló összefogás: Villányban
már megjelent a RedY bisztróbor, és egyeztetések zajlanak az EgerBor koncepciójával
kapcsolatban is – mondta el Kardos Gábor.

több ízesítésben
150g, 2,600 €/kg

kiemelt
üzletekben

Sertéstarja
csont nélkül, csomagolatlan

4

www.frisko.media
36 COOP
Jednota Dunajská Streda

3/k9
g

0

39

Kiváló hazai áruk választéka

EGYENESEN
A MI KONYHÁNKBÓL
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COOP Jednota
Dunajská Streda

Megrendelések az alábbi tel. számokon:

DUNAJSKÁ STREDA

Pékség:

Hidegkonyha:

0915 493 672 0915 494 106
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A Kerékpárral munkába országos
versenybe idén 81 önkormányzat
2256 csapattal nevezett be.
Országos szinten a versenyzők
száma eléri a 7500-at. Májusban
tehát ennyien választják közlekedési
eszközként a biciklit és indulnak
el a munkahelyükre bringájukkal.
2018-ban többek között Pozsony,
Nagyszombat, Nyitra, Komárom,
Szenc, Ipolyság, Szepsi, Zólyom és
Nagymihály is benevezett a versenybe.

Kerékpárral
munkába –

országos verseny a bringázás népszerűsítéséért

A

z egyre több embert megmozgató vetélkedő célja,
hogy minél többen használják a biciklit a munkába
járásra. A mozgalom szeretné továbbá felhívni az
önkormányzatok figyelmét a kerékpáros infrastruktúra
fejlesztésének szükségességére is. Ösztönözni szeretnék egyúttal
a munkaadókat, hogy azoknak, akik kerékpárral járnak a munkahelyükre, alakítsanak ki megfelelő körülményeket és helyet
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a bicikli tárolására. Ezzel párhuzamosan a szervezők kiemelten
hangsúlyozzák a kerékpáros közlekedésnek az egészségre gyakorolt pozitív hatását is. De emellett az sem elhanyagolandó, hogy
a kerékpározás költséghatékony és gyors közlekedési forma
is. A Kerékpárral munkába elnevezésű mozgalom 2018. május
elsején kezdődik és a hónap utolsó napján zárul. Az önkormányzatok április 18-ig jelentkezhettek be a versenybe.

Dunaszerdahelyen is nagy az érdeklődés
A tavalyi nagy érdeklődésnek és a kedvező visszajelzéseknek
köszönhetően Dunaszerdahely városa is benevezett a versenybe.
Idén összesen 15 dunaszerdahelyi székhelyű intézmény és cég
nevezett be 2-4 fős csapatokkal. Az alsó korhatár 15 év, tehát
középiskolás csapatok is alakulhatnak. Tavaly 24 csapat 76 résztvevője szállt be a versenybe, és összesen több mint 9000 kilomé-

tert tekertek le. Csak a munkahelyre megtett kilométerek számítanak, amelyeket a honlapra is fel kell tölteni. A lekerekezett
kilométereket négy napra visszamenőleg lehet beírni. A hétvégi
bringázások is beszámítanak, így akik hétvégén is dolgoznak,
jó eséllyel indulnak a versenyben. Előnyt élveznek azok, akik
messzebbről járnak be bringával a munkába, mert nekik több
kilométer jön össze, míg eljutnak kerékpárral a munkahelyre.
A verseny kiértékelésénél a letekert kilométerek száma és a kerékpáros közlekedés gyakorisága a mérvadó.
A legtöbb kilométert teljesítő csapatok értékes díjakat nyernek, és a kollektívákat az önkormányzatok is díjazzák. A közlekedési tárca külön értékeli a legaktívabb önkormányzatot.
Emellett azt is, hogy a cégek megfelelő feltételeket teremtenek-e
a munkába kerékpáron járó alkalmazottaknak például a kerékpárjuk elhelyezésére és zuhanyozók létesítésével sarkallják-e
őket a környezettudatos közlekedésre. Bíró Éva, fotók: www.dopracenabicykli.sk
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Dunaszerdahelyről
Dunacsúnra jár
a kerékpárszállító busz
Hétvégéken és ünnepnapokon április 28-tól kerékpárszállító autóbusz
közlekedik Dunaszerdahely és Dunacsún között. Ezenkívül Bősön a gáton
és Vajkán a Csente csárdánál is van megállója a helyi kerékpáros turizmust
támogató járatnak.

A

z üzemeltető, a Dunaszerdahelyi Autóbuszközlekedési
Vállalat a sajátos autóbuszjáratot 2011 óta működteti.
Az első hat évben Dunaszerdahely és Bős, tavaly pedig
Dunaszerdahely és Keszölcés között szállította a kerékpározni kívánó utasokat és a bringákat a speciálisan erre a célra
átalakított járműben. Idén viszont már a dunacsúni duzzasztógátig
és vissza közlekedik a hétvégi járat. Az előző évekhez képest változást jelent az is, hogy a járatot 2018-ban ingyenesen lehet igénybe venni. A vállalat az újdonságoktól azt reméli, hogy az eddigiekhez képest emelkedik majd az utasok száma, hiszen Dunacsúnról
Pozsony, Magyarország és Ausztria is könnyen elérhető.
„A változásoktól azt várjuk, hogy a kerékpáros turizmus egyre
vonzóbbá válik majd az emberek számára. Ezzel is szeretnénk
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elősegíteni, hogy többet mozogjanak, sportoljanak. Az autóból
nyergeljenek át a biciklire, járjanak kerékpárral, vagy görkorcsolyázzanak. A biciklibusz ugyanis az utóbbi csoport szállítására is
szolgál” – mondta Miloslav Homola, a Dunaszerdahelyi Autóbuszközlekedési Vállalat igazgatóhelyettese.
A kerékpárszállító autóbusz a dunaszerdahelyi városházával
szemben lévő buszmegállóból indul, mégpedig minden szombaton, vasárnap, illetve ünnepnapokon 10 óra 30 perckor és 13
óra 30 perckor. Dunacsúnról vissza a járási székhelyre 12, illetve
18 órakor indul a járat. A tervek szerint az autóbusz egészen október 14-ig közlekedik, ami az időjárás függvényében változhat.
Részletes menetrend és egyéb információk a www.sadds.sk/hu/
cyklobus oldalon találhatók.
(dll), fotók: sadds.sk
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MOZGÁSBAN

PORTÁL
ZÁPADNéhO
SLOVENSKA
BODY ZÁUJMU
UBYTOVANIE A GASTRONÓMIA
CYKLOTRASY MESTÁ A OBCE
REGIÓNU OBČIANSKA VYBAVENOSŤ
VZDELÁVANIE PODUJATIA REGIONÁLNI
PRODUCENTI BODY ZÁUJMU UBYTOVANIE
A GASTRONÓMIA CYKLOTRASY ČLÁNKY
MESTÁ A OBCE REGIÓNU OBČIANSKA
VYBAVENOSŤ VZDELÁVANIE
REGIONÁLNI PRODUCENTI
ČLÁNKY BODY ZÁUJMU
UBYTOVANIE
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Legalább most
ne legyen lusta!
A hétvégi, aktív pihenés gondolata sokunkban
felvetődik, de többnyire legyőz bennünket
a lustaság. Pedig érdemes mozgással, érdekes
programokkal tölteni az időt. Hétfőn úgy érezzük
majd, mintha újjászülettünk volna.
Ezt próbálja ki :
Péntek este maradjon el a borozgatással
egybekötött lakoma. Helyette javasolt az
ásványvíz és zöldséges egytálétel (főzelék,
párolt vagy roston sült zöldség, esetleg
leves). Ne maradjunk ki éjszakára, tíz óra
körül térjünk nyugovóra. A könnyű vacsora nem terheli meg a szervezetünket, így
édes, pihentető álomra számíthatunk.
Szombaton lehetőleg ne lustálkodjunk
sokáig, inkább keljünk fel időben.
Észlelni fogjuk, hogy pihentebben
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ébredünk, mint más szombatokon, amikor
az a cél, hogy addig aludjunk, ameddig
jólesik. Valószínűleg igaz a feltételezés,
hogy az ember akkor marad a legjobb
kondícióban, ha mindennap – így hétvégén is – nagyjából azonos időben fekszik le
és kel fel.
Ébredés után futás következik. Mivel
valószínűleg már régen nem sportoltunk,
gyorsan elfogyhat a levegőnk. Ilyenkor ne
erőltessük a mozgást: futás helyett gyalogoljunk egy szakaszon. A kitűzött táv teljekisalföld 2018/3 43
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A futónagykövet

H

sítésétől megnő az önbizalmunk. Ráadásul izmaink 70 százalékát
átmozgattuk, és igazán nem szakadtunk meg tőle.
A futást reggeli követi. Fehér kenyér, édes lekvár, vaj és
szalámi helyett teljes kiőrlésű péksütemény és házilag készített,
friss fűszernövényekkel ízesített sovány túrókrém kerüljön az
asztalra. Napközben jelentkező éhségünket csillapítsuk almával,
szőlővel, banánnal.
Olvassunk, pihenjünk, hallgassunk zenét. A kényeztetés sem
maradhat el: tegyük fel kedvenc arcpakolásunkat, vagy finoman
gyúrjuk-masszírozzuk meg a talpunkat. Vacsorára zöldséget és
halat fogyasszunk.
Vasárnap ismét keljünk korán, fussunk vagy kocogjunk egy
nagyot a szabadban
Ne törődjünk az időjárással, élvezzük a friss levegőt! Nagyon
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kellemes érzés az utcán vagy a parkban, amikor a legtöbben még
mélyen alszanak. Szervezetünk gyorsan megszokja a megváltozott körülményeket. Nem csoda, hiszen sportolással ötször több
oxigénhez juttatjuk a sejteket.
Futás után zuhanyozzunk le és tetőtől talpig dörzsöljük át
magunkat puha szálú kefével. Tisztálkodás után jólesik majd
a friss gyümölcsökből készített turmix. Napközben találkozzunk a barátokkal, sétáljunk, menjünk múzeumba, vagy
moziba.
A program igazán nem megterhelő, hiszen csupán kétszer
húsz-huszonöt perc futást, nem túl nagy horderejű étrendbeli
reformot és következetes éjszakai pihenést tartalmaz. Jótékony
hatását mégis minden tagunkban érezni fogjuk. A szervezetünk
(red)
hálás lesz valamennyi apró változásért.

osszútávfutónak lenni nem mindennapi élvezet–tartja a fáma.
Igen, ez egy más világ! Természetesen a háttérben az egészséges életforma, a rendszeres
edzés áll, hiszen e nélkül
lehetetlen, hogy valaki megállás nélkül végig fussa a 42
km-t vagy akár hosszabb
távot.
Kele Géza Dunamocson
él. 1965 ben születtett és
jelenleg egy holland cég
menedzsereként dolgozik.
A sport a mozgás mindig
is fontos volt számára.
Az első sportélményét
a dunamocsi futballnak
köszönheti. Középiskolás évei alatt/1980-1984/
a Mezőgazdasági Műszaki
Középiskolában Gadócon,
tornatanára Szép Lajos,
valamint Mits Ferenc
nevelő és röplabdaedző
egyengették sportos életét.
Röplabdában a legnagyobb
sikere, hogy 1983 –ban tagja
volt a középiskolások csehszlovák ifi válogatottjának.
Mivel bentlakásos tanuló
volt, a szabadidejét mindig
a tornateremben töltötte. Úgy érezte, sem
a futball sem a röplabda nem nyújt elég
leterhelést, ezért az esti vacsoraszünetben
legtöbbször futni ment.
„1983-tól 2017-ig több mint 100 ezer
kilométer van a lábamban” – mondta Kele
Géza. „Az első futóversenyemet 1983-ban
futottam, ami egy 10 km-es verseny volt,
a Komárno–Komárom városi futóverseny. Annyit készültem, hogy a végén
lebetegedtem és a versenyt betegen
teljesítettem. Természetesen a mezőny
végén értem célba. Elhatároztam, hogy

egyszer én is ott leszek a legjobbak között!
Fokozatosan életem részévé vált a futás.
Ahogyan elkezdtem magamon érezni
a futás okozta pozitív változásokat, még

nagyobb odaadással és még hosszabb
távokkal próbálkoztam.”
A rengeteg edzés és a sok-sok 5, 10, 15,
21 km-es verseny után 1988-ban Budapesten 3 óra 17 perc alatt lefutotta élete
első maratoniját.
„Az első maratoni siker kimondhatatlanul
nagy öröm! Aki próbálta az tudja. A maratoni verseny teljesítése mindig nagy harc! Harc
a győzelemért a túlélésért, de legfőképpen
harc önmagunkkal.”
A mai napig 167 maratoni versenyt

futott, és ezzel a teljesítménnyel bekerült
a maratoni futást gyűjtő rekorderek közé,
amit nemzetközileg is jegyeznek. Célja,
hogy 200. – ig meg sem áll. Versenyt még
soha nem adott fel!
2009 ben sikeresen teljesítette az első ultra maratoni
versenyét Komárno-Vác
között, ami 150 km, és a 2.
helyen ért célba. 2011 – ben
megismételte mind a távot,
mind az eredményt, és ismét
az előkelő 2. helyen ért
célba.
Edzéseken és versenyeken
1983 és 1997 között lefutott
51.450 km-t. 2002 –től
a mai napig pedig további
61.500 km –t. A napi kocogás életforma számára.
A nyolcvanas – kilencvenes években többször
nyert járási, kerületi bajnoki
címeket, valamint a csehszlovák országos mezei
futóbajnokságban 4. lett.
Csak 2008-2017 között
194 futóversenyen vett
részt. Így ötvenen túl is
számtalan helyezést, érmet,
díjat, kupát nyert!
Háromszor sikerült, mint szlovák válogatottnak a senior kategóriában képviselnie versenyen Szlovákiát.
Legfőbb célja a tömegsport, ezen belül
a hosszútávfutás népszerűsítése. A fiatalok sportra, egészséges életre való nevelése, a tehetségek esetleges felkutatása,
menedzselése és futóversenyek rendezése
szűkebb régiónkban és azon túl.
„Számomra ami fontos az egészség és
a mozgás öröme!” – Kele Géza.
(red)
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EXTRÉM
LAKÓHÁZAK

I.rész

Nyakunkon a nyár, ilyenkor az ingatlanok és építészet témakörben is
könnyedebb témát ajánlunk. Egy könnyed beszélgetés a balatonfenyvesi
kikötőben, Bogár László építésszel, újságunk Balaton-part szakértőjével.
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FRISKO: Mi az, hogy extrém lakóház?
Ki vágyik egyáltalán arra, hogy egy különleges lakásban, vagy nyaralóban éljen?
Építész: Igazán minden modern, laza
gondolkodású ember szeretne valami
különleges lakásban élni, de nagyon kevesen merik ezt kimondani, még kevesebben vállalni, és mondhatni elenyésző
azok száma, akik ezt meg is teszik, meg
is tehetik.
Vannak gazdag emberek akik szinte
minden típusú luxusépületet megengedhetnének maguknak, szinte korlátlan
anyagi lehetőségekkel. Ők gyakrabban
építtetnek maguknak igazán drága, luxuslakásokat, de nem mindegyikünk szeretné
nyilvánosan bemutatni a gazdagságát.
Így ezek az emberek elrejtik az extrém

lakásaikat villáikat nem építik hivalkodó helyekre. Amerikában nem szégyen
a gazdagság, ott szeretik megmutatni az
emberek, hogy milyen luxusban élnek.
Nálunk erre még várni kell.
FRISKO: Velük foglalkozzunk a következő cikkünkben, most nézzük, az
átlagos lehetőségekkel rendelkező ember
milyen EXTREMITÁST engedhet meg
magának?
Építész: Új divat kezdi felütni a fejét
a modern gondolkodású fiatalok és a vállalkozó szellemű álmodozók között. Tőlünk nyugatabbra, a köznyelv már régóta
ismeri a TREEHAUS szót, amit magyarosítva LOMBHÁZNAK nevezünk.
Ez az az építésforma, ami a különlegességre vágyó szabadságvágyunkat, és

a panellakó lelkünket egyesítheti. Ez az
épülettípus nyújthatja azt a megfizethető
luxust, ami nem haladja meg az anyagi
lehetőségeinket.
FRISKO: Te szeretnél egy lombházban
élni? Mert szerintem ott fent az élet is
más, nem csak a körülmények.
Építész: Nem mindenki szeretné az
egész életét a lombok között 8-15m
magasan élni, egy szűk, de minden luxussal ellátott kis épületben. De pihenni,
kikapcsolódni, nyaralni mindenképpen jó
lenne ott fent. A bakancslistámon előkelő
helyen van...dolgozom rajta.
FRISKÓ: Ha csak évente egy-két hétre,
vagy hetente pár órára szeretnék egy ilyen
helyen relaxálni, lehet, hogy mégse építekisalföld 2018/3 47
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nék magamnak egy LOMBHÁZAT.
Építész: Ha erre vágyunk, már kitalálták azt a kifejezést, hogy GLAMPING.
A glamping a glamorous (elbűvölő)
és a camping szavak egyesítéséből jött
létre, és extra felszereltségű luxus kempingezést jelent. Lehetőleg valamilyen
extrém helyen, fa tetején, vízesésénél,
vagy éppen csak egy csendes erdőben a
magasban. Az üzleti fogás lényege, hogy
egy glamping szálláshely egy különleges
helyen extra kényelemmel bíró kempingezést jelent.
FRISKO: A cikkünk célja nem a reklám, ezért a helyek említése nélkül beszélj
egy kicsit erről.
Építész: Jómagam is terveztem már
lombházat magánszemélynek, és jelenleg is dolgozom egy balatoni üdülőfalu
tervein. A tervezés alatt folyamatosan álmodoztam arról, én hogy élnék, akárcsak
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pár napig is egy ilyen helyen. Teljesen
elszabadult a fantáziám. Én fákra, meredek domboldalra terveztem gömb alakú
házikókat, ember léptékű madárfészkeket,
persze minden luxussal felszerelve.
FRISKO: Milyen luxus lehet egy madárfészekben? Bekapcsol a riasztó ha jön
a sas?
Építész: Neeeem. :) Régi vágyam repülni, hát jó lenne, ha magasról nézhetnék le
a környékre. Persze nem szeretek zuhanni, erről is álmodtam már, de boldog voltam, amikor felébredtem. Szóval kockázat
nélkül szeretném élvezni a magasban élő
állatok életélményét.
Szeretem a természetet, de nem szeretnék egy poros, huzatos, nyáron forró, télen hideg kalitkában lazulni. Erre találták
ki a technológiát, ami segít nomád luxust
teremteni, TV, rádió és mobiltelefon
nélkül is.

FRISKO: Akkor mielőtt megkeresnélek, hogy tervezz nekem egy LOMBHÁZAT, mit javasolsz, hogy próbáljam ki?
Építész: Ha a GLAMPING szóra klikkelsz, sok ezer oldal előjön, aminek a fele
reklám. Tehát tudsz belőle választani.
Én abban tudok neked segíteni, hogy
a benned rejlő kisgyereket, a vadászt,
a kalózt, vagy a magányos űrutazót megkeressük, megtervezzük és megépítsük
a játszóházat hozzá.
Modern vagány, és kihívó legyen....ez
lenne a cél.
FRISKO: Én is mehetek? Hol hagytad
az időgéped?
Építész: Azt hiszem, Csütörtökön.

(em)
Fotok: The trrehose be
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VEĽKÝ PRIESTOR
S ÚSPORNOU PREVÁDZKOU

ROK PSA
10. 10. 2018
11. 10. 2018
12. 10. 2018
13. 10. 2018
14. 10. 2018
Vstupenky v predaji v sieti
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MICHALOVCE
NITRA
PRIEVIDZA
POPRAD
BRATISLAVA
alebo www.ticketportal.sk

Americká chladnička
Philco PX 502 s celkovým objemom 490 l
Vďaka domácemu baru máte rýchly prístup k nápojom bez
zbytočného otvárania celej chladničky a zvyšovania jej spotreby.
Komfortnou súčasťou chladničky je aj výrobník ľadu.

WWW.PHILCO.SK
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2018 július 27 ABRAHÁM ‐ REPÜLŐTÉR 2018 július 28

PAPYLLON
SANCHEZ AMSTERDAM
MEDIAL BANANA
SZERETETTEL VÁRUNK MINDENKIT!
JOHN WOLFHOOKER
ENOLA GAY
jegyek elővételben:
CIMBAL BROTHERS
FOUR FACES
A GYEREKEKNEK
VSZOMBATON
SOBOTU PRE
DETI
CHIKI LIKI TU‐A
www.ticketportal.sk/event/friskofest
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PACI PAC
további információ: www.friskofest.sk
UNI SONG
RAZZ

