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CSALÁDI HÁZAK
ELÉRHETŐ ÁRON!
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OLVASNIVALÓ EGÉSZ ÉVRE,
INFORMÁCIÓK EGY ÉLETRE.
520 oldal

bulvármentes tartalom várja
csak 10 euróért.

1680 oldal

bulvármentes tartalom várja
csak 22 euróért.
MEGRENDELHETŐ AZ ALÁBBI
SZELVÉNYEN

TETSZENEK A LAPOK,
AMELYEKET KÉSZÍTÜNK?
Segítse szerkesztőségünk munkáját
TÁMOGATÓI ELŐFIZETÉSSEL
és mi megjutalmazzuk segítségéért
könyvekkel, részvételi lehetőséggel
csak támogatóknak szóló nyereményjátékokon. Ezen kívül minden évben
kisorsolunk két értékes ajándékot
a támogatóink között.

Az INGYENES magazinok címre történő kézbesítésének megrendelője.
NORMÁL ELŐFIZETÉS:

friško

5

negyedéves magazin

friško west

10 €/10 szám

friško kisalföld

10 €/10 szám

szlovák nyelvű havilap
magyar nyelvű havilap

Név és Vezetéknév

€/4 szám

Utca és házszám

Mobil

Irányítószám

E-mail

KOMBINÁLT ELŐFIZETÉS:

friško

negyedéves magazin

+

friško kisalföld

Dátum

magyar nyelvű havilap

13 €/14 szám
friško

negyedéves magazin

+

friško west

szlovák nyelvű havilap

13 €/14 szám
friško

negyedéves magazin

+

friško kisalföld

magyar nyelvű havilap

22 €/24 szám
TÁMOGATÓI ELŐFIZETÉS:

friško

negyedéves magazin

+
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99 €/14 szám

friško kisalföld

magyar nyelvű havilap

Város

+

friško west

szlovák nyelvű havilap

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 az Európai parlament és tanács
2016/679 számú rendelkezése 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.
Adatkezelési hozzájárulás:
Egyetértek azzal, hogy a FRIŠKO szerkesztősége a feltüntetett adatokat
a Forexin ONE s.r.o. (Kopčianska 10, 851 01 Bratislava) társaság
rendelkezésére bocsássa, hogy Forexin ONE s.r.o. kiadó ezen adatokat
feldolgozhassa és szükség esetén kapcsolatba léphessen velem.
A Forexin ONE s.r.o. kiadó ezen adatokat, vagy azok egy részét átadhatja
szerződött partnereinek, hogy a kézbesítés megtörténhessen.

Elek Melinda, főszerkesztő

Hurrá, vakáció!

A

hogy telnek az évek, egyre többször
idézem fel a gyermekkori emlékeimet.
Istenem, de jó volt a nagyinál! Vagy
heten – nyolcan voltunk egyszerre
a nagyika nyakán. Mi nagyon élveztük, ámbár
így felnőtt fejjel belegondolva, a nagyszülőknek
ez nem is volt annyira könnyű. Vagy mégis?
Oly könnyedséggel csinálta a nagyi! Reggelivel
várt bennünket, majd játék és nevetés következett. Emlékszem, ahogy egyfolytában húzott
minket a kert, de nagyapa sosem engedett oda
felügyelet nélkül. Merthogy „olyan kis takaros,
és ti nem vagytok rá tekintettel, legyúrjátok
a zöldséget, a nagyanyád virágait...”-dohogott.
Hát persze, hogy megszegtük a tiltást, és belopództunk a kertbe, hiszen a tiltott gyümölcs
a legfinomabb. Ha lehunyom a szemem, még
most is érzem a sárgabarack ízét a számban, az
illatos málnát, a savanykás, még nem teljesen
érett egres zamatát. Bárcsak most is hallanám
nagyapámat! De jó lenne!
Aztán a nagy kalandok, a „kiskanális alatt“,

a kiserdőben. Hát imádtam ezeket a nyarakat! De
ma már minden más. Manapság sokkal „izgalmasabb“ a számítógépes játék, a táblagép, a telefon
nyomkodása, a szociális hálókon a „barátokkal”
való csevegés. Nekünk akkor még voltak igazi,
húsvér barátaink és az utca a nagy kalandokat rejtegette. Hát ezek voltak az igazi nyarak!
Legalábbis nekem. Próbálják csak meg a mai
gyermekektől egy napra megvonni a digitális világot, és jó esetben csak kisebb hiszti lesz a vége.
Rosszabb esetben a saját gyerekünk mentőt hív,
mert „anya biztos napszúrást kapott”.
Kívánom, hogy a nyár kellemesen és legalább
néhány apró kalanddal fűszerezve teljen, hogy
szeptemberben az iskolapadba visszaülve gyerekeink valós élményekről is mesélhessenek! És ne
feledjék, július 27-én és 28-án egy valós élmén�nyel gazdagodhatnak a fesztiválunkon!

info@friskomedia.sk

www.instagram.com/friskomedia

www.facebook.com/friskomedia

www.frisko.media

Fotók címoldal: Kertész László

Az INGYENES friško west és
friško kisalföld havilapok,
valamint a friško negyedéves
magazin, éves megrendelésével

havilap

magazin

Az INGYENES friško kisalföld
havilap éves megrendelésével
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SZERETED FELFEDEZNI NYUGAT-SZLOVÁKIÁT?

TARTALOM

FOTÓZOD AZ ÉRDEKESSÉGEKET ÉS RENDEZVÉNYEKET?
MEGVANNAK AZ EGYES ÉRDEKLŐDÉSI PONTOK, VAGY A
TELJES ÚTVONALAK GPS-KOORDINÁTÁI?
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Szerkesztőség:
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E-mail: info@friskomedia.sk
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KDE? / ČO?

RECEPTEK

IV. Felvidéki Vágta: izgalmas

Cannelloni – a csöves tészták

futamok és szórakoztató

nagyágyúja

32

8

programok

Nutellás sajttorta – sütés nélkül 34
Hagyományőrzés karddal, tőrrel 12

Nyomtatás: EU
Példányszám: 45 000 drb

KEDY?

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.

HĽADAŤ
bOdY záujmu
uBYtovaNiE a GastRoNÓmia
cYklOtrasY

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.

mEstÁ a oBCE REGiÓNu
oBčiaNsKa vYBavENosŤ
vzdelávanie

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.

pOdujatia
reGiOnálni prOducenti
člÁNKY

LÉGY A GoWeSt.Sk
RIPORTERE ÉS NYERJ
ÉRTÉKES DÍJAKAT!
Részletes információ a gowest.sk/
somreporter honlapon
A GoWest egy innovatív hírportál a szlovákiai magán- és közösségi
partnerek

RÉGIÓ

fejlesztésére.

Az

oldal

látogatóit

interaktív

módon

tájékoztatja a régióban zajló eseményekről és rendezvényekről,
összekötve őket az érdeklődési pontokkal.

Lehetővé teszi a

látogatóknak, hogy megismerjék az adott régiót kerékpáron vagy
gyalog, és válasszanak maguknak az útvonal közelségében elérhető
6 www.frisko.media
eseményt, rendezvényt, látnivalót.

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.
KIADÓ:

Forexin ONE s.r.o.
Kopčianska 10, 851 01 Bratislava
IČO: 46 242 473
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48
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IV. Felvidéki Vágta:
izgalmas futamok
és szórakoztató
programok
Látványos és izgalmas lovas futamok szórakoztatták a IV. Felvidéki
Vágta látogatóit Dunaszerdahelyen. Az eseményt színvonalas
kulturális program kísérte, a rendezvény történetében először
Thomas Anders személyében világsztár is fellépett. A lóversenyre
idén kilenc település nevezett be. Az érdeklődés ennél jóval
nagyobb volt, de több település nevezését közvetlenül a verseny
előtt lovas – vagy lósérülés gátolta meg.
8 www.frisko.media
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S

is élvezni fogom az ottani versenyzést.
Bár nekem a Csallóközben való megmérettetés mindig jobban tetszik, mert ezt
jobban az otthonomnak érzem" – mondta
a győztes.

A győztes otthoni közönség
előtt szívesebben versenyez
A finálé izgalmas futamot hozott, a IV.
Felvidéki Vágtát végül Nyékvárkony
színeiben Schavel Péter nyerte. „Az volt
a célom, hogy kijussunk a Nemzeti Vágtára. Emiatt az előfutamban nagyobb volt
rajtam a nyomás, a döntő futamot már
jobban élveztem. Szerepeltem már Budapesten a Hősök terén, szerintem most

A nemzetközi futamban
Budapesten Sopornya
lovasa indul
A Felvidéki Vágtán a hagyományoknak
megfelelően idén is rendeztek szlovák
futamot, amelyben három település,
Sopornya, Jóka és Vágkirályfa mérettette
meg magát. Sopornya lovasa, Pavol Horváth végig vezetett, így sikerült győznie.
Szlovákiát ő képviseli majd a Nemzeti
Vágta nemzetközi futamában. „Az időjárás
kedvező volt, az, hogy kicsit felhős volt az idő,
jó volt a lónak, és a lovasnak sem volt melege.
Hagytam a lovat futni, mert bíztam benne,
és természetesen magamban is. Szerintem az
nagyon fontos, hogy a lovas ismerje a lovát

omorja, Érsekújvár, Negyed,
Nyékvárkony, Vághosszúfalu, Sókszelőce, Jóka, Sopornya
és Vágkirályfa – e települések
lovasai azért küzdöttek, hogy kik képviselik majd a Felvidéket szeptemberben
a budapesti Nemzeti Vágtán. A lovasversenyen három előfutamot rendeztek.
Ezek győztesei, Nyékvárkony, Somorja és
Negyed települések lovasai vágtázhattak
a döntőben.

10 www.frisko.media

és önmagát” – árulta el a sikeres versenyzés
titkát Pavol Horváth.

Remek bemutatkozási
lehetőség a kis falvaknak is
Az esemény nagyszerű lehetőséget
nyújt a kisebb településeknek is a bemutatkozásra. Minden évben vannak újonc
nevező települések. Idén a Vágsellyei
járásból Negyed mérettette meg magát
először. A községet Fördős Denisa képviselte, aki egyetlen hölgyként a mezőnyben
végül a 3. helyen végzett, amire nagyon
büszke. „Nekem a lovaglás egy hobbi, egy
életstílus, én enélkül már nem tudok élni.
A vágtán való versenyzést élveztem. A ló
sajnos nem bírta az egész futamot, de így
is elégedett vagyok. Hozzám inkább a túralovaglás áll közel, de ezt is ki akartam
próbálni" – nyilatkozta a negyedi lovas.
A Felvidéki Vágtán idén új versenypá-

lyát építettek. Budapesten szigorítottak
a szabályokon, ezért betiltották a füves
pályát. A verseny biztonságos volt, és
baleset nélkül lezajlott. „Ez a pálya remekül
vizsgázott, és igazán nagy sebességű versenyeket láthatott a közönség. Azok a lovak
és lovasok jutottak ki szerintem Budapestre,
amelyek a legjobb képességgel bírnak. Ez egyaránt vonatkozik a Felvidéki Vágta egészére,
beleértve a szlovák futamot is. Meggyőződésem, hogy mind a felvidéki magyarok, mind
pedig a szlovák versenyző szép eredményekben reménykedhetnek idén Budapesten” –
mondta Bendes Csaba, a Nemzeti Vágta
nevezési és elővágta igazgatója.

Színes ízelítő a magyar
lovashagyományokból
A magyarság hagyományőrző lovas
fesztiválján az érdeklődők megismerkedhettek a lovas hagyományokkal is.
A Fekete Sólyom Történelmi Íjászklub

íjászbemutatót tartott, valamint Bogár
Péter világbajnok távlövő 487, 9 méterrel
új szlovákiai rekordot állított fel távlövészetben. A Bíró Kert Lovas központ pedig
egy honfoglalás kori csatát elevenített fel.
A csoport célja, hogy a modern kori lovasíjászat mellett őseink harcművészetét is
megismertesse a közönséggel.

„Részben a lovas verseny az, ami idevonzza
az embereket. Másrészt a lovasversenyek
mellé mindig olyan produkciókat is kínálunk
a látogatóknak, hogy jól szórakozhassanak.
Célunk, hogy a vágta összefogja a közösséget”
– hangsúlyozta Hájos Zoltán, a Felvidéki
Vágta házigazdájaként Dunaszerdahely
polgármestere.

Lehetőség kínálkozott családi
programokra is
A vágta amellett, hogy igyekszik
felpezsdíteni a lovassport iránti érdeklődést, minden évben családi programot is
kínál. A legkisebbek korabeli játékokat
próbálhattak ki és állatsimogatásra is
lehetőség nyílt. Emellett számos koncert
közül is válogathatott a közönség. Az
esemény sztárfellépője ezúttal a 80-as és
90-es évek világhírű német popcsapatának, a Modern Talking együttesnek az
egyik alapítója, Thomas Anders volt.

Szeptemberben jöhet
a folytatás a Nemzeti Vágtán
A Nemzeti Vágtát szeptember 14-e és
16-a között rendezik meg Budapesten.
Ezen a versenyen Dunaszerdahely városa
a Felvidéki Vágta házigazdájaként alanyi
jogon vehet részt. A budapesti rendezvényen az Andrássy úti Vágtakorzón pedig
a kijutó felvidéki települések, Nyékvárkony, Somorja és Negyed Dunaszerdahellyel közös standon mutathatják be
látványosságaikat és értékeiket.
Bíró Éva, fotó: Kertész László
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Hagyományőrzés
karddal, tőrrel
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A harcművészet szóról valamiért
a legtöbb embernek a TávolKelet jut először az eszébe.
Pedig a puskapor vagy a modern
harcászat elterjedése előtt
Európában is test harcol test
ellen, és ennek művészetként való
elkönyveléséről dokumentumok
is születnek. Mi akadályozza
meg a modern embert abban,
hogy ezeket a dokumentumokat
felhasználva újraalkossa
a rég elfeledett technikákat?
A Kard Rendje hagyományőrző
csoportot semmi. Nagy Imrével,
a révkomáromi csapat vezetőjével
beszélgettünk.

Kik és hogyan alapítottátok a Kard Rendjét?
Győrben alakította 2002-ben négy elszánt fiatal, akik már korábban is érdeklődtek a történelem és a kardok használata iránt.
2003-ban ismertem meg a csapatot, és csatlakoztam hozzájuk.
Még ebben az évben meg is alapítottuk a Révkomáromi csoportot. Ezután elég hamar sikerült más városokban is csapatokat
alapítani Magyarországon, például Vácon vagy Budapesten. Felvidéken mi voltunk az elsők, és tőlünk terjedt tovább ez a sport
és életstílus.
Mivel foglalkoztok?
Vívással, ezen belül fő fegyverünk a hosszú kard. Ugyanakkor
gyakorolunk középkori birkózást, illetve tőr és szálfegyverek
használatát is. Szervezetünk történelmi európai harcművészetek
és küzdősportok kutatásával és oktatásával foglalkozik. Edzéseinken főként német és olasz vívómesterek könyvei alapján
tanulunk.
Mennyire veszélyes, amit csináltok?
Oktatásainkon modern anyagokból és modern technikákkal
előállított felszerelésekkel dolgozunk, aminek köszönhetően
nagy biztonsággal gyakorolhatunk. Nem veszélyesebb ez a sport,
mint bármelyik másik.
Milyen képességek, adottságok kellenek ehhez? Nagyon
más, mint a “mainstream” sportokhoz?
Minden elsajátítható, de azért nem árt egy kevés elhivatottság
és állóképesség ehhez is, mint bármi máshoz az életben.
– wawruch róza –
Képek: A Kard Rendje, Révkomárom

Hogyan képzeljünk el nálatok egy edzést?
Hetente gyakorlunk, egy-két órát legalább. Tananyag szerint
haladunk. Jelenleg olasz vívással foglalkozunk Komáromban.
Az edzések bemelegítéssel kezdődnek, majd erősítés következik.
Ez után az adott heti anyagot gyakoroljuk karddal, tőrrel vagy
egyéb módon. Végezetül párbajokkal vagy csataszimulációs
játékokkal zárjuk a napot. Ha van rá mód, akkor össze szoktunk
jönni hétvégéken is gyakorolni, vagy csak a szabadidőnkben egy
keveset vívni.
Hogyan lehet hozzátok csatlakozni? Hogyan talál meg
benneteket az érdeklődő, és milyen feltételeknek kell
megfelelnie?
Szeptembertől újult erővel nekilátunk Komáromban az
edzéseknek, a Mariánum Egyházi Iskolaközpont tornatermében heti rendszerességgel, 12-13 éves kortól szeretettel várunk
mindenkit. Feltételek nincsenek, bárkit szívesen látunk, ha eljön
edzéseink valamelyikére. Ott beszélgetünk, ki is próbálja, és ha
tetszik neki, akkor csatlakozik hozzánk. Az interneten is megtalálhatóak vagyunk:
www.facebook.com/KardRendjeRevkomarom/
email vivoiskola@gmail.com
Hol, mikor lehet látni a produkcióitokat?
Június végén egész hétvégén Győrben vagyunk a Szent László
napokon, de felbukkanunk számos rendezvényen is vagy iskolában.
kisalföld 2018/5 13

A Felvidéki
Gazdaságélénkítő
Program keretében
a gazdálkodók és
a vállalkozások
5,4 milliárd forint
vissza nem térítendő
támogatást nyertek
el. A meghirdetett
felhívásra csaknem
1700-an jelentkeztek.
A pályázatok 90
százalékát jóvá is
hagyták.

A
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NYUGATSZLOVÁKIAI
ESEMÉNYEK,

Sok felvidéki vállalkozót segít
a gazdaságélénkítő program

pályázatok 56 százaléka kis – és középvállalkozók
eszközbeszerzésére, 39 százaléka mezőgazdasági gépek
vásárlására, 5 százalék pedig méhészettel, borászattal,
illetve ültetvények vagy üveg – és fóliaházak telepítésével kapcsolatos fejlesztésekre irányult. A legaktívabbnak a Komáromi járás pályázói bizonyultak. Ebben a járásban 320 projekt
mintegy 1,1 milliárd forint értékben kapott támogatást. Az
igénylések és a megítélt támogatások több mint a fele a Komáro-

KS-20180035-02
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mi mellett a Dunaszerdahelyi és az Érsekújvári járáshoz köthető.
„Az ilyen típusú pályázati lehetőség nagy segítséget jelenthet
nemcsak nekem, hanem gondolom, hogy más vállalkozóknak
is" – mondja a nyékvárkonyi Kiss Péter, akinek 2010-től asztalosüzeme működik, jelenleg hat alkalmazottal. A gazdaságélénkítő programban egy új magasemelőre pályáztak. „Eddig egy
40 éves magasemelőnk volt. Az új gép összkomfortos, erősebb
a konstrukciója, és oldalemelést is tudunk vele végezni. Egy
külföldi cég számára fadobozokat gyártunk, és a gép főleg ezeknek a mozgatására szolgál. Nagy felületű lemezeket és nagyobb
mennyiségű fűrészárut is tudunk a segítségével mozgatni" –
mondta el a fiatal vállalkozó.
A Sóki házaspár 530 hektáron termeszt gabonaféléket. Az
árpát, búzát, napraforgót és kukoricát a helyi termelőknek próbálják értékesíteni. A házaspár a gazdaságélénkítő programban
mezőgazdasági eszközökre pályázott. Sókiék is sikeresek voltak,
és az elnyert támogatás segítségével Güttler-hengert és egy napraforgó-adaptert tudtak vásárolni. „Az új napraforgó-adapterrel
tisztább terményeket tudunk betakarítani. Kevesebb a tisztítási
költség és a munkát is gyorsítja. A Güttler-hengerrel jobban
meg tudjuk művelni a talajt, így időt és gázolajat spórolunk.
A maximális összegre, 15 ezer euróra pályáztunk, amit el is
nyertünk. Az önrész 30 százalék volt, míg az összeg 70 százalékát a támogatásból lehetett igényelni. Nálunk ez kicsit másképp
történt. Az egész beruházás értéke 38 ezer euró volt, és ebből
kaptuk meg a 15 ezer eurós maximális összeget. A pénzt már ki
is fizették nekünk" – nyilatkozta Sóki Mónika.
Szőreg és fotó: Bíró Éva

AMELYEKRŐL ÖNÖK
SEM HIÁNYOZHATNAK!
ÉRDEKLŐDÉSI PONTOK
SZÁLLÁSHELYEK ÉS VENDÉGLÁTÁS
KERÉKPÁRUTAK
A RÉGIÓ VÁROSAI ÉS FALVAI
INFRASTRUKTÚRA MŰVELŐDÉS
RENDEZVÉNYEK HELYI TERMELŐK
CIKKEK A RÉGIÓ VÁROSAI ÉS FALVAI
INFRASTRUKTÚRA MŰVELŐDÉS
RENDEZVÉNYEK HELYI TERMELŐK
ÉRDEKLŐDÉSI PONTOK
SZÁLLÁSHELYEK ÉS
VENDÉGLÁTÁS
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Minőségi háztáji termékeket kínáltak
a csilizközi őstermelői piacon
Minőségi hazai
termékek közvetlenül
a termelőtől – ezzel a
jelmondattal rendezték
meg első alkalommal
az őstermelői piacot
Csiliznyáradon a Platán
panzió udvarán.

16 www.frisko.media

A

piac gyermekkorunk hangulatát idézte meg. Kapható
volt minden, mi szem szájnak ingere. Nem hiányoztak
a kínálatból a hazai zöldségek és gyümölcsök, a háztáji
befőttek és savanyúságok, a házi készítésű sütemények,
a hagyományos pékáruk, a horgolt és varrott kézműves termékek, valamint a házi tojás és a különféle háziállatok sem.

A háztáji portéka egészen más, mint ami az üzletláncokban kapható
Az őstermelői piacra Nagy Katalin csiliznyáradi őstermelő is
kijött portékájával. „Mi voltunk az első magángazdák Nyáradon,
25 éve a pályán vagyunk. 13 hektár földön gazdálkodunk, többféle

zöldséget termesztünk. Paprika, paradicsom, uborka, zeller, káposzta,
saláta, burgonya, hagyma – szinte mindenféle zöldség termesztésével
foglalkozunk. A 90-es években a csehországi piacra szállítottuk az
árut, majd amikor ez a lehetőség megszűnt, akkor házhoz vártuk
a vásárlókat. Termékeink minősége kiváló, a fogyasztóknak is ízlik.
Gyakran kapunk olyan visszajelzéseket, hogy ezt nem lehet összehasonlítani azzal, ami a bevásárlóközpontokban kapható” – mutatja be
termékeit az őstermelő.

A silány külföldi behozatal nyomába sem ér
a hazainak
A Csallóközben számtalan termelő él, viszont kevés piac
17
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működik, ahol termékeiket értékesíteni tudnák. A háztáji
termékek iránt pedig egyre növekszik a fogyasztói igény az
Európai Unióban, így Szlovákiában is. A vásárlók ugyanis
kezdik tudatosítani, hogy a gyakran silány minőségű külföldi behozatallal szemben a házi készítésű termékek minősége
kiváló. Mivel az áru a termelőtől közvetlenül jut el a fogyasztóig, a frissességét is megőrzi. További előny, hogy
a vevők találkozhatnak a termelőkkel, tehát közvetlenül
tőlük juthatnak információhoz az egyes termékek eredetéről, előállításáról, valamint azok felhasználásának módjáról.

Friss, finom gyümölcsöt és zöldséget akarnak
fogyasztani
„A kiváncsiság hozott bennünket ide, valamint az, hogy hazai
és friss termékeket vásárolhassunk, amelyek nagyon finomak.
Friss burgonyát, uborkát, kukoricát és gyümölcsöt vettünk.
A dinnyét is megkóstoltuk, nagyon ízlett, abból is vásárolunk
még. Mi nem a behozott zöldséget és gyümölcsöt akarjuk fogyasztani, mert azzal nincs jó tapasztalatunk. Az pedig egyáltalán nem mindegy, hogy mit eszünk meg” – mondja Moravecz
Gyula nagymegyeri vásárló.
Keresettek a hagyományos, régi receptek
szerint készült termékek
Az őstermelői piac ötletgazdáinak és szervezőinek az volt

RÉGIÓ

a célja, hogy bemutassák Csallóköz hagyományos
értékeit és gasztronómiáját. A piac nemcsak a fiatal őstermelőket, hanem az idősebb generációt is
ösztönzi, hogy a hagyomány megőrzése érdekében
árulják a régi receptekből készült termékeiket. A frissen szedett, házilag termesztett gyümölcsöknek és
zöldségeknek, amelyeket a vásárlók meg is kóstolhattak, nincsen párja.

Legyen egy hely, ahol a vásárlók megtalálják a kistermelőt
„A csilizközi polgármesterekkel közösen megpróbáltuk
felkutatni az őstermelőket. Tudomásunk van ugyanis arról, hogy sokan foglalkoznak háztáji termékekkel. Eddig
elvitték az árut távolabbi piacokra, mi pedig megpróbáljuk azt elérni, hogy ne kelljen utazniuk, hanem helyben
tudják eladni. Az is nagyon fontos, hogy a vásárlók, akik
szeretik a háztájit, megismerjék a termelőket. Legyen egy
hely, ahol megtalálhatják a termelőt” – hangsúlyozta
Lukács József, Csiliznyárad polgármestere.
A őstermelői piac szervezői az eseményt a jövőben
is rendszeresen szeretnék megrendezni. A tervek
szerint havonta tartanák meg a piacot, ahol a vásárlók mindig helyi, friss és idényjellegű termékekhez
kisalfoldjuthatnának.
05_Layout 1 25/06/18 14:18BíróPage
1 facebook - őstermelői piac
Éva, fotó:

Mi nem a behozott zöldséget
és gyümölcsöt akarjuk
fogyasztani, mert azzal nincs
jó tapasztalatunk.

2018. 07. 01–31.

Zlatý Bažant

amíg a készlet tart

DUNAJSKÁ STREDA

Radler 0,0%

dobozos, több ízesítésben,0,5 l,
1,380 €/l

Horalky
5x50g, 5,800 €/kg

Carte D'or

több ízesítésben
750ml, 3,320 €/l

2

49

18 www.frisko.media

COOP Jednota Dunajská Streda
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Kiváló hazai áruk választéka
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Kényelmes készülődés
a repülőút előtt

RÉGIÓ

K

omfortos körülmények között szeretne felkészülni
a repülőútra? Vagy előtte még el kell intéznie néhány
munkahelyi ügyet, netán pihenni akar egyet? 2018.
június 28-tól erre szolgál Önnek az új Mastercard Caproni Lounge repülőtéri business szalon.

Miről is van szó?!
Legnagyobb légikikötőnk a Mastercarddal együttműködve
új business szalont nyitott az M. R. Štefánik repülőtér épületében. A szalon a Mastercard kártya tulajdonosainak van kijelölve. A kártyatulajdonosok a repülőút előtt élvezhetik a szalon
nyújtotta komfortos körülményeket, a pihenéshez megvan
a magánzónájuk, elfogyaszthatnak egy frissítő italt, vagy elintézhetik a munkahelyi ügyeiket. A szalon az utasforgalmi terminál
második emeletén található. Jó kilátást nyújt a Caproni Ca. 33
típusú történelmi repülőgép másolatára. Naponta 05.00 órától
21.30 óráig tart nyitva a Mastercard Wordl Elite, World, Business, Platinum, Mastercard Commercial Cards és Gold kártyák
tulajdonosai részére. Rajtuk kívül szabad belépésük van a Flydubaj, Georgian Airways és más repülőtársaságoknál a business

Egy iskola, amely nyáron
is gyerekzsivajtól hangos

osztályon utazóknak. A szalonban rendelkezésre áll egy SWP
sarok számítógéppel, internet csatlakozással, tv készülékkel és
napi sajtóval. Az utasokat gazdag frissítő-kínálat is várja.

További újdonságok a repülőtéren
A legfrissebb információ, hogy június 28-tól az M. R. Štefánik
repülőtérről az érdeklődők eljuthatnak a török Dalaman nyaralóhelyre, minden csütörtökön a Ryanar társaság új járatával.
Martina Zvolenská
Fotó: M. R. Štefánik reptér
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Megkezdődött a vakáció, amely örömet és szabadságot jelent
a gyerekeknek, viszont sok fejtörést a szülőknek. Minden szülő szeretne
a gyermekének tartalmas és szórakoztató programot biztosítani a vakáció
ideje alatt. A programok kiválasztásánál a biztonság sem utolsó szempont.

A

dunaszerdahelyi Vámbéry Ármin Magyar Tannyelvű Alapiskola minden évben igyekszik
levenni a szülők válláról a gondot, és megoldani a gyermekek felügyeletét. Az iskolában ezért évek óta napközis
tábort szerveznek. Idén július 9-től várják
az alsó tagozatos diákokat három héten
keresztül. A tábor iránt minden évben
nagy az érdeklődés, most is több mint
százan jelentkeztek. Vannak olyanok,
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akik csak néhány napot, míg mások akár
két hetet is a táborban töltenek. A gyerekek élvezik, hogy bár az iskolában vannak, de nem tanulnak, hanem játszanak és
szórakoznak.
A pedagógusok kézműves foglalkozásokat tartanak, valamint ügyességi és
sportversenyeket rendeznek számukra.
Fontos szempont, hogy sok időt töltsenek a szabadban. Emellett társasjátékokat
játszanak, verseket és dalokat tanulnak,

megismerkedhetnek olyan hagyományos
mesterségekkel, mint például az aranymosás. Az iskolában táborozók önfeledten kikapcsolódnak, mert a szünidőben
nem az ismeretátadáson van a lényeg,
hanem inkább a készségeik fejlesztésére
helyezik a hangsúlyt. A gyerekeket arra
is nevelik, hogyan figyeljenek magukra
és gyermektársaikra a nyári balesetek
elkerülése érdekében.
Bíró Éva, fotó: Vámbéry Ármin Alapiskola
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A Duna Mente 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.
Négyrészes cikksorozatunkban mutatjuk be a tevékenységüket. Az utolsó
zárócikkben Bauer Ildikót, a Duna Mente TDM ügyvezető igazgatóját
szólaltattuk meg.

A

Duna Mente TDM ügyvezető igazgatójaként ecseteld ezt a munkát kicsit bővebben. Mi tölti ki a mindennapjaidat, mi az, amivel leginkább foglalkozol?
Ügyvezető igazgatóként elsősorban a szervezet koordinálása a munkám. Az adminisztratív munka, a forrásteremtés
és egyéb ügyintézésen kívül természetesen, a szervezési feladatok,
a tagokkal való kapcsolattartás, illetve a tagok összefogása, a nekik történő szolgáltatásnyújtás is a feladatkörömbe tartozik. De
felmérjük azt is, hogy milyen szolgáltatásokat tudunk nyújtani
a potenciális idelátogatokatóknak. Nagyon fontos feladat továbbá,
hogy ezekről a lehetőségekről megfelelő módon tájékoztassunk. Az
éves munkaterv összeállításából, illetve a célok meghatározásából
is kiveszem a részem. Természetesen, a rendezvények szervezése,
a kiállításokon való részvétel, a régió mintegy 250 szolgáltatójával
való kapcsolattartás, az irodák működésének felügyelete, az alkalmazottak irányítása és a szervezet munkájának a kommunikálása és
bemutatása a különböző fórumokon is hozzátartozik a mindennapjaimhoz.

„Minél több
különlegességet
igyekszünk kínálni
az idelátogatóknak“
22 www.frisko.media

Milyen visszajelzéseket kaptok, akár helyben, a régióból,
vagy akár a távolabbról érkezőktől?
A visszajelzések vegyesek. A tagjaink részéről az állandó kérdés,
hogy mit várhatnak el a szervezettől, a kitűzött céljaink mikorra
válnak valóra, és mikor fogják megérezni a TDM jelenlétét. Ezzel
kapcsolatban el kell mondani, hogy én a lassú építkezés híve vagyok, ennek látom értelmét és hosszú távon az eredményét. Most
érzem azt, hogy utolértük magunkat, ami a szervezeti felépítést
illeti, és képesek vagyunk látható eredményeket felmutatni.
A régión belül, hála Istennek, pozitívak a közönség visszajelzései,
főleg a saját rendezvényeinket illetően, legyen az a Duna mente ízei,
vagy a tematikus séták, esetleg az éjszakai erődtúra vagy a dunai
hajókázás napnyugtakor. Próbálunk nem szokványos programokkal szolgálni a helyieknek és a turistáknak is. Az ismétlődő rendezvényeken többször találkozunk már ismerős arcokkal, Facebookon
is kapjuk a pozitív visszajelzéseket, és a szolgáltatóknak is tetszik, ha
minél több különlegességgel szolgálunk az idelátogatóknak.
Mivel idén főleg a Magyarország felé történő nyitás volt a cél,
onnan is pozitívak a visszajelzések. Elsősorban a hozzánk hasonló
szervezetektől, akikkel mar el is kezdtük a közös gondolkodást egy
komplex, határon átnyúló együttműködésről. A cél az, hogy a szlovák és a cseh célközönség felé is hasonlóan elinduljon az intenzív
kommunikációs kampány.

A nyári vakáció időszaka következik. Mivel készültök
erre az időszakra?
Nyárra különböző rendezvényekkel készülünk, amelyek színesítik a nyári programokat. Ilyen az éjszakai erődtúra, vagy a napnyugtai hajókázás Komáromban, de Párkányban is elindítjuk a biciklis
városnézéseinket. Az erőddel további terveink is vannak, de ez
legyen meglepetés. A nagy érdeklődés miatt valószínű, hogy a már
meghirdetett programok ismétlődni fognak.
Nagy hangsúlyt fektetünk továbbra is a helyi termelőkre, több
ezzel kapcsolatos rendezvény is még szervezés alatt áll, de reméljük, hamarosan jelentkezünk a részletekkel. Információs irodáink
a megszokott módon üzemelnek Komáromban, Paton és Párkányban, a szolgáltatásaink közé tartozik az idegenvezetés, programok
összeállítása csoportoknak, vagy a tandembiciklik bérlése is. Szeretnénk, ha már az őszre gyarapodna tagjaink száma, akikkel a következő szezonra már együtt készülhetnénk.
Milyen újdonságokra lehet számítani a közeljövőben?
A már említetteken kívül az ősszel folytatódnak a tematikus séták. Ezeket szeretnénk kibővíteni, bor-és termékkóstolókkal kombinálni. Az éves konferenciánkat ismét a nagy sikerű Duna mente
ízei rendezvénnyel együtt szervezzük meg, amelyen a terveink
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Gyere, sétálj Komáromban!
... Vagy ahol éppen vagy, nem is a helyszín a lényeg. Hanem hogy már megint
mész, barátom. De nem nézel körül! Hallod-e, már megint hova léptél?
Megeshet, hogy egy olyan utcára, ami már száz, vagy pár száz éve
is ugyanott volt. Megnézted rendesen? Hát ez itt a kérdés?

Mivel idén főleg
a Magyarország felé
történő nyitás volt
a cél, onnan is pozitívak
a visszajelzések.
Elsősorban a hozzánk
hasonló szervezetektől,
akikkel mar el is
kezdtük a közös
gondolkodást
egy komplex,
határon átnyúló
együttműködésről.
szerint megválasztásra kerül a Duna mente bora is. Célunk, hogy
a régió borászai és vendéglátói, szolgáltatói számára képzéseket
szervezzünk, hogy a jövőben minél minőségibb szolgáltatásokkal
várhassuk az idelátogatókat. A legnagyobb újdonság a határon átnyúló Duna mente brand elindítása lesz. Reméljük, sikerülni fog és
nemzetközi szinten is eredményesen tudjuk majd láttatni szeretett
régiónk újabb kínálatát és lehetőségeit.
Melyek a távlati tervek, mi az, amit mindenképpen szeretnétek elérni egy év múlva, vagy öt év múlva?
Tervezzük egy Duna mente applikáció létrehozását, Guide@
Hand alkalmazás, amely már a határon túl jól működik. Célunk,
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alán már hallottad ezt az érdekességet a letűnt időkről: a régiek
korzóztak. De az is lehet, hogy
nem is tudod, mi az a korzó.
A városi lét egyik velejárója volt. A lakók,
és nem csak a leggazdagabbak, a város
divatos utcáján sétálgattak. Volt, aki
gyakrabban tehette, volt, aki ritkábban.
Még egy utca is divatba jöhetett, hogy
aztán kimenjen a módiból.
A korzó a sétát, de kicsit az erre szolgáló utcát is jelenti. Friss levegőt lehetett ott

szívni, össze lehetett futni ismerősökkel.
Az új ruhákat, vagy az új szeretőket itt
meg lehetett mutatni.
Ma mindennek már internetes hírfolyamok és felületek a divatos „utcái“.
A séták is mintha visszaszorultak volna
két fül vagy két gép közé. Csak a friss
levegőért kár! A tereken, a parkokban,
a történelmi belvárosban kinek van kedve
mászkálni vagy üldögélni? Ki akar megnézni köveket, épületeket, fákat vagy akár
a vízpartot?

Ugye, barátom, egy hűvös kis szellő egy
árnyékos padon olyan rosszul esne, hogy
haza is futnál tőle? Akkor inkább tényleg
ne gyere sehová!
Azzal pedig ne is próbálj mentegetőzni,
drága barátom, hogy kong az ürességtől
az egész. Szellemváros, ahová menjen,
akinek muszáj.
Szerintem nem tudod megszámolni,
hányan ültök otthon, és gondoljátok
ugyanezt. Csak ne egyszerre induljatok el,
mert letapossátok egymás cipőjét!

hogy egymás rendezvényeit és értékeit tudjuk kommunikálni. Az
applikáció bővíthető és tovább fejleszthető, offline sétákat tudunk
kínálni, illetve lehetséges általa a tájékoztatás a nagyobb rendezvényekről. Egy informatikai fejlesztés is terveinkben szerepel,
amelynek a segítségével az idelátogatók előre megvásárolhassák
belépőjegyeiket a programokra, kulturális intézményekbe. Így mi is
többet megtudunk az idelátogatók szokásairól, összetételéről, ezáltal
tudjuk, mire kell odafigyelnünk, mit szükséges fejleszteni. A helyi
termelőket továbbra is fontosnak tartjuk. A Duna mente védjegy
mögé szeretnénk egy komplex rendszert felsorakoztatni és népszerűsíteni. Természetesen, örülnénk, ha minél több szolgáltatót be
tudnánk kapcsolni a közös munkába.
- wawruch róza –
A képekért köszönet a Duna Mente TDM-nek és Bauer Ildikónak

– szöveg: wawruch róza –
– képek: Kovács Krisztián –
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2018 július 28

SANCHEZ AMSTERDAM
JOHN WOLFHOOKER
CIMBAL BROTHERS
CHIKI LIKI TU-A
UNI SONG

A gyerekek örömére koncertet ad a Paci Pac zenekar.

RICHARD

ZENEKAR

KOLLÁROVCI

2018 július 27

www.ticketportal.sk/event/friskofest

MÜLLER

FRIŠKOFEST

jegyek elővételben:

MEDIAL BANANA
ENOLA GAY

FOUR FACES
V SOBOTU PRE DETI

PACI PAC
PAPYLLON

Egyedülálló családi zenei fesztivál, ahol a szórakozás teljes mértékben biztosított. A programban mindenki megtalálja a neki valót, így a családnak semmilyen hiányérzete nem
lesz a szórakozást illetően. Szlovákiában ez az első eurosör-mentes zenei fesztivál. Ezzel is
támogatjuk a kis kézműves sörfőzdéket. Kiváló ételek és italok mellett kulturális műsorok
tömkelegét kínáljuk. Folklór minden mennyiségben, illetve kisiparosok bemutatója, ahol
a gyerekek maguk is kipróbálhatják a kézművességet. Új attrakció az üveg méhkas – a méhészekkel együttműködve szórakoztató formában neveljük és oktatjuk a gyermekeket.
Bemutatjuk nekik a méhészkedés műhelytitkait. A gyermekeket és a felnőtteket továbbá
olvasósarok is várja.
Mivel kétnapos fesztiválról van szó, természetesen pihenőzóna is a résztvevők rendelkezésére áll.

A gyermekattrakciók nálunk magától értetődőek.

#friskofest #festival #leto #radost #zabava #relax #dobranalada #europivo #kamnazabavu

ÖRÖM.
SZÓRAKOZÁS. LAZULÁS. FRISKOFESZT.
26
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Nem kiállítási
tárgyakat
készítek,
hordható
darabokat
álmodok meg

Egyszerűség, szépség, innováció és hagyomány – mindezek ötvöződnek
Abonyi Alma táskáiban. Egy művész, akinek minden darabja egy
képzőművészeti alkotás. Táskái kézzel készülnek. Két anyaggal kísérletezik,
a karbonnal és a bőrrel. Legújabb kollekcióját Budapesten a Fashion
week-en mutatták be, amelynek darabjait a dunaszerdahelyi érdeklődők is
láthatták.
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Eredetileg vegyészmérnöknek készültél. Ez eléggé távol áll a divattól.
Hogyan lettél tervező?
– Vegyészből először szobrász lettem,
majd a szobrászatból indult a tervezés.
Sajátos technológiát kísérleteztem ki, ezt
szerettem volna szobor helyett táskába átültetni. A kulcs egy fúrógép volt, aminek
nagyon jó kofferszerű tokja volt. Én pedig
elhatároztam, hogy készítek ilyet magamnak carbonból. Innen indult a táskatervezés. Az első kollekciómmal 2013-ban
mutatkoztam be, ami még inkább szoborszerű volt, mintsem használati jellegű.
Hogyan készült el az első kollekció,
a karbontáskák?
– Nagyon hosszú fejlesztés volt. Mivel
szobrászként végeztem, nekem a súly
nem számított. Az első táskám 1,5 kilós
volt. Míg azt megtanultam, hogy egy

táskánál nagyon is számít a súly, addig
rengeteg selejt készült. Úgy kell elképzelni, hogy a formát, mint a szobrot,
először gipszből alkotom meg. Utána ezt
átültetem műanyagba, hogy minden egyes
élet milliméterre meg tudjak szerkeszteni
és csiszolni. Először egy szendvicsszerkezet jön létre, ennek már táskaformája
van. Ezt vonom be karbonszövettel és
több nagyon vékony réteg műanyaggal.
Majd csiszolom, lakkozom, és így nyeri
el végleges külsejét. Egy táska két hét
alatt készül el, ami napi munkát jelent.
A karbontáskák azonban az utóbbi időben
háttérbe szorultak a bőrtáskák miatt,
mert most ebben élem ki jobban magam.
A bőrtáskákkal úgy kezdtem el foglalkozni, hogy jött egy felkérés. Egy sportolónak
kellett bőrtáskát készítenem. Tetszett az
ötlet, meg is terveztem. Majd egy hónappal később megkeresett egy angol cég,

hogy látták a weboldalamat, és ők meg
carbon hatású bőröket gyártanak. Ezek
a fejlemények azt mutatták, hogy jó lesz,
ha elkezdek bőrtáskákat is készíteni.
Hogyan zajlik a tervezési folyamat,
hogyan álmodsz meg egy-egy modellt?
– Nagyon határozott elképzeléseim
vannak arról, hogy melyik táskának hogyan kellene kinéznie. Én kartonpapírból
és ragasztópisztollyal szoktam a táskák
modelljeit elkészíteni. Az már nehezebb
dolog, hogy miként is nézzen ki. Valamelyik nagyon gyorsan jön, és van, amit
nagyon sokszor újragondolok. Minden
táskámat hordom is, mert nagyon fontosnak érzem, hogy leteszteljem. Ha kell,
átrakom a zsebet, mert arra törekszem,
hogy praktikusak legyenek. A művészi
allűrjeimet viszont nem tudom levetkőzni, így azt hiszem, hogy jó kombinációban
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működik a kettő.
Hogyan szoktad kiválasztani az
alapanyagokat, mennyire könnyű
különleges bőröket találni?
– Félévente kijárok Milánóba szakvásárra, ott szoktam bőröket és fémkiegészítőket vásárolni. A bőröket aszerint
választom, ami első látásra szerelem.
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Tudtam két különleges fajtát szerezni.
Hihetetlen, de úgy néznek ki, mintha
karbonból lennének, úgyhogy ezáltal meg
tudtam tartani a saját anyaghasználatom
jellegét is.
A színeket mi alapján párosítod
össze?
– A legújabb kollekciómban két kü-

lönböző színt párosítok, ezt először kicsit
vadnak éreztem. Végül úgy gondoltam,
hogy izgalmas lehet. Színek tekintetében
dominál a fekete, itt visszaköszön a karbon kétféle mintázata, egy erősebb és egy
szofisztikáltabb változat, ezenkívül pedig
a mustárral, a türkizzel és a bordóval is
szívesen játszom.
Bíró Éva, fotók: Abonyi Alma facebook
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Cannelloni – a csöves tészták nagyágyúja

avagy pici csodák mindenkinek

ELKÉSZÍTÉSE:
1.		

2.		

K

Szeretek böngészni az
élelmiszerboltokban, mert
olyan jó ráakadni valami
Jöjjön egy a sok kedvenc közül, a
újdonságra, felfedezni valami
nem szokványosat. Ugye, ezzel
nem vagyok egyedül!? Az első Ricottás – spenótos cannello
találkozásom a cannellonival
1-2 gerezd fokhagyma zúzva
is egy ilyen bolti böngészés HOZZÁVALÓK:
só, bors
kb. 18-20 db cannelloni
1 EK szárított bazsalikom, ha van friss,
alkalmával történt, régesaz még jobb
régen, vagy húsz évvel ezelőtt. A TÖLTELÉK:
1 TK szárított oregánó
Felkeltette az érdeklődésemet. 250-300g forrázott, apróra vágott
ótlevél (fagyasztottat is lehet
A BESAMEL
Nézegettem, törtem a fejem, spen
használni)
MÁRTÁSHOZ:
hogy hát a tésztából készült 250 – 300 g ricotta
10 g vaj
„ágyúcsővekkel” meg mit is 1sóegész tojás
2 EK olíva olaj
25 g simaliszt (búza – vagy zabpehelylehet kezdeni? Szemezgettem fokhagyma
liszt)
vele, aztán úgy döntöttem, hogy
600 ml tej
GO
SU
A
2 csipetnyi só (ne legyen túl sós)
mindenképpen hazaviszem. Ha
csipetnyi szerecsendió
ÓSZHOZ:
máshol nem is, legalább a spájz SZ
200 g reszelt sajt – a tetejére
500 ml paradicsomszósz
polcán nagyon jó helyük lesz! 1 fej vöröshagyma apróra vágva
Aztán majd meglátjuk!
iderült, hogy annyi finomsággal meg lehet tölteni őket. Mutatósak
natúr, főzetlen állapotban is, de nem csak nézegetni akarjuk őket,
igaz? Megtöltve viszont nemcsak szépek, hanem finomak is!
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Először készítsük el a besamelmártást:
Megolvasztjuk a vajat, hozzáadjuk az olívaolajat, hevítjük.
Ehhez hozzáadjuk a lisztet, hagyjuk, hogy átforrósodjon, kevergetjük, erre jöhet a só és a szerecsendió.
Végül felöntjük a tejjel, jól elkeverjük, és állandó keverés mellett
hagyjuk, míg a hő hatására besűrűsödik.
Ha túl sűrű (nem önthető) a massza, hígítsuk pici tejjel!
Készítsük elő a spenótos tölteléket!
A megmosott spenótleveleket tegyük egy szűrőbe, és öntsük le
enyhén sós, forró vízzel. Ettől összeesnek a levelek.
Hagyjuk, hogy a víz lecsepegjen róluk, hűljenek kicsit.
Ha már kihűltek, vágjuk őket vékony, 2-3 mm-es csíkokra.
A spenótot keverjük össze a ricottával, tojással, sózzuk, borsozzuk ízlés szerint és ne feledkezzünk meg a zúzott fokhagymáról
sem.

A következő lépésben készítsük el a sugo (paradicsom) szószt!
Egy serpenyőben hevítsünk olajat, futtassuk meg rajta az apróra
kisalfold 03_Layout
22/02/18és15:16
Page 2
vágott1hagymát
fokhagymát.
3.		

Öntsük nyakon paradicsomlével, fűszerezzük, sózzuk.
Hagyjuk egyet forrni.
4.		

Ha már ilyen szépen elkészültünk a mártásokkal és a töltelékkel,
akkor rakjuk össze őket.
Megtöltjük a csövecskéket. Tehetjük ezt mokkáskanállal-ez elég
időigényes… Vagy a zacskós – habzsákos verziót is választhatjuk.
Egy csinos tepsi aljába beleöntjük a sugo szósz 2/3-át, belefektetjük a töltött cannellonikat, majd az egészet nyakon öntjük
a maradék sugo szósszal és a besamelmártással, és az egészet
megkoronázzuk sok-sok reszelt sajttal.
Kb. 160-180 fokon addig sütjük, amíg a sajt és persze a besamel
meg nem pirulnak. Ez kb. 30-40 perc – bár sütője válogatja.
Sülés közben a mártások teljesen felpuhítják a kemény kis tészta
ágyúcsöveket, az ízek pedig harmonikusan egymásba gabalyodnak.
Érdemes nekifogni, mert nemcsak szépen mutat, hanem mennyeiek az ízei!
Jó étvágyat hozzá!
KS-20180043-01

EGYENESEN
A MI KONYHÁNKBÓL
COOP Jednota
Dunajská Streda

Megrendelések az alábbi tel. számokon:

DUNAJSKÁ STREDA

Pékség:

Hidegkonyha:

0915 493 672 0915 494 106
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MOZGÁSBAN

HOZZÁVALÓK:
Az alaphoz:
200 g háztartási keksz
110 g olvasztott vaj

Nutellás sajttorta – A javához:
sütés nélkül

A

sajttorta sokak kedvence. Számos változata létezik világszerte,
de nem kell messzire utaznunk, hiszen otthon is el tudjuk készíteni, és ez a recept biztosan a család kedvencei közé tartozik
majd.
A sokféle variáció közül ezúttal a gazdagon mogyorós Nutella és
a krémesen simogató Mascarpone csábításának kell engednünk, övék
a főszerep, melyeket az aranybarnára pirult, ropogós mogyorószemek
tesznek tökéletessé.
Egyszerűen elkészíthető, sütés nélkül. Néhány óra pihentetés a hűtőben és kész is.

500 g krémtúró
250g Nutella
250 g Mascarpone
2 EK kakaópor
2EK zselatin 100 ml forró vízben feloldva
2 EK cukor – ha édesen szeretjük
sem,
ne feledkezzünk meg a 2 csipetnyi sóról
nem
és
,
mert nélküle íztelen marad a desszert
tud érvényesülni a többi íz

Ahol jó turistának lenni -

Balatonederics

Edelich a zalai vár földjei közé tartozott, amelyet II. Endre király Miksa mesternek
adományozott. Az 1262-ból származó okiratok megemlítik az Edelich-ről Villa
Tumoyba (a mai Lesencetomajba) vezető utat, amelyet ma is használnak.

Feltét, dísz:

2-3 EK Nutella
pirított mogyorószemek

ELKÉSZÍTÉSE:
1.		
2.

3.		
4.		
5.		
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A háztartási kekszet aprítógépben morzsásítjuk, és összedolgozzuk az olvasztott vajjal.
Egy 26-28 cm-es átmérőjű, csatos tortaformát kibélelünk
folpackkal, majd a kekszes-vajas keveréket arányosan az aljára
rendezzük, kanállal lepréseljük, hogy a tortaforma aljához
simuljon, és a hűtőbe tesszük dermedni.
Ezután a krémtúrót sózzuk, majd hozzáadjuk a Mascarponet,
jöhet hozzá a mikróban enyhén megolvasztott Nutella és a kakaópor.
Mindent jól, alaposan, de érzéssel elkeverünk.
Most következik a zselatin, amelyet jól felolvasztunk a forró
– kb. 80 fokos – vízben úgy, hogy teljesen feloldódjanak a kis
kristályok. A zselatinos vizet hozzáadjuk a krémkeverékünkhöz, és gyorsan, ügyesen, lazán úgy elvegyítjük benne, hogy az
www.frisko.media

6.		
7.		

8.

minden atomjához eljusson, hogy a krémet megfelelő állagúvá
tegye.
Botmixerrel jól átdolgozzuk a keveréket.
Ha alaposan elkevertük a hozzávalókat, akkor hűtőből elővesszük az időközben megdermedt kekszes-vajas alapunkat,
és feltöltjük a formát a krémünkkel, majd visszaküldjük őket
hűvösbe.
Egy éjszakán át biztosan eléri a megfelelő állagot, de elég neki
kb. 2 óra is.
Tálaláskor kenjük meg a tetejét vékonyan Nutellával, erre
szórhatunk darált mogyorót és gazdagon rakjuk meg ropogósra
pirított mogyorószemekkel, és, ha tetszik, még erre is meg lehet
Nutellával cifrázni.
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A

Keszthelyi hegység miatt Balatonederics valóságos kirándulóparadicsom. Ederics és Györök
közt halad a 8 km hosszú Pele Apó tanösvény,
játékos formában mutatva be a hegység állat
– és növényvilágát. Az út nagy részén a tanúhegyek és
a Balaton páratlan panorámája tárul elénk.
Annak is teljesül a kívánsága, aki ennél is aktívabban
kívánja eltölteni kikapcsolódását, és a mélybe vágyik. Innen egy kilométerre fedezték fel ugyanis a közelmúltban
Magyarország egyik különleges barlangját, a Csodabogyós barlangot, amely nevét a bejáratát eltakaró növényről kapta. A barlangot előzetes bejelentkezés alapján bárki
látogathatja, de csak az vágjon neki, aki bírja a hegymenetet, ugyanis a barlang lejárata 393 méter tengerszint feletti
magasságban található. Ha valaki eddig talán csak gúnyos
megjegyzést tett a “Keszthelyi hegység” elnevezésre, az
most csöndben fog maradni.
A Balatonedericsi strand mindenképp jó választás
lehet. A meder fokozatosan mélyül, sok az árnyékos terület, játszótér és vizibicikli kölcsönzésére is van lehetőség,
ezért gyerekeseknek kifejezetten ajánlott. A kilátás már
a partról is mesés, de egy kicsit beljebb úszva még a tanúhegyek kupolái is látszódnak. A felújított strandbejárat
mellett zárt és nyitott kerékpártárolókat alakítottak ki.
A parkolás a területen ingyenes, a vonattól pedig kb. 15
perces sétával érhető el a strand.
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És amit itt sem szabad kihagyni: végig kell kóstolni
a szőlőhegyi pincék méltán híres borait!
Krejczinger István, Elek Melinda
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Afrika
a Balatonnál?

D

r. Nagy Endre Afrika-kutató vadászhajléka volt eredetileg ez a kastély,
ahol most lámák, struccok, bivalyok,
zebrák, tevék, antilopok és csüngőhasú kismalacok élnek békésen egymás mellett.
Nemcsak az állatok világába, de az afrikai
népek életébe is betekintést ad a múzeum a kiállított harci eszközök és mindennapi használati tárgyak, bútorok révén.
Közvetlenül a 71-es út mellett található eme
nagyszerű látnivaló! Az afrikai vadászházban
csodálatos és eredeti relikviák kaptak helyet.
Rengeteg trófea, eredeti használati tárgyak, bútorok, szobrok, írásos emlékek között szívhatjuk
magunkba Afrika vibrálását. Megragadja az
embert a hangulat!
Kint a zöld terület, a mini dzsungel, pihenők,
törzsi lakhelyek és állatok között nézelődhetünk,
az ajándékboltban mindenki talál magának, illetve ismerőseinek is megfelelő csecsebecsét.

Csodabogyós
Barlang:

B

alatonederics közelében, a Keszthelyi-hegység keleti peremén nyílik a fokozottan védett Csodabogyós-barlang,
amely Magyarország hetedik, a Dunántúlnak pedig harmadik leghosszabb barlangja. A 393 méteres tengerszint
feletti magasságban, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park fokozottan
védett területén nyíló barlang a bejárat mellett is látható szúrós
csodabogyó nevű örökzöld cserjéről kapta a nevét, amelynek itt
találjuk északi elterjedési határát.
Az 1990-ben felfedezett barlang járatait összesen 5200 méter
hosszban tárták fel a fáradhatatlan kutatók; a barlang legmélyebb
pontja – 121 méterrel fekszik a bejárat alatt.
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Tájház:

A

hagyományos szüreti
felvonulás előestéjén, 2010.
szeptember 3-án szép számú
érdeklődő részvételével
avatták fel a Svastics udvarban lévő
régi magtárépület romjain felépült
Tájházat, amely ebben a térségben az
első ilyen jellegű épület.
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Ismét focilázban ég
Dunaszerdahely
Drámai végjátékban vívta ki a DAC labdarúgó csapata a 2017/2018-as
Fortuna liga 3. helyét. Az utolsó fordulóban Rózsahegyen aratott fényes
4:0-ás győzelem a bajnoki bronzon túl azt is jelentette, hogy a DAC 25 év
után ismét európaikupa-sorozatban szerepelhet.

A

dunaszerdahelyi sárga-kék gárda
1987 és 1993 között négyszer
lépett pályára a Kupagyőztesek
Európa-kupájában, hatszor pedig
az UEFA-kupában. A legemlékezetesebb
és legrangosabb összecsapása a Bayern
München elleni 1988-as két találkozó
volt. Legutoljára, 1993-ban a későbbi
UEFA-kupa döntős osztrák Salzburg
verte ki a DAC együttesét.
Negyedszázad után újra európai
porondon a DAC
Érthető tehát a nagy érdeklődés az
újabb európai porondra lépés előtt.
Az Európa-liga első selejtezőkörének
sorsolását több ezer lelkes DAC szurkoló élőben követte. Ezen a szinten már
nincs gyengébbnek nevezhető ellenfél.
A szlovén NK Domzsale, az azerbajdzsán
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FK Gabala, a skót Glasgow Rangers,
a ciprusi Appolon Limasszol és a grúz
Dinamo Tbiliszi közül az utóbbival kell
megküzdenie a DAC együttesének a továbbjutásért. A Dinamo Tbiliszi rangos
ellenfél lesz. A klub legnagyobb sikere
a Kupagyőztesek Kupájának elnyerése
volt 1981-ben, 2-szeres szovjet bajnok,
2-szeres szovjet kupagyőztes és 16-szoros
grúz bajnok.
Július 12-én este 9 órától minden
szem a MOL-Arénára figyel
Az első fordulóban, július 12-én, csütörtökön 21 órai kezdettel a DAC a hazai
pálya előnyét fogja élvezni a bizonyára
teltházas MOL Arénában. A visszavágót
július 19-én rendezik. Információink
szerint a sárga-kék kedvenceket viszonylag népes szurkolótábor készül buzdítani

helyére a Honvéddal magyar bajnokságot
nyerő Rossi 2017-ben érkezett a DAC
élére. Rossit kezdetben elutasította
a DAC szurkolóinak nagy része, ám az
első dunaszerdahelyi idényében fellépésével, szakmai munkájával és eredményességével fokozatosan belopta magát
a sárga-kék szívekbe. Mind a játékoséiba, mind a szurkolókéiba. Erre mit ad
isten? Kinevezik a magyar válogatott
szövetségi kapitányának. Nem titkoltan
nagy reményeket táplálva, hogy végre
valaki gatyába rázza a magyar nemzeti
tizenegyet. Napjainkban ugyan még
egy fenékkel próbál megülni két lovat,
de ez persze, nem mehet sokáig. Mire
lapunk megjelenik, eldől már, hogy a két
lehetséges utód közül ki lesz a DAC új
edzője. Rossinak annyi adatik meg, hogy
jó hadvezérként még egyszer a nemzetközi csatatérre vezesse seregét a Dinamo
Tbiliszi ellen. Utána arrivederci DAC!
(Zárójeles megjegyzés: nem kevés DAC
szurkoló egyenesen nehezményezi, hogy
most, mikor végre megszerették, távozik

MOZGÁSBAN
a temperamentumos olasz a DAC kispadjáról.)
Az új bajnoki idény előtt még csak
alakul a DAC új kerete
Az izgalmakat fokozza, hogy a kupaszereplés mellett nyakunkon a 2018/19-es
bajnokság kezdete is. A csapat meg csak
alakulóban. Bízzunk az új szerzeményekben, akik között a legnagyobb fogásnak
a Vasas magyar válogatott játékosa, Vida
Máté számít. Nagy kő esne le a DAC szívekről, ha végleg eldőlne, hogy a gólgyártó Pačinda Dunaszerdahelyen folytatja.
A felkészülési mérkőzések sorából
kiemelkedett a legutolsó, amelyen
a DAC a MOL Arénában 1:0-ra legyőzte
a Fradit. A szuperlatívuszok nem annyira
a játékot, mintsem a hangulatot illetik
meg. A két szurkolótábort kiadó 8400-as
nézősereg a meccs előtt együtt énekelte
az immár DAC névjeggyé magasztosult
Nélküled-et, na meg a magyar himnuszt.
Határtalan volt a sárga-kék–zöld-fehér
barátság. A piros-fehér-zöld magyarság
-kt-, fotók: fcdac.sk
jegyében...
KS-20180028-04

a messzi Tbilisziben.
A DAC ezekben a hetekben-hónapokban mozgalmas időket él át. Alig csengtek
le a bajnokság utolsó fordulóinak izgalmai, az ország legjobb szurkolótáborának
méltán kikiáltott DAC-drukkerhad, de
szinte egész Dunaszerdahely, sőt a Csallóköz, a Felvidék és az anyaországból
érkező szimpatizáns csoportok továbbra
is megkülönböztetett figyelemmel kísérik
a történéseket. Várják az impozáns MOL
Aréna befejezését, vitathatatlan hozzáértéssel kommentálják a keretben végbemenő mozgásokat, egyes játékosok távozását
és az erősítések érkezését.
Rossi: Arrivederci DAC!
A legnagyobb visszhangot természetesen a sikeredző Marco Rossi esete váltotta
ki. A közönség-kedvenc László Csaba
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SLOR
MOZGÁSBAN

FEKTESSEN BE A JÖVŐBE

ÉPÍTÉSZET

HOME

+421 948 716 143
slorhomesk@gmail.com

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!

HOL:
KESZTHELY-KERTVÁROS

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

ÁTADÁS:
2018 ŐSZÉN

Az Ezüst Híd
lakópark tervezése
Balatonakarattyán
Zseniális befektetéseiről ismert ügyfelem kért fel, hogy
a Balatonakarattyán, vízközelben, Budapesttől mindössze 40 perces
autóútra fekvő Balatonparti településen, egy 10.000 m2-es zárt
lakóparkban, tervezzünk nyolc villát, ami a mai kor igényeinek
megfelelően, diszkrét luxust sugározva, tehetős vevők részére készül.
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A

tervezési feladat azonnal megmozgatta a fantáziámat. Hogyan is kezdhetnénk el?
Végiggondoltam a villába való megérkezés
pillanatait, és szerettem volna, ha ez a megérkezés egy építészeti élménnyé válna. Mint amikor megérkezünk egy elegáns, izgalmas helyre és a lelkünk is díszbe
öltözik, hogy a hely hangulatát jobban átélhessük.
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Negyven percnyi autóút után megérkezünk a lakópark
kapujához...Kívülről növényfallal és részben kőfallal körülzárt
terület. Csak sejteti, de még nem mutatja, hogy mi vár ránk
odabent. A rendszámfelismerő kapu méltóságteljesen kinyílik
és beenged bennünket a belső útra. A kissé lejtős magánút jobb
és bal oldalán igazi 21. századi üvegpaloták sorakoznak, félig
a lejtős terepbe illesztve, egymástól diszkrét távolságra, de mégis

egységes hangulatban. Az elegáns, látszódó betonfelületek nagy
üvegfelületekkel és hófehér modern márványfelületekkel emelik
ki a szinte érezhető balatoni hangulatot, a friss levegőt.
A házunk elé érve, egy lézerdetektoron áthaladva a tágas
parkolóhoz érünk. Ezeket a rezidenciákat úgy tervezték, hogy
nagyobb társaság is leparkolhasson az épülethez tartozó privát
parkolóban. Az elegáns lábakon álló épület alatt 4 nyitott és 4
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fedett parkolót terveztünk. A különleges kertben automata öntözéssel, örökzöldekkel és sziklákkal tarkított lejtőn
japánkert hangulatát kapjuk vissza. Igény szerint a medence vagy a kerti tó adja vissza a közeli Balaton illatát, a víz
csobbanását.
Hangulatunktól függően vagy az elegáns, hófehér márvány lépcsőn, vagy az üvegfalú lifttel juthatunk a nappalit
magában foglaló első emeletre. Az elegáns üveg felületekkel
megnyitott nappali és a konzolszerűen a kert fölé magasodó terasz több, mint 200 négyzetméternyi. Küszöbmentes
csillogó padlózata és mennyezete hatalmas és elegáns tér
hangulatát kelti.
A vendégek kiszolgálását biztosító konyha és a mosdók
diszkréten tűnnek el, a belső fali vízesés mögött. Ez a tér
akár 40-50 barát, üzleti partner, vagy egy igazán nagy
család vendégül látását biztosítja. Modern, egyedi bútorok
és a lehető legtöbb beépített szolgáltatás adja az igazi luxus
érzetét.
A legfelső szinten a hálószobákba már akárki nem juthat
fel, mert ide a lift csak saját kóddal indul. A lakószintre
felérve, a hat hálószoba mindegyikéhez kényelmes panorámaterasz és saját mosdó tartozik. Magas fényű padlóburkolatok, és a tömör bútorminőségű hangszigetelő nyílászárók
adják a biztonság, és a privát tértől elvárt luxus érzését,
egyúttal a diszkrét pihenést is.
Miután összeállítottuk a terveket, kíváncsian vártam,
hogy kiderüljön: valóban piacképes-e a megrendelő álma.
Mert ugye az előbb felvázolt épület, egy kellemes polgári

ház méreteinek 3-4 szeresét és meghaladja. Ami, természetesen, az árban is ugyanezt az arányt hozza. Sajnos a tervekből valódiak nem mutathatók meg az újság hasábjain,
a leendő vevőink védelme és elvárt diszkréciója miatt.
Ezért a képek csak illusztrációk, de tökéletesen tükrözik
a kialakítandó hangulatot.
Legnagyobb meglepetésemre a megrendelő barátom
boldogan újságolta, hogy a tervezett nyolc rezidenciából,
már három elkelt. Kettőt saját célra vásároltak. Közülük
az egyik vevő egy ismert és népszerű tv-sorozat szereplője, aki a bulvársajtó szemeitől távol, de mégis a nyüzsgő
Balaton-parthoz közel szeretett volna egy „party” – fészket csinálni. Egy megrendelő pedig már az üzleti haszon
reményében vásárolt meg egy villát, abban bízva, hogy
egy év múlva, mire a lakópark elkészül, a befektetett pénze
megduplázódik.
Ismerem ezt a befektető típust, aki azért vásárol most itt
előzetesen, hogy amikor fogyni kezdenek a szabad helyek,
és egyre magasabb áron kelnek el a maradék épületek, ő
kényelmes piaci pozícióban lesz. Én építészként tökéletesen büszke vagyok erre az ötletre, aminek a megvalósításában részt vehetek. A befektetést viszont kénytelen vagyok
a profikra bízni, akik mint minden nagy ötletben, megérzik az üzleti lehetőséget.
Sajnos, az üzleti titkok miatt többet nem árulhatok el
erről a Balatoni Paradicsomról.
Az értékesítés sem itt, az újság hasábjain, hanem más
promóciós csatornákon keresztül folytatódik.

ÉPÍTÉSZET

Bogár László építész, fotó: architecture beast.com, archív
KS-20180036-02
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Az RTVS nemzetiségi adója

KULTÚRA

13:05
17:00
17:40
A magyar szerkesztőség műsora a következő frekvenciákon fogható: Pozsony 98,9
MHz, Szenc 102,4 MHz, Dunaszerdahely 91,4 MHz, Érsekújvár 94,6 MHz, Párkány 106,2
MHz, Kékkő 98,3 MHz, Losonc 98,0 MHz, Rozsnyó 105,9 MHz, Tőketerebes 106,7 MHz,
Nyitra 1098 kHz, Rimaszombat 1521 kHz, Kassa 702 kHz, DAB+: Pozsony, Nyitra, Kassa.
műholdon: ASTRA 3B, web: radiopatria.rtvs.sk, App.: iRadioRTVS

Dunának a partja
Jól áll neki a naplemente. Kimondottan csinos. Messziről és későn kell
hazamenni ahhoz, hogy látható legyen. Arcba tolakodik a játszótér, a Duna,
meg még a hajógyár is. Szinte díszletté vagy plakáttá változik. Senki sem
tudja, mikor, de onnantól már nem lehet visszacsinálni.

K

ár, hogy a darut pont nem látni onnét, csak a másik oldalról. Onnét egészen különleges irányból kell
megközelíteni (egyébként a strand és a játszópark is
pont megfelel). Dolgoznak a daruk, mondta nagyapám.
Aztán dolgozott a daru, utána nem dolgozott semmi, de biztosan
mégis, csak éppen én nem láttam soha. Meglepődtem, hogy egy
madarat is pont így hívnak.
A naplementét meg azokat a finom, réteges, szivárványszerű
színeket azért elég hamar meg lehet tanulni. Legalább a lecke is
jó valamire. Mert a házi feladat mögött íróasztal van, amögött
ablak, mögötte még egy lakótömb, ha csak háromemeletes is.
Amögött meg a Duna, az Erzsébet-szigettel.
Morzsolódnak a feladatok, a sötétszürke a színes rétegek fölé
emelkedik. Az ismétlésnél már a hajógyár mindig egyforma.
Ám annak, aki odafigyel, kiismerhetetlen háttérfényei mindenfélét mutatnak. Ha kicsit ráközelítünk, lombok vannak rajta,
ahogy a víz felé ferdülnek. Mintha beleinnának, ha elég mélyre
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hajolnak. Itt egész kényelmesen lehet írni, ha valaki nem sajnálja
a hosszú sétát notesszel a zsebében. Vattacsomószerű kis felhőket nézhet, amelyek összekapaszkodnak a lombokkal, az alattuk
hintázó faágakkal.
Közelíts rá még jobban, és kövek vannak rajta, jókorák.
Mondjuk, mint egy kisszék. Lépcsőnek elég nagy, de azért lehet
rajtuk mászkálni, közben pedig hangosan vihorászni. Néhány
szögből nézve ijesztő talán, de senki sem hiszi, hogy ezek a kövek komolyan bántani akarnák.
Kicsi messzebb a vasúti híd, nyitott ablaknál hallani, ha épp elmegy a vonat, tájékozódási pontnak sem rossz, ha valaki arrafelé
mászkál. Lám, a pillérnél sorakoznak az emberek, türelmesen,
időrendben, mindazok, akikkel itt időt töltöttem a parton.
Remeg a víztükör, mikor arra járok, és olyan szagot áraszt,
hogy valószínűleg többé már nem fürdök meg. De ismerni
azonban még fogom.
– szöveg wawruch róza –
– képek: Angyal Gábor –
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HÉTFŐ - PÉNTEK
06:00 REGGELI - politikai, közéleti,
információs műsor (hírek félóránként)
09:00 REGGELTŐL ESTIG információs műsor (hírek óránként)
12:00 Krónika
12:20 Háttér
12:30 Bakelit
13:00 Hírek
13:05 ismétlés: H.: Világosság, K.: Délidő,
Sz.: Hangjáték, Cs.: Kultúrszalon,
P.: Iskolatáska
14:00 H.: RANGADÓ - foci, irodalom,
közélet Gazdag Józseffel
(hírek óránként)
K - P.: REGGELTŐL ESTIG -

17:30

információs műsor (hírek félóránként)
Krónika

SZOMBAT
06:00 Élő népzene
7:00 REGGELI - politikai, közéleti,
információs műsor (hírek óránként)
10:00 Hírek
10:05 Iskolatáska
11:00 Hírek
11:05 Délidő - politikai, közéleti beszélgető
műsor - nyári ismétlések
12:00 Hírek
12:05 90 éves a hazai magyar rádiózás:
Hangjáték
13:00 Hírek

Szombat délután (hírek óránként)
Fülbevaló
Krónika

VASÁRNAP
06:00 Krónika
06:15 Fülbevaló
07:00 Hírek
07:05 Világosság - egyházi műsor
07:40 A Vatikáni Rádió műsora
08:00 Hírek
08:05 Klasszikusok mindenkinek
09:00 Hírek
09:05 Kultúrszalon
10:00 Hírek
10:05 Pentaton
11:00 Hírek
11:05 90 éves a Pátria Rádió - Szemtől
szemben - beszélgetések múltról,
jelenről.
12:00 Hírek
12:05 Élő népzene
13:00 Hírek
13:05 Vasárnap délután (hírek óránként)
16:45 Egy csésze tea
17:40 Krónika

Predaj mininakladačov
www.hysoonslovakia.sk
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www.sencor.sk

Grilovanie
nebolo nikdy
jednoduchšie

KONTAKTNÝ GRIL
Sencor SBG 3050SS
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Tento štýlový a ľahko prenosný gril má
3 prevádzkové polohy. Jeho nepriľnavý
povrch grilovacích dosiek spĺňa podmienky
zdravého grilovania, bez nutnosti použiť olej.
Tepelne izolovaná rukoväť umožňuje pohodlnú manipulácia pri pritláčaní.
2018
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FRIŠKOFEST

www.ticketportal.sk/event/friskofest

ABRAHÁM – REPÜLŐTÉR

2018 július 28

RICHARD

ZENEKAR

KOLLÁROVCI

MÜLLER

2018 július 27

jegyek elővételben:

PAPYLLON
SANCHEZ AMSTERDAM
JOHN WOLFHOOKER
MODERUJE:
MATEJ
CIMBAL BROTHERS
MARTINČEK
CHIKI LIKI TU-A
RAZZ
UNI SONG

MEDIAL BANANA
ENOLA GAY
FOUR FACES
PRE DETI

PACI PAC

A JEGY ÁRA TARTALMAZZA AZ ATTRAKCIÓK HASZNÁLATÁT!
GYEREKEK RÉSZÉRE 130 CM MAGASSÁGIG A BELÉPÉS INGYENES
OBEC
PUSTÉ
ÚĽANY

OBEC
ABRAHÁM

SLOR
HOME

AKCIA DO 28.08.:
ku každému projektu od nás
vypracujeme rozpocet ZDARMA

SME FANÚŠIKMI

PROJEKTOVANIE
STAVIEB

ROZPOCTY
STAVIEB

REALIZÁCIA
STAVIEB

INVESTICNÉ
PORADENSTVO

