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OLVASNIVALÓ EGÉSZ ÉVRE,
INFORMÁCIÓK EGY ÉLETRE.
520 oldal

bulvármentes tartalom várja
csak 10 euróért.
Az INGYENES friško west és
friško kisalföld havilapok,
valamint a friško negyedéves
magazin, éves megrendelésével

1680 oldal

bulvármentes tartalom várja
csak 22 euróért.
MEGRENDELHETŐ AZ ALÁBBI
SZELVÉNYEN

havilap

magazin

Az INGYENES friško kisalföld
havilap éves megrendelésével

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.

Foto: pixabay.com

H

elló, nyár, sokak által
várva várt nyár! A munkahelyünkön igyekszünk
utolérni magunkat, hogy az ne
terheljen bennünket a jól megérdemelt szabadságolás alatt. A természet azonban mindent megtesz azért, hogy ez ne sikerüljön.
Csábítóan illatoznak a virágok, csiripelnek
a madarak, a napsütés egy kis fürdőzésre
csábít, ráadásul sokáig világos van, így
még többet lehetünk kint, és még kevésbé
tudunk a munkára koncentrálni. Azonban
mi hős harcosként szembeszegülünk nap
mint nap a természet ezen csábításaival, és
végezzük a munkánkat, hogy a céljainkat
elérjük. Nem tudom, más hogy van ezzel,
de én végül mindig elveszítem ezt a csatát,
és inkább átadom magam a virágzó levendula illatának, a lágy, kellemesen meleg szél
simogatásának, a méhek dallamos zümmögésének, majd a nap végén egy pohár
száraz bor társaságának a júniusi naplementét csodálva. Az már csak hab a tortán,
hogy ezt az időt a családommal tölthetem.
Nézhetem, ahogy a kisfiam majszolja az

epret, hallhatom, ahogy roppan
a cseresznye a szájában, és a végén
teli pocakkal odabújva hozzám együtt
nézhetjük az említett júniusi naplementét.
Kívánom, hogy ezt az érzést minél többen
átélhessék és hogy ebben a rohanó világban egy
picit ezeknek az apró örömöknek szenteljék
a figyelmüket!
Apropó, öröm. Csoda történt a mi kis focivilágunkban, és a DAC negyedszázad után ismét
dobogós helyen végzett! Kívánom, hogy ez
a csoda sokáig tartson, és a nemzetközi szereplés
is olyan édes legyen, akárcsak a szlovák bajnokságban elért siker!
Ha már az édesnél tartunk, július 27-én és
28-án mindenkit szeretettel várunk a Friškofest
fesztiválra Ábrahám községbe, ahol a sok neves
fellépő mellett üvegkaptár segítségével bemutatjuk a méhészkedés csínját-bínját a gyerekeknek,
akik kóstolhatnak is az édes mézből.
Már várom a találkozást Önökkel! Addig is
kellemes olvasást, napsugarakban gazdag és
illatos júniust kívánok!

info@friskomedia.sk

www.instagram.com/friskomedia

www.facebook.com/friskomedia

www.frisko.media
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Fotók címoldal: fcdac.sk

Elek Melinda, főszerkesztő
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SZERETED FELFEDEZNI NYUGAT-SZLOVÁKIÁT?
FOTÓZOD AZ ÉRDEKESSÉGEKET ÉS RENDEZVÉNYEKET?
MEGVANNAK AZ EGYES ÉRDEKLŐDÉSI PONTOK, VAGY A
TELJES ÚTVONALAK GPS-KOORDINÁTÁI?

www.gowest.sk

KDE? / ČO?
KEDY?
HĽADAŤ
bOdY záujmu
uBYtovaNiE a GastRoNÓmia
cYklOtrasY
mEstÁ a oBCE REGiÓNu
oBčiaNsKa vYBavENosŤ
vzdelávanie
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

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.
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Kezdődik a szabadságolási főszezon

Felnőtté válás tanfolyam,

- van már kiválasztott úticélja?

akárhányadik lecke, ...avagy jó buli

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



MAGYAR NYELVŰ REGIONÁLIS HAVILAP

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

A fehér foltokat a magyarországi

Nyomtatás: EU
Példányszám: 45 000 drb

óvodafejlesztésben

A játékba való bekapcsolódással a személyes adatok
védelméről szóló 122/2013 törvény 11 § alapján a játékos hozzájárult, hogy a személyes adatait a játékban
való részvétel alapján (vezetéknév, keresztnév, lakcím,
telefonszám és elektronikus postacím) a kiadó, a Forexin
ONE s.r.o., Kopčianska 10, 851 01 Bratislava, határozatlan ideig felhasználhassa marketing céljából.
A személyes adatok védelméről szóló 122/2013 törvény
28 § 3. fejezetének b) bekezdése alapján a személyes
adatok felhasználására adott beleegyezés bármikor vis�szavonható írásos kérelem elküldésével a szerkesztőség
címére.
A prémium SMS szolgáltatást a kiadó, a Forexin ONE
s.r.o., Kopčianska 10, 851 01 Bratislava az A SMS s.r.o.,
Šulekova 4226/70, 811 03 Bratislava szolgáltatóval
együttműködve biztosítja. Az ezzel kapcsolatos kérdéseket és technikai észrevételeket az info@friskomedia.sk
emailcímre lehet küldeni. A prémium SMS szám Szlovákia egész területén és az itt szolgáltatást nyújtó mobilhálózatokban érvényes.
Fénykép beküldése esetén a küldő hozzájárul a kép felhasználásához teljes egészében még akkor is, ha a képen
maga a küldő személye, vagy vele rokoni kapcsolatban
álló személy látható. Amennyiben a képen 18 évnél fiatalabb személy látható, úgy a megjelentetéshez csatolni
kell a kiadó részére a felelős személy írásos beleegyezését.
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32
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Negyedszázad után újra

A rendszeresen edzés élettani

bronzérmes és európai

hatásai

kupaszereplő a DAC
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Kirándulós top10 – a Duna mente

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.

ajánlásával

KIADÓ:
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Gördeszkások között lehettem,
Forexin ONE s.r.o.
Kopčianska 10, 851 01 Bratislava
IČO: 46 242 473
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KEZDŐDIK A SZABADSÁGOLÁSI FŐSZEZON VAN MÁR KIVÁLASZTOTT ÚTICÉLJA?

J

únius van, ami azt
jelenti, hogy kezdődik
az igazi szabadságolási
szezon. Van már kiválasztott úticélja, ahol relaxálhat
és semmivel sem zavarható
perceket tölthet el? Néhányan
közülünk előnyben részesítik
kontinensünket, mások pedig
valami exotikusra vágynak.
Ismeri az idei legkedveltebb
úticélokat?
Törökország - ez az úticél
évek óta a legkedveltebbek közé
tartozik. Törökország luxus
tengerparti szálláshelyeket kínál, ahova kényelmesen repülővel el lehet jutni. Az ország
számos más attrakciót is nyújt a turistáknak.
Egyiptom - szívesen felfedezné a szfinxek
és a piramisok titokzatos történelmét? Ha
igen, akkor feltétlenül keresse fel Egyiptomot, ahol az egyedülálló történelmi nevezetességek mellett megismerheti a Vörös-tenger partvidékét. A hely remek lehetőséget
kínál búvárkodásra és merülésre is.
Ciprus - sok látogató szeretné felkeresni

Komáromi
útlezárások
2018. június 1-től augusztus 1-ig az
I/64-es állami útnak a komáromi felnyitható hídon áthaladó szakaszát lezárják
a híd felújítása miatt. Az elkerülő útvonalat az I/63-as úton és helyi utakon jelölték
ki, a 3,5 tonnánál nehezebb járműveket
pedig Nagymegyerig terelik, ahol a medvei határátkelőnél folytathatják az útjukat
Magyarország felé. Az Arriva NZ r.t. és
a KNYKK Zrt. által biztosított határ menti autóbusz közlekedés a Platán fasoron
és a Jedlik Ányos utcán keresztül valósul
meg. A biciklis – és gyalogosforgalmat
a lezárás nem érinti.
-wawruch rózaforrás: komaromonline.sk

8 www.frisko.media

ezt a lenyűgöző szigetet, ahol megismerheti a
görög és a török kultúra keverékét, valamint
számos egyéb aktivitásokat is kipróbálhat.
Szereti a kultúrát? Akkor keresse fel az egyedülálló kulturális műemlékeket! Ha kikapcsolódásra és szórakozásra vágyik, számos
gyönyörű tengerparti nyaralóhely áll az Ön
rendelkezésére.
Oroszország - a kedvelt úticélok közé
tartozik Oroszország is, elsősorban Moszkva
és Szentpétervár.
Számos kedvelt nyaralóhely van. Örömteli

hír, hogy Szlovákia legnagyobb repterének, az M. R. Štefánik reptérnek
köszönhetően a legtöbb nyaralóhelyre
kényelmesen el lehet utazni repülővel.
A repülőtér ugyanis hónapról hónapra
új rendszeres járatokat indít, továbbá
javítja szolgáltatásainak minőségét.
Ebben a szabadságolási idényben a
repülőtér a tervezett és megnövelt
charterjáratok száma miatt fennállásának a legjobb turistaszezonját várja. A
repülőjáratok bővítését jelzi az is, hogy
júniusban Pozsonyból három teljesen
új rendszeres járat indul. Június 1-től
rendszeresen utazhatnak a hollandiai Eindhovenbe, június 13-tól a szicíliai
Katániába, majd június 28-tól a törökországi
Dalamanba. Mindezek mellett júniusban
rendszeres járatok közlekednek Rodosz,
Kréta, Zakhyntos, Ciprus, Málta, Korfu és
Mallorca szigetére, valamint olyan olaszországi nyaralóhelyekre, mint Olbia, Katania,
Lamezia Terme, továbbá járatok szállítják az
utasokat Burgaszba és Malagára.
.

-redFoto: Miro Frindt,

RÉGIÓ

A fehér foltokat a magyarországi
támogatások tüntetik el a hazai
óvodafejlesztésben
Május az óvodai beíratások hónapja volt. Sok szülő számára nem könnyű
a döntés, hogy melyik intézményt válassza gyermekének. Mindenki
a legjobbat szeretné, ezért fontos óvodaválasztási szempontokat
mérlegelnek. A szülő döntésének meghozatalában kulcsszerepet játszik az
oktatási – nevelési intézmény színvonala. Nem elhanyagolható azonban
az sem, hogy a gyermek milyen körülmények közé kerül, vagyis milyen az
óvoda épületének állaga.
kisalföld 2018/4
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Az

önkormányzatok igyekeznek az óvodák
épületeit korszerűsíteni, a sok esetben régebbi
épületekben működő létesítményeket modernizálni. A települések ezért anyagi forrásért folyamodnak és pályázatokat nyújtanak be a szlovák kormányhoz,
valamint 2017-ben a magyar kormány is indított a Felvidéken
óvodafejlesztési programot. A Pro Civis Polgári Társulás egy
kutatást végzett, amelyben feltérképezte és összehasonlította az
anyaország és a szlovák kormányzat biztosította támogatásokat
a földrajzi elosztás szerint.

A szlovák kormányzat elhanyagolja a magyar
régiókat
Az elemzésből kiderül, hogy a magyarlakta régiók a szlovákiai
forrásokból kevesebb pénzt kapnak, a magyarországi támogatás
pedig igyekszik pótolni az elmaradt fejlesztési forrásokat. A szlo10 www.frisko.media

vákiai magyar tanítási nyelvű óvodák, hogy fel tudják venni
a versenyt, és a gyerekeket 21. századi körülmények között
oktathassák és nevelhessék, magyarországi anyagi támogatásra
szorulnak. A tavalyi évben Szlovákiában az önkormányzatok
pályázatot nyújthattak be a környezetvédelmi minisztériumhoz tartozó Környezetvédelmi Alaphoz, valamint támogatást
igényelhettek a földművelésügyi és vidékfejlesztési minisztérium
támogatási programjából.

A Környezetvédelmi Alap nem támogatta
a tömbmagyarság óvodafelújítási kérelmeit
A Szlovák Környezetvédelmi Alapnál az óvodák energiatakarékosabb működtetésére lehetett pályázni, közel 2,5 eurós támogatást osztottak szét. Az Alaphoz összesen 196 pályázat érkezett,
ebből 27 magyar nevelési nyelvű óvodát szerettek volna korszerűsíteni. Végül a jóváhagyott 25 óvodafejlesztési kérelemből 8

RÉGIÓ

Térkép: SzKA, FVM-IROP, BGA –Támogatott magyar óvodák területi eloszlása
támogatási programok szerint

Ha pedig az anyaországi programban nyújtott támogatásokat összehasonlítjuk az adott járások magyar lakosságának arányával, azt láthatjuk, hogy a támogatás főleg a tömbben élő magyarságot célozta meg, ugyanis a legtöbb
támogatott projekt a Dunaszerdahelyi, Komáromi és Rimaszombati járásban található.
magyar nyelvű intézményt támogattak, ami közel 30 százalékos
sikerességet jelent.
A Pozsonyi kerületben egyetlen, a Zonctornyon működő
magyar nyelvű óvoda kapott támogatást. A Nyitrai kerületben 7
magyar óvoda pályázott, viszont egyik pályázó sem volt sikeres. Ez azt jelenti, hogy a kerület déli részében élő nagyarányú
magyarság óvodafejlesztés nélkül maradt. A Nagyszombati
kerületben 2, a Besztercebányaiban 3, míg a Kassai kerületben
2 magyar nevelésű intézmény újulhatott meg szlovák kormányzati támogatásból. A pályázatok elbírálásánál árulkodó jelenség,
hogy a Komáromi, a Vágsellyei, a Lévai és az Érsekújvári járások
pályázatai nem részesültek pozitív elbírálásban. A Dunaszerdahelyi járásból pedig, ahol a legtöbb magyar nemzetiségű lakos él,
csupán 1 óvoda pályázott eredményesen.

A földművelésügyi és vidékfejlesztési

tárca nagyobb arányban támogatta
a magyar óvodákat
A földművelésügyi minisztériumnál az óvodák befogadóképességének növelésére lehetett pályázni. A jóváhagyott támogatások értéke közel 50 millió euró, vagyis majdnem húszszorosa
a Környezetvédelmi Alap óvodafelújításra megítélt támogatási
összegének. Az erre a célra nyújtott támogatás nem közvetlenül
belföldi forrás, hanem európai uniós pénz. A források elbírálása
és elosztása viszont mind a szlovák szakminisztérium hatáskörébe tartozik. A szaktárcához 2017-ben 326 benyújtott pályázat
érkezett, ebből 152 kapott kedvező elbírálást, ami 4780 fős
óvodai kapacitásnövelést tesz lehetővé.
Ebben a kiírásban hat magyar pályázat a Nagyszombati kerületből érkezett. A keleti tömbmagyarságból, a Nagymihályi és
a Tőketerebesi járásból csak egy pályázatot nyújtottak be, amely
végül nem kapott támogatást. A 16 magyar kérelem közül 9 volt
kisalföld 2018/4 11
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sikeres. A Nagyszombati kerületből 4 beadvány, a Nyitraiból 3,
míg a Besztercebányai és Kassai kerületből 1-1 magyar pályázat
nyert.

Anyaországi támogatások:
a szlovákiai magyar óvodai felújítások
77 százaléka valósult meg belőlük
A magyar kormány 2017-ben meghívásos óvodafejlesztési
programot hirdetett a határon túli magyar lakta területeken.
A program célja a magyar nevelési nyelvű óvodák ingatlan-beruházásainak és eszközfejlesztésének támogatása volt. Az anyaországi támogatásból csak magyar óvodák részesültek, tehát a forrásokat az ország déli régióiban osztották el. A támogatás főleg
a tömbben élő magyarságot segíti, a legtöbb támogatott projekt
a Dunaszerdahelyi, a Komáromi és a Rimaszombati járásban van.
A szlovákiai magyar óvodai felújítások 77 százaléka magyarországi forrásokból valósult meg.
A szlovák kormány a két legnagyobb magyar járásban, a Dunaszerdahelyiben és a Komáromiban, mindössze 3 magyar nevelési
nyelvű óvodának ítélt meg fejlesztési támogatást, vagyis egyértelműen látszik, hogy a tömbben élő magyarok által lakott területeken elmaradtak a fejlesztések. A magyarországi óvodafejlesztési
program ezeket pótolja. A szlovákiai programokból a Kassa-vidéki, a Komáromi, a Lévai és a Rozsnyói járások magyar óvodái
nem kaptak anyagi támogatást, a magyarországi forrásokból
ugyanezen járások óvodái közül 13 magyar intézmény részesült
támogatásban. Ez jól mutatja, hogy a magyar kormány támogatási
programja eltünteti a szlovákiai programok után maradt fehér
Bíró Éva
foltokat. 
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A magyarországi
óvodafelújítási programból
Csallóközcsütörtök
önkormányzata is
anyagi forráshoz jutott.
A községben az óvoda telt
házzal működik, összesen 45 gyermek
látogatja. A magyar kormánytól kapott
támogatásról Őry Pétert, a település
polgármesterét kérdeztük.
Az óvoda épületének korszerűsítése időszerű. Mekkora összeget sikerült elnyerni, és ebből mit tudnak
felújítani?
Az óvodafejlesztési programból 274 ezer eurót kaptunk.
Nagyon örültünk az elnyert pályázati pénznek, mert az óvodát
már évek óta szeretnénk modernizálni. Szlovákiában eddig
hatszor nyújtottunk be pályázatot erre a célra, egyszer sem
jártunk sikerrel. Amikor jött a magyarországi meghívásos
pályázat, nagyon megörültünk. Nem volt nehéz dolgunk, mert
minden projekdokumentációnk el volt készítve, így azt csak be
kellett nyújtani. Az anyaországi támogatásból az óvoda épületét külsőleg tudjuk felújítani. Ez azt jelenti, hogy megvalósul
a külső hőszigetelés, a nyílászárók cseréje, statikai javításokat
is elvégzünk, elkészül a tetőszigetelés és az elvezetőrendszert
is rendbe tudjuk tenni.
Az óvoda épülete tehát külsőleg megújul. Bizonyára
szükség van azonban a belső rekonstrukcióra is.
Így igaz. Az épület új, a 21. századi követelményeknek
megfelelő külsőt kap, de az sem mindegy, hogy a gyerekeket
milyen tantermekben oktatjuk és neveljük. A belső felújításra,
sajnos, a Magyarországról kapott támogatás nem elegendő,
így azt az önkormányzat hitelből valósítja meg. 150 ezer eurós
hitelt veszünk fel. Ebbe belevágunk, mert szeretnénk, ha az
óvoda épülete kívülről és belülről is rendben lenne. Ha azonban nem lenne az anyaországi támogatás, nem vágtunk volna
bele a belső felújításba. Ennek csak együtt van értelme. Két
tanterem belülről teljesen megújul.
Mikor kezdődnek és várhatóan mikorra fejeződnek
be a munkálatok?
A felújítást két-három héten belül elkezdjük. Úgy időzítettük, hogy a munkát a nyári hónapokban tudjuk elvégezni.
A tervek szerint szeptemberre végzünk, így az óvodások az új
tanévet már megszépült környezetben kezdhetik.
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Fürge láb
kiváló volt a
Magyar

18

év kihagyás után Dunaszerdahely adott otthont
a Szlovákiai Magyar
Táncháztalálkozónak, amelyen felvonult a felvidéki gyermek – és felnőtt
néptáncegyüttesek színe-java. A Szlovákiai
Magyar Néptáncosok Szakmai Egyesülete
a táncháztalálkozót megelőzően a magyar
lakta régió különböző településein Táncfórum-esteket szervezett, amelyeken a közönség előadásokat hallhatott a táncházmozgalom múltjáról, valamint táncbemutatókat
tartottak nemcsak a szakma képviselőinek,
hanem a többi érdeklődőnek is. Az egyesület célja a néptáncos szakma összefogása és
a táncházmozgalom életben tartása.

A kamaszok nemzedéki tovább
élteti a tánchagyományokat
„Dél-Szlovákiában ma sokkal több gyerek
és ifjúsági együttes működik, mint felnőtt
néptáncegyüttes. Nagyon jó minőségű munka folyik. Bízom a kamasz generációban,
amely továbbélteti gazdag kultúránkat. Úgy
látom, a népzene ma nem annyira ciki az
átlagember számára sem, mint 25-30 évvel
ezelőtt" – mondta Hégli Dusán, a Szlovákiai
Magyar Néptáncosok Szakmai Egyesületének elnöke.
„A szakmából a legjobb oktatókat és
zenészeket hívtuk, a rendezvény hátterét
igyekeztünk biztosítani. A felnőttek és a gyerekek beállhattak táncolni, részt vehettek
a táncoktatásban. Belekóstolhattak néptánc
és a népzene világába” – tette hozzá Gálik
Gábor, a Szlovákiai Magyar Néptáncosok
Szakmai Egyesületének alelnöke.
A táncháztalálkozón Pozsonytól Nagyidáig
képviseltették magukat a néptáncosok, akik
bemutatót tartottak táncaikból. A csoportvezetők fontosnak értékelték a találkozót, mert
amellett, hogy a fiatalok is jobban megismerhetik egymást, a néptánccsoportok figyelem14 www.frisko.media

bak, pergő szoknyák –
a hangulat a Szlovákiai
r Táncháztalálkozón
mel kísérhetik egymás munkáját és szakmai
fejlődését.

A néptánc alapjait is
elsajátíthatják
Csallóközi, gömöri, gyimesi, zempléni,
ipolymenti és magyarpalatkai táncok –
a nyilvános néptáncoktatáson többek között
ezeknek a régióknak, faluknak a táncait
lehetett elsajátítani. Az érdeklődőket neves
és elismert koreográfusok tanították azzal
a céllal, hogy felkeltsék a figyelmüket a nép-

RÉGIÓ

táncházban kevesebben táncolnak. 20-30
évvel ezelőtt, ha valaki felállt táncolni, akkor
is felállt, ha botladozott. Felállt, mert szerette,
akarta. Most sokkal többen tudnak táncolni,
és mégis úgy tűnik, hogy kevesebben táncolnak – idézi fel az emlékeket Varsányi Ildikó,
a Varsányi zenekar vezetője.
A Kolompos zenekar a gyerekeket
szórakoztatta. „A népzenét, a néptáncot és
a népszokásokat igyekszünk megismertetni
a legkisebbekkel. „Nagyon sokszor móka és
kacagás a műsor. Közben rengeteg ismeretet

DÉL-SZLOVÁKIÁBAN MA SOKKAL TÖBB GYEREK
ÉS IFJÚSÁGI EGYÜTTES MŰKÖDIK, MINT FELNŐTT
NÉPTÁNCEGYÜTTES. NAGYON JÓ MINŐSÉGŰ
MUNKA FOLYIK. BÍZOM A KAMASZ GENERÁCIÓBAN,
AKI TOVÁBBÉLTETI GAZDAG KULTÚRÁNKAT.
tánc, a népzene és a különböző tájegységekre
jellemző népviseletek iránt. „Egy rendes
héjszával kezdtük meg, amivel alapvetően
a bálokat, lakodalmakat el szokták kezdeni,
hogy a nép egy kicsit felviduljon, megérezze
a táncnak a ritmusát. Majd egy kis magyaros
csárdást tanítottunk, ami nagyon régies változatú tánc” – mesélt Kádár Ignác táncos-koreográfus, aki gyimesi táncokat oktatott.

Ismert népizenekarok húzták
a talpalávalót
A Folksátorban és a szabadtéri színpadon
olyan közkedvelt zenekarok szórakoztatták
a műfaj kedvelőit, mint a Kolompos, a Pósfa
vagy éppen a Varjos zenekar. Zenélt továbbá
a Varsányi együttes is, amely vonós falusi
népzenét játszik. A zenekar ott volt a szlovákiai magyar táncházmozgalom bölcsőjénél,
számos táncházban húzta a talpalávalót.
„Ma az a helyzet, hogy rengeteg ember tud
néptáncolni különböző dolgokat, viszont

is átadunk, és megtanítjuk a gyerekeknek
a dalokat és a játékokat” – mondta Tímár
Sándor, a zenekar tagja.

A tánc mellett kézműveskedni
is lehetett
A táncos seregszemlén a folkműsor mellett
az érdeklődőket kézműves foglalkozások
is várták. A füleki Motolla Kézműves Kör
képviselői arra próbálták nevelni a fiatal generációt, hogy elsajátítsák a népi kismesterségeket. A foglalkozásvezetők úgy tapasztalják,
fogékonyabbak a gyerekek a kézművesség
iránt, ha például egy néptánccsoportban már
magukba szívják a hagyományok tiszteletét.
Benkoné Horkay Tünde, a Motolla Kézműves Kör pedagógusa kiemelte: „A táncosok
már olyan gyönyörűen „felnőttek” a tánchoz,
és versenyekről versenyekre mennek.
A kézművesség picit mostoha terület, de én
bízok abban, hogy hamarosan nálunk is nagy
fejlődés fog beállni, hiszen ezért dolgozunk.”

Bíró Éva, fotók: Tancfórum - Szlovákiai Magyar Táncosok Szakmai Egyesülete
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Negyedszázad
után újra
bronzérmes
és európai
kupaszereplő
a DAC
16 www.frisko.media

Ünnepelhet a DAC
labdarúgócsapatának népes
szurkolótábora: a dunaszerdahelyi
sárga-kékek a 3. helyen végeztek
a Fortuna liga 2017/18-as
idényében. A szép siker azt
jelenti, hogy a DAC 24 év után
lett újra dobogós. Ez legutóbb
az 1993/94-es idényben
sikerült a csallóközieknek,
amikor ugyancsak harmadikok
lettek. Szintén ünneplésre ad
okot, hogy a DAC 25 év után
kapcsolódhat be újra az európai
kupaküzdelmekbe, mégpedig az
Európa-liga első előselejtezőjébe.
Negyedszázaddal ezelőtt az EL
elődjének számító UEFA-kupában
a Salzburggal meccseltek
a dunaszerdahelyiek.
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A rózsahegyi diadal után már jöhetett
az ünneplés és az eufória
Marco Rossi vezetőedző irányításával a bajnokság során szinte
végig kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtott a csapat. A bajnokság végén ugyan sorozatban három vereséget is elszenvedett a DAC, az utolsó fordulóban azonban Rózsahegyen 4:0-ra
győzött, és kezdődhetett az ünneplés. "A csapatból, a szakmai
stábból és a szurkolótáborból egyaránt sugárzott az önbizalom, hogy ezt a mérkőzést megnyerjük. Ez végül sikerült is, és
jöhetett az eufória. Az idény kimondottan jól sikerült, főleg,
hogy a 3. helyen végeztünk. A sikernek a szurkolókkal együtt
örülhetünk. Most egyet pihenünk, és motiváltan vágunk neki
az új idénynek. Ha már nagy nehezen sikerült kiharcolnunk az
Európa-ligát, szeretnénk ott is bizonyítani" – mondta Tomáš
Huk, a DAC játékosa.

Csapattársa, Ľubomír Šatka is hasonlóan boldog volt. "Leírhatatlan érzés, hogy meglett a 3. hely, és a DAC 25 év után ismét
bekapcsolódhat az európai kupaküzdelmekbe. Elejétől fogva jó
eredményeink voltak, kivéve az utolsó forduló előtti három vereséget. Korábban nem vesztettünk el két egymás utáni meccset.
Büszke vagyok a csapatra, fiatal srácok vagyunk, hajtottunk egymásért. A döntő tényező a jó csapatszellem volt. Az öltözőben
mindig pozitív hangulat uralkodott. Jött egy edző, aki szintén
sikeres akart lenni. A kezdetektől fogva azt hangsúlyozta, hogy
nemcsak az első hat a cél, hanem az első háromban kell végeznünk" – nyilatkozta a 22 éves labdarúgó.

Rossi: Egy idő után elkezdtünk
Európáról álmodozni
A sikerkovács vezetőedző, Marco Rossi elégedetten értékelt.
kisalföld 2018/4 17
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"Fantasztikus évet zártunk. Ami a győzelmeket és a megszerzett
pontokat illeti, a mostani a DAC eddigi történelmének legsikeresebb bajnoksága volt. A 3. helyen végeztünk, ami mindan�nyiunkat büszkeséggel tölt el. A bajnoki rajt előtt a célunk az
első hatba kerülés volt, majd egy idő után elkezdtünk Európáról
álmodozni, és végül sikerült is elérnünk a hőn áhított célt" –
értékelt az olasz tréner.

Világi: Csapatot, stadiont és akadémiát építünk
Világi Oszkár 2014 tavasza óta a DAC futballklub többségi
tulajdonosa. Azóta a DAC kiesőjelöltből bronzérmes csapat
lett. A csapatépítés mellett az infrastruktúra kiépítése is zajlik.
Befejezés előtt áll MOL Aréna építése, amely 13 ezer férőhelyes
18 www.frisko.media

lesz, a DAC Akadémián pedig 10 pálya épül. "Ez a három és fél
év elsősorban a munkáról szólt. Megpróbáltuk építeni a csapatot, a stadiont és az akadémiát. Ez nem volt egyszerű folyamat,
hiszen már nagy klub vagyunk, közel 100 embert alkalmazunk.
A közeg is fontos. Dunaszerdahelyen szeretik a focit, és ilyen
közegben sokkal könnyebb dolgozni. Ilyen hangulat Szlovákiában sehol nincs, Magyarországon pedig talán csak a Ferencvárosnak és a Diósgyőrnek van hasonló szurkolótábora" – hangsúlyozta a többségi tulajdonos.
A DAC június 14-én kezdi meg a felkészülést a Fortuna liga
2018/19-es idényére. Június 20-án kiderül, melyik csapat lesz
a dunaszerdahelyiek ellenfele az Európa-liga első előselejtezőjében. A két mérkőzést július 12-én és 19-én rendezik meg.
(dll), fotók: fcdac.sk
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bajnokság során a következő 27
futballista lépett pályára legalább egy
mérkőzésen a DAC színeiben: Patrik
Macej, Tomáš Huk, Eric Davis,
Ľubomír Šatka, Marin Ljubičić, Vida Kristopher, Yves Simon Pambou, Marko Divković,
Erik Pačinda, Kalmár Zsolt, Marko Živković,
Kristián Koštrna, Lukáš Čmelík, Christián
Herc, Branislav Ľupták, Timotej Záhumenský, Vakoun Issouf Bayo, Musefiu Ashiru,
Esmerald Aluku, Tomáš Malec, Mervó Bence,
Roland Černák, Pavol Šafranko, Cesar Blackman, Kontár Zoltán, Almási László, Souleymane Kone.
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Kirándulós top10
– a Duna mente
ajánlásával
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. Cikksorozatunk négy számon keresztül
mutatja be a tevékenységüket.

20 www.frisko.media

RÉGIÓ

N

ehezemre esik leírni, hogy itt a kirándulóidő, mert
a cikk megírásának napján épp zuhog az eső. Viszont
a szünidő és a nyaralási szezon tényleg közeledik, és
ebből az alkalomból a Duna mente TDM úticélajánlatait hoztuk el mindazoknak, akik szeretnék közelebbről megismerni a régiót. Jó hír, hogy akadnak köztük remek ötletek az
esős napokra is.

1. Termálforrások
A régió bővelkedik fürdőkben, hiszen régóta híres termálvizes
forráskínálatáról, amely elsősorban a mozgásszervi rendszerre
van jó hatással. A komáromi, pati és párkányi termálfürdőket
mindenképp érdemes felkeresni!
2. Komáromi erőd
Közép-Európa legnagyobb erődrendszee az észak-komáromi
Öregvárból és Újvárból, valamint a Duna minkét partján húzódó erőd – és bástyarendszerből áll. Mérete, szépsége és katonai
átgondoltsága méltán teszi a két városrész leghíresebb történelmi látnivalójává.
3. Római katonai tábor romjai Izsán
A Komárom melletti Izsa község mellett találhatóak Kele
mantia, egy római katonai tábor romjai. Szlovákia legfontosabb
római kori emléke, amit folyamatosan állítanak helyre és igyekeznek az érdeklődők számára vonzóvá tenni.
4. Duna menti kerékpárút
Európa egyik legnépszerűbb kerékpáros túraútvonala. A kevésbé megerőltetőek közé tartozik, ezért minden korosztálynak
megfelel. Kerékpártúrákra, rollerezésre, görkorcsolyázásra,
futásra vagy nordic walkingra alkalmas.
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5. Komárom történelmi központja
Ha valaki a régióban kirándul, mindenképpen
érdemes meglátogatni. A neoreneszánsz városháza, a barokk korban emelt Szentháromság szobor,
a Szent András templom vagy a számtalan köztéri
szobor és történelmi épület kivételes élményt nyújt.
6. A párkányi Mária Valéria híd
Az 1944-es rombolás nyomai 60 évig voltak láthatók, a 2001-es átadásig kompjárat kötötte össze a két
várost. Az ide látogató turisták elé páratlan látvány
tárul, az Esztergomi Bazilikával a központban.
7. Sobieski János lovasszobra
A lengyel király szobrát a győztes párkányi csata
emlékére emelték, alkotói Győrfi Lajos, Bácsi Lajos
és Varga Imre. Három méter magas monolit talapzatán csatajeleneteket ábrázoló vésetek láthatók.
Egyúttal a közép-európai béke szimbóluma.
8. Európa-udvar
Komárom újabb kori épületegyüttese, ahol mindegyik épület másik ország stílusjegyeit viseli. Az
udvaron a történelmi Magyarország uralkodóinak
és más jeles személyiségeinek a szobra látható.
9. Sétahajózás
A Vág vagy a Duna partján található ártéri ligeterdők és természeti szépségek sétahajóról megtekintve igazán emlékezetes látványt nyújtanak. A már
ismert települések és történelmi nevezetességek is új
perspektívából láthatók.
10. Gasztronómia és Duna Menti Borút
A magyar konyhához köthető, ízletes ételeket
remek borok egészítik ki, a vidék borkultúrája
többszáz éves múlttal és remek ázsióval rendelkezik.
A régió vendéglátását a szívélyesség és a családias
hangulat fémjelzi..
-wawruch rózaForrás: visitdanube.eu
A képekért köszönet a Duna mente TDM-nek
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Rekordhosszúra nyúlt
ismét a rétes Vásárúton

B

2018-ban is megdőlt a réteshúzás rekordja! 43 méter 94 centiméter – ilyen
hosszúra nyújtották ki a rétestésztát idén a XII. Réteshúzó Fesztiválon Vásárúton.
A rétesnyújtás pillanata minden évben a fesztivál legizgalmasabb része, amit
több százan kísértek figyelemmel most is. Bugár Krisztina és csapata az idén is
mindent megtett azért, hogy megdöntsék a réteshúzás szlovákiai rekordját.

oldogság fogott el, amikor láttam, hogy milyen sokan szurkolnak nekünk. A feladat most sem volt egyszerű. A meleg és
száraz időjárás nem kedvez a rétestésztának, de szerencsére
megbirkóztunk vele. Arra kellett odafigyelni, hogy a tészta
széle, ha el is szakad, ne fusson el. Ilyen esetben csak alányúlni lehet, és
le kell tenni a tésztát, meghúzni már nem szabad. Az új tagokból álló
csapatom nagyon ügyes volt, követte az utasításaimat, és így mindenki örömére megdöntöttük a tavaly felállított rekordunkat – mondta
a főszervező Bugár Krisztina.
A rétes a történelmi Magyarországon, Ausztriában, és Szerbiában is
ismert finomság. Feltehetőleg a 16. században török hatásra honosodott meg, elődje a Balkánon ma is létező baklava lehetett. A rétes
a Csallóközben is kedvelt étel, ma már azonban, sajnos, egyre kevesebben tudják elkészíteni. A rétesnyújtás sok nő számára elrettentő feladat, másrészt e finomság elkészítése időigényes. A vásárúti rétesfesztivál szervezői azonban 12 évvel ezelőtt úgy gondolták, nagyanyáink
értékeit tovább kell adni, a fiataloknak is meg kell mutatni és tanítani
a réteskészítés fortélyait. A gasztrokulturális rendezvény mára olyan
népszerű lett, hogy a falut minden évben több ezren keresik fel a távolabbi vidékekről is, hogy megkóstolják a vásárúti rétest. A fesztivál
látogatói a friss rétes illatának most sem tudtak ellenállni. Számtalanféle rétes közül választhattak: almás-rebarbarás, káposztás-szalonnás,
túrós-őszibarackos – csak néhány fajta, amit meg lehetett kóstolni.
Ebben az évben is csapatok versenyeztek, hogy eldőljön: ki készíti
a legfinomabb rétest. A versenybe 5 csapat nevezett be, nekik két kötelező és egy választott rétest kellett elkészíteniük. A sárosfai asszonyok
először mérettették meg magukat, azt azonban minden mozdulatuk
bizonyította, hogy rutinosak.
„A réteskészítés fortélyait a nagyanyáinktól lestük el, a mai napig
az ő receptjeik alapján készítjük. Tudásunkat azonban a fiataloknak is
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igyekszünk átadni. Sárosfán ezért több alkalommal szerveztünk réteskészítő-tanfolyamot, amelyre sok fiatal is jelentkezett. A rétest nagyon
szeretjük elkészíteni és elfogyasztani is. Többféle töltelékkel ízesítettük
már, kipróbáltuk például a szilvásat is. Nagyanyám azt mondta, bármivel meg lehet tölteni, a lényeg, hogy az alapanyag minőségi legyen.
A versenyben végül egy klasszikus mellett tettük le a voksunkat,
meggyes-mákost készítettünk" – árulta el Földváry Terézia, a sárosfai
Csemadok elnöke, aki mellesleg a falu polgármestere is.
A döntés végül jónak bizonyult, a zsűrinek az ő rétesük ízlett
a legjobban, így megnyerték a versenyt. A fesztivál 12 éves történetében újdonságnak számított, hogy egy férficsapat is benevezett. Soha
korábban nem nyújtottak rétest, mindent amit tudtak, azt az előző
fesztiválokon lesték el az asszonyoktól. Idén úgy gondolták, ők is megpróbálják elkészíteni az általuk is kedvelt ételt, mert azt vallják, a házias
ízeknek nincsen párja.
„A réteskészítésről nagyanyám jut eszembe, aki gyönyörűen és
szakszerűen nyújtotta ki a tésztát. Ő nagyon gyakran sütött rétest,
mi pedig imádtuk. Azok az ízek ma is hiányoznak. Sajnos, ma már az
áruházláncokban is lehet kapni rétestésztát, de azt a házival nem lehet
összehasonlítani. Mi, férfiak az esélytelenek nyugalmával indultunk
a versenyben, de úgy gondoltuk, amit az elmúlt években megtanultunk, most a gyakorlatban is kipróbáljuk. Rétesünket naranccsal,
csokival ízesítettük és karamellt is tettünk bele. Úgy érzem, a végeredmény nem lett rossz, ezért valószínűleg mostantól fogva otthon is kell
majd rétest sütni a családnak" – hangsúlyozta Svarba Ferenc.
A zsűri elnöke 2018-ban is Gianni Annoni, a ma már Budapesten
élő olasz gasztroszakember volt. Elmondta, az idei fesztiválon is sok
élményt szerzett, a hagyományok ápolása neki is sokat jelent. A rendezvényen pedig kóstolt egy olyan juhtúrós rétest, amelyet ha lehetne
kapni, mindennap megvenné.
Szerző és fotók: Bíró Éva
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Gördeszkások között
lehettem, imádtam
ezért a forgatást
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Fóti Dávid fiatal kora ellenére
már nem az első filmjét mutatja
be. Készített portréfilmet Irlanda
Kristóf miskolci slammerről,
a Gördülő élet pedig már
a második dokumentumfilmje
a gördeszkásokról. A Cinefest
fesztiválon mutatta be a filmet,
amely jelenleg elérhető az
interneten is. A komáromi születésű
filmes Miskolcon tanult és forgatott,
jelenleg Komáromban él. A Gördülő
életről beszélgettünk az alkotóval.
Deszkázás vagy film? Melyik jött előbb? Vagy külön-külön jöttek és később kapcsolódtak össze?
Gördeszkázni kezdtem előbb, majd utána jött az igény, hogy
kellene készíteni gördeszkás filmeket. Szóval végül is egyikből
jött a másik. Ez szerintem meglátszik a stílusomon is, illetve
a munkáimon is, nemhiába van már két dokumentumfilmem is
a gördeszkázásról.
Mennyi ideig készült? Az utómunkával töltöttél több
időt, vagy a terepen?
Vicces lesz a válasz, de ezt nagyon rövid idő alatt forgattuk,
mindössze négy nap jutott a forgatásra. Nagyon nehéz volt
összeszedni a szereplőket, érettségi időszak és bulik miatt is.
Egyébként, sajnos, Miskolcon már nagyon kevés a deszkás.
A stáb sem segített túlságosan, szinte egyedül készítettem
a filmet. Sok tényező miatt lett ennyire rövid a forgatási idő.
Ehhez képest viszont rengeteg hasznos anyag keletkezett. Ez
a film stílusának is köszönhető, hiszen maga az élet a dramaturg,

nincs igazán szinopszis vagy vezérfonal, csak sodródtam az árral.
Bőven lehetett volna belőle hosszabb filmet is vágni, sőt, újra is
akartam vágni, mert a huszonöt perces időkorlátot a Cinefest
miatt tartottam be. Oda készült a film, és ennél hosszabb filmet
nem vihettünk. A válaszom az, hogy az utómunkával jóval több
időt töltöttem, az aránylag rövid forgatási idő ellenére több,
mint húsz óra anyagunk volt. Maga a vágás bő egy hétig tartott,
hiszen határidőre kellett elkészíteni, így is épphogy elkészült, de
ez nem újdonság a szakmában.
Mi volt a kedvenc történeted a forgatás alatt?
Az egész forgatás a kedvencem volt, hiszen gördeszkások
között voltam. De volt egy nap, mikor a miskolci Hősök terén
forgattunk, és elkezdett esni az eső. Mindenki rohant a dolgaiért, majd bementünk egy fedett helyre. Vagy hat-hét gyerekkel
nagyjából tíz négyzetméteren, kint az utcán, esőben, egy kis tető
alatt, még egy idegen fiatal pár is beszorult közénk. A srácok nekiálltak telefonnal fingerboardozni (ez a gördeszka kicsinyített
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mása, amin az ujjakkal lehet gördeszkázni), bandázni, szórakozni. Megjelent pont egy szaktársam is az alattam lévő évfolyamból, ő szintén csatlakozott hozzánk. Ott nagyon éreztem azt az
érzést, amikor még Komárom utcáit róttam az otthoni gördeszkás barátaimmal.
Milyen volt a filmed fogadtatása? Hogy értékelte a szakma vagy a közönség? Hogy fogadták azok, akik szerepelnek benne?
Nem volt egyszerű dolga a filmnek, hiszen itt úgymond két
„szakmának” is meg kellett felelnie: a gördeszkásoknak és a film-
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készítőknek. Inkább a gördeszkásoktól kaptam visszajelzést, illetve pár laikustól. A gördeszkások meglepő módon a szereplők
alaposabb bemutatását hiányolták, és kicsit unalmasnak találták
a filmet. Ez utóbbival egyetértek, hiszen gördeszkásként tudjuk,
hogyan használják a teret, a várost a gördeszkások. Mint dokumentumfilmnek elég sajátságos az íve, hiszen mint említettem,
nem is igazán volt forgatókönyv, próbáltam minél élethűbben
bemutatni a miskolci gördeszkások térhasználatát és társadalmi
beilleszkedését. Ez szerintem egy érdekes módszer a dokumentumfilmezésben. Sajnos, ez a szakma kevésbé ismeri az alkotást,
így nem is nagyon kaptam visszajelzést szakmabeliektől. A sze-
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replők imádták, a Cinefestes vetítésre az egész miskolci deszkás
brigád eljött, vagy tizenöten beültek, és ahogy lement a film, el
is hagyták a vetítőtermet! Nem hazudtolták meg gördeszkás mivoltjukat. A komáromi Monostori Erődben 28. Mediawave-n is
levetítették a filmet. De nem tudom, hányan látták, mert fotósként dolgoztam a fesztiválon. Egy egykori gördeszkás Győrből
azt mondta, a film teljesen visszaadta azt a hangulatot, amit akkor érzett, amikor még a városban gördeszkázott a haverjaival.
Illetve egy újságíró kolléga is méltatta a filmet, szerinte őszinte
alkotás és sallangmentes, nem akar több lenni, mint ami.

Mi lesz a következő nagyobb projekted?
Mostanság egy kicsit a fotózás felé kacsintgatok, illetve próbálom anyagi haszonná alakítani a szellemi tudásomat, kisebb-nagyobb sikerrel. Nem egyszerű egy filmes élete, ahogy más
művész élete sem ebben a mai pénzorientált világban. Leginkább rövid játékfilmekben, kisebb történetekben gondolkodom.
Nincs is fedezetem nagyjátékfilmre, vagy egész estés dokumentumfilmre, ezeket egyedül szinte lehetetlen leforgatni. Nagyobb
projektem inkább a megélhetésem előteremtése, maradjunk
ennyiben.

– wawruch róza –
Fotók: Fóti Dávid
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KÖLTÖZÉS

Felnőtté válás tanfolyam,
akárhányadik lecke,
...avagy jó buli a költözés, de minden
hétvégén én sem csinálnám
Nem volt létrám,
mégis felakasztottam
a függönyöm az ablakra.
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gy bő hétvégére, előtte pedig jó pár hónap lagymatag és két hét intenzív lakáskeresésre volt szükségem ahhoz, hogy komáromiból dunaszerdahelyivé
változzak. Persze úgy állati könnyű, ha a lakhelyem nem része az identitásomnak. Nem falakhoz
és utcákhoz ragaszkodom, hanem emberekhez,
a költözés pedig ennek nem oka, hanem következménye. Azt az
ötven kilométert közel fél éven át minden munkanapon amúgy
is megtettem kétszer. Ha egy világrészt cseréltem volna fel, azt
talán megérezném.
Rájöttem arra is, mennyi minden elfér egy szobában, ami
egy autóban korántsem, pedig a szoba sem tűnik sokkal
nagyobbnak. Végül az utolsó bőröndöt vasárnap reggel
csomagolom össze, hogy aztán egy verőfényes délelőttön
a szinte üres lakást betöltsük egyrészt bőröndök és zsákok
kupacaival, másrészt a jelenlétünkkel, életörömünkkel és
egyebekkel.
Az első adagokat viszonylag gyorsan kipakoljuk, majd
a délutánt a lakás és rokonok bútorait méregetve töltjük,
később pedig nem egészen önhibánkon kívül jó két órát várunk egy lábpumpára. Igen, egy lábpumpára, holmi igeidők
miatt. Ágyunk ugyanis lesz – a közös tábori matracunk lesz
az. Közben telefonon hajkurászom a főnököm, hogy hétfőn
bizony nagyon nagy szükségem lesz egy szabadnapra.
Még ennél is nagyobb bűvésztrükk az evés. Ennivalónk
ugyan akadna, de ami van, azt mielőbb meg kell enni,
halmozni ellenben semmit nem szabad. Már megint azok
a nyamvadt igeidők! Kint harmincvalahány fok van, hűtő

KÖLTÖZÉS
Vajon az öregedés jele, ha
valaki őszintén örül egy mosógépnek?

Sajnos, nincs „előtte”
kép. A takarításon
járt az eszem, nem
a fényképezésen.
viszont csak később lesz. Hétfőn. Valahogy mégis megoldjuk ezt
a bökkenőt is, egy adag szerencsével és segítséggel. Semmi nem
romlik meg, és éhesek sem maradunk. Valójában az evésnél sokkal
többet foglalkozom a listámmal. Egy dalszerzői füzetből kitépett
lapon gyűjtöm, hogy mi mindenre lesz még szükségünk már rövid
– és középtávon. Ötletszerűen adom hozzá a dolgokat, az éjjeliszekrény és a hamutartó között kényelmesen elfér a kisolló.
A hétfői nap nagyobb része újabb expedíciókkal telik, aztán este
megérkeznek a lista legnagyobb tételei, méreteikben is: a bútorok.
A nagymama ülőgarnitúrájával és dohányzóasztalkájával sok gond
nincs, a hűtő és a konyhaasztalról már korántsem mondható el
ez. Egy olyan lakásból érkeztek, amit korábbi bérlői meglehetősen
„leéltek”. Amikor ott jártam, az előszobaszekrénynek vigyázzmertodaragadsz volt a neve. De halált megvető bátorsággal kaparom le
a masszív, többrétegű piszokbevonatot – az összes takarítóeszközt
bevetve, ami a kezem ügyébe kerül (kösz, anyu!). Nincs kedvem
megvizsgálni a kosz összetételét, inkább azt állapítjuk meg, hogy
ott valószínűleg piszokemberek laktak. Olyanok, mint valami
horrorfilmben a mocsáremberek, csak ők nem mocsári, hanem
háztartási trutymóból vannak.
Másnap iszonyat büszke vagyok magamra, amikor a lakástulajdonos azt hiszi, azok bizony új bútorok. Azt pedig bezzeg nem
hiszi el, hogy az újonnan érkezett mosógépet én is akkor látom
először élőben, amikor ő. Fényképen persze más. Hihetetlen,
mennyire tud az ember örülni a munkában egy mosógépes szelfinek.
-wawruch rózaA képek a szerző munkái és teljes mértékben valóságosak

Szivi, ennyire nem
babrálhatsz ki velem!
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RECEPTEK
avagy pici csodák mindenkinek

A francia
konyha
Mi jut erről az eszünkbe?
Kifinomult, érdekes, igényes,
macerás, csigák, békák, sajtok,
borok, csokoládé, créme brulée,
bagett, croissant...és még
sorolhatnám. Mindenkinek más.

B
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izonyos források szerint
a francia konyha az olaszoktól vette át a lényegében
római korra visszavezethető sütési-főzési módszereket. Ki
gondolta volna? A legenda szerint
egy orvos leánya a középkorban
Itáliából magával vitt néhány szakácsot Franciaországba, akik a francia
konyha atyjainak tekinthetők. És az,
hogy a francia konyha ilyen előkelő
helyre került, és ilyen magas színvonalra fejlődött, a francia uralkodóknak, kiváltképpen a Bourbonoknak
köszönhető, az ő életmódjuknak,
életszeretetüknek.
Viszont egy kis szerencse is kellett
ehhez a sikerhez, ami nem másban, mint a kedvező természeti és
földrajzi adottságokban, valamint az
alapanyagok bőséges választékában
rejlik.

Quiche Lorraine

Az

egyik nagy kedvencem a francia finomságok végtelen tárházából.
A magyar neve: lotaringiai lepény. Mivel ebben az elnevezésben nincs semmi pikantéria, maradjunk inkább a quiche lorraine-nél(ejtsd: /kis loren/)
Ez a franciák pizzája, egy klasszikus francia étel, amelynek alapgondolata a következő: egy omlós tésztaágyon pihenő, gazdag feltéttel megpakolt, tejszínes tojással
összesütött lepény. Többféle verziója létezik: van a szalonnás, sonkás gombás, többféle sajtos, de mivel spárgaszezon van, én hoztam egy spárgás – füstölt sajtosat.

Spárgás-füstölt sajtos quiche
ELKÉSZÍTÉSE:
1. Először a tésztakérget készítsük el! A szobahőmérsékletű,
puha vajat morzsoljuk össze a sózott liszttel, majd üssük
hozzá a tojást, és gyúrjuk cipócskává.
2. Ha akarjuk, pihentethetjük is, de pihenés nélkül is szót fog
fogadni: nyújtsuk a tésztát akkorára, hogy bőven ki tudjuk
vele bélelni a pitesütőt. Tipp: Tegyük a tésztát 2 sütőpapír
közé, és nyújtsuk ki így. Nagyon megkönnyíti a dolgunkat,
és ügyesebben áthelyezhetjük a tésztát a pitesütőbe.
3. A tésztakérget 140 fokra előmelegített sütőbe tesszük és
elősütjük, kb.10-15 percig.
4. Amíg sül a kéreg, összekeverjük a tojásokat a tejszínnel,
a reszelt sajttal, a pici sóval, és a szerecsendióról se feledkezzünk meg.
5. A spárgát tisztítsuk meg és vágjuk méretre. A legalsó
1-2 cm-t mindenképpen vágjuk le, mert az túl fás lehet.

6.
7.
8.
9.

HOZZÁVALÓK:

Először is kell hozzá egy 20-22 cm átmérőjű , hullámos szélű pitesütő forma. Ha
nincs, megteszi a tortaforma is.

:
A tésztakéreghez
s)
200 g liszt (lehet sima vagy réte
100 g puha vaj (nem margarin!)
1 egész tojás
só

A javához:

18-20 szál zöld spárga
250 ml tejszín
3 tojás
100 g reszelt, füstölt sajt
¼ KK reszelt szerecsendió
só – ízlés szerint

A zsenge végeit vágjuk olyan hosszúságúra, hogy körbe
tudjuk rakni – díszíteni a pite tetejét. A levágott, nem fás,
kis szárdarabkákat is felhasználjuk.
Az elősütött tésztakérget kirakjuk a levágott spárgadarabkákkal.
Ráöntjük a tejszínes-sajtos masszát.
Kidíszítjük a tetejét a zsenge hajtásokkal.
Kb. 140 fokon, 40 percig lassan sütjük, hogy a belseje megszilárduljon. Közben a teteje is szépen megpirul.
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Créme
Brulée
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HOZZÁVALÓK:
6 tojássárgája
65 g kristálycukor
400-500 ml zsíros tejszín
1 vaníliarúd
pár kiskanál kristálycukor a
tetejére - díszítésnek

RECEPTEK

P

ontosan nem tudni, hogy ki és
mikor találta fel a Créme Brulée-t. Az első írásos dokumentum, amely említi, egy francia
szakácskönyv még 1691-ből. Ez volt
tehát az eredeti neve az édességnek,
ám a szakácskönyv 1731-es új kiadásában már Créme Anglaise-nek (angol
krémnek) hívták.
Hasonló összetevőkből áll a katalánok egyik desszertje, a Crema Catalana.
A hagyományok szerint az édességet
Szent József napján, március 19-én
készítették, de manapság már mindennapos finomságnak számít.
Én azt vallom, hogy a jót ki kell várni. Nos, a Créme Brulée (is) pontosan
ezt igazolja. Amikor először készítettem, egy örökkévalóságnak tűnt, míg
készen lett, de ma már futószalagon
gyártom. Bele lehet jönni. Mennyei
finom, s egyszerű alapanyagokból,
egyszerűen össze lehet állítani, viszont
a sütés, pontosabban a vízfürdőben
való gőzölése miatt kicsit macerásabb.
De higgyék el, megéri kivárni azt
a pillanatot, amikor a kiskanalunkkal
óvatos mozdulattal feltörjük a roppanós karamell kérget, és merítünk
a vaníliától illatozó, selymes krém lágy
mélyéből – és végre megkóstoljuk!

ELKÉSZÍTÉSE:
1. Melegítsük elő a sütőt 150 fokra.
2. Öntsük a tejszínt egy lábasba. Hos�szában vágjuk ketté a vaníliarudat,
kaparjuk ki a belsejét – az apró
magocskákat. Ezzel kiszabadítottuk a vaníliaillat és – íz lelkét. Ezt
tegyük bele a tejszínbe – a vaníliarudat és a belsejét is.
3. Lassú tűzön melegítsük forráspontig, majd hagyjuk kicsit hűlni.
A hő hatására a vanília még inkább
érezteti az isteni illatát. Ez teljesen
átjárja a tejszínt is, de a konyha
légterét is betölti.
4. Egy tálban jól keverjük össze a tojássárgákat a cukorral.
5. Ehhez szépen fokozatosan adjuk
hozzá a tejszínt, amelyből előzőleg

6.

7.
8.

9.

kivettük a vaníliarudat, majd jól
keverjük el.
Szűrjük át sűrű szitán a keveréket, ezzel minden csomócskától,
vaníliadarabtól megszabadulunk. Ha
képződött rajta hab vagy buborék,
azt egy kanállal húzzuk le.
Öntsük a keveréket 4 tálkába.
Készítsünk elő egy magasabb falú
tepsit, amelybe belefér a 4 tálkánk.
A tepsi aljára terítsünk konyharuhát, majd rakjuk bele a tálkákat, és
öntsük fel vízzel. Akkor megfelelő
a vízfürdő szintje, ha a víz a tálkák
kb. feléig ér. Nagyon ügyeljünk,
hogy ne kerüljön egy csepp víz sem
a krémbe!
Ezt a kompozíciót tegyük a sütőbe,

és süssük addig, amíg a szélén és
a tetején már szilárd lesz a massza,
de a belseje még rezgős. Ez kb. 4050 perc.
10. Vegyük ki a sütőből, majd óvatosan
a tálakat a vízfürdőből is, és hagyjuk
hűlni először szobahőmérsékleten,
majd a hűtőben. Ez jó pár órát vesz
igénybe.
Tálalás előtt szórjuk meg a tetejüket
kristálycukorral, de ne túl vastagon. Ha
van cukrászpisztolyunk, akkor azzal
karamellizáljuk meg a tetejét. Érdemes
egyet beszerezni! Ha nincs pisztoly, akkor
a tálkákat újra be kell küldenünk a sütőbe,
ezúttal 200 fokba, közel a felső grillizzóhoz, hogy a cukor hirtelen karamellizálódhasson.
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CAMEMBERT

Ez

a lágy, kerek sajt talán egyike még – az Eiffel-torony
mellett – a Franciaországot jellemző szimbólumoknak.
A nemespenész borította, krémesen lágy közepű sajt
mesés múltra tekint vissza.
A fáma szerint, amikor Napóleonnak felszolgálták, annyira elbűvölte őt
a sajt, hogy kezet csókolt a felszolgálólánynak.
Az ínyencek körében az igazi nagy hírnevet csak a 19. század hozta meg
neki. Addig főként Normandiában ismerték. Ahhoz, hogy meghódítsa
a világot, egy francia mérnök találékonyságára volt szükség, aki feltalálta a neki megfelelő tároló – és szállítóedénykét, a fadobozt, amelyben
elindulhatott, a saját kis Tour de France-ára. Párizsba jutása egy fontos
mérföldkő volt, majd tovább és tovább jutott Európa-szerte.
A nagy ínyencek véleménye szerint a camembert sajtot legjobb tavasztól
őszig enni, mert ilyenkor – a sok friss fűnek köszönhetően – a legjobb
a tehenek tejének a minősége. A sajtot a hűtőben való tárolás után,
fogyasztás előtt legalább annyi időre hagyjuk kint a konyhában, hogy
étkezésre szobahőmérsékletű legyen.

Sokféleképpen el lehet készíteni és fogyasztani.
Nemcsak önmagában egy kevés kenyérrel, almával vagy más szezonális
gyümölccsel, esetleg dió, pisztácia kíséretében, vagy balzsamecettel, mézzel
megcsorgatva szokás fogyasztani, hanem olvasztva, rántva, mártásként
elkészítve is kiváló. Az angolok előszeretettel olvasztják rá zöldségekre.
Általában vörösbor vagy almabor dukál hozzá, ami a fűszereket illeti,
nagy barátságban állnak a fokhagymával, a rózsaborssal, zöldborssal,
a szerecsendió is jöhet, illetve a bazsalikom, kakukkfű és persze az illatos
rozmaring.
Nagy kedvenc. És még, ha szabad, halmoznám az élvezeteket, mégpedig
egy egyszerű, jól bevált kis ínyencséggel, melyet egy kedves kolléganőmnél
kóstoltam. Ez a töltött camembert. Emlékszem, ahogy a háromszög alakúra vágott sajtdarabkák illatoztak a tányéron... Már a látványuk is csábító
volt... mutatósak voltak, csalogatóak...megkóstolni, és megszeretni egy
pillanat műve volt! Igen, ez történt. Úgy gondoltam, nem mehetek haza
a recept nélkül. Én is akarok ilyet készíteni! A receptet el is kértem, azóta
is rendszeresen készítem.
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HOZZÁVALÓK:
2 db Camembert
2 db lágyabb háromszögsajt
1 kisebb gerezd zúzott fokhagyma
1 teás kanál aprított snidling
ors
1 mokkás kanál őrölt fekete-/zöld-/rózsab
mi
szalá
az
kb. 80-100g szár
vékonyra szeletelve

Töltött camembert
ELKÉSZÍTÉSE:

A camembert-eket megfelezzük, és kiskanállal vagy tompább kenőkéssel kivájjuk a belsejüket, vigyázva, nehogy
a kéreg megsérüljön.
A kivájt puha belsőhöz keverjük a lágyabb állagú háromszögsajtot, a fokhagymát, borsot, snidlinget és villával
összedolgozzuk.
A sajtkérget kibéleljük a szalámikarikákkal.
Ebbe beletöltjük a fűszerezett sajtmasszát.
A két töltött felet összeillesztjük, folpackba csomagoljuk, és
néhány órára a hűtőbe tesszük, hogy a hozzávalók összebarátkozzanak egymással. Tálalás előtt háromszögekre, kis
ékekre vágjuk.
Vendégváró falatkáknak, hidegtálak díszének és persze nem
utolsósorban borkorcsolyának is kiváló.
Mikor langyosra hűlt, óvatosan felvágjuk, salátával kínáljuk.

NYUGATSZLOVÁKIAI
ESEMÉNYEK,

?

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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MOZGÁSBAN

A rendszeres
edzés élettani h
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MOZGÁSBAN

Ha ismerjük testünk
működését, könnyen
rávehetjük, hogy
a zsírraktárokból szerezze be
az energiát.

hatásai

Minél több az izomszövetünk,
annál gyorsabb a fogyás.
Ahhoz, hogy mozogjunk, az izmoknak energiát kell nyerniük.
A többletenergia felhasználására az agy kémiai és idegi úton adja
az utasítást. A véráramba kerülő magas „fűtőanyagot” az izmok
nyomban el is égetik. Az izmok megelégednének a könnyen
hozzáférhető szénhidráttal is, mi viszont azt szeretnénk, ha
a zsírraktárakhoz nyúlna, mert azokból van bőven. Olyannyira, hogy alig várjuk, mikor pazarol már el egy kicsit belőle. Ha
ismerjük testünk működését, könnyen rávehetjük, hogy segítségünkre legyen. A dolog nyitja : ha túlságosan nagy a terhelés,
szervezetünk ijedtében a könnyen és gyorsan elérhető szénhidráthoz nyúl. Ha azonban közepes intenzitású mozgáshoz kell
energiát szereznie, van ideje, hogy a szövetekben felhalmozott,
lényegesen magasabb fűtőértékű zsírt égesse el.
Nem mindegy tehát a mozgás formája, intenzitása, időtartama.
Csakis az aerob, tehát megfelelő oxigénellátás mellett történő
mozgás hat pozitívan a testre és a lélekre, aminek fokozatos fogyás lesz a következménye. Ha közepes intenzitással sportolunk,
izmaink ráállnak a zsírégetésre, és a cukrot meghagyják az agynak. A gondolkodáshoz ugyanis cukorra van szükség, ha viszont
az izmok égetik el, leesik a vércukorszint. Az agy érzékenyen
reagál: fáradtak, figyelmetlenek leszünk, nem tudunk koncentrálni, és a fogyás is lényegesen lassúbb lesz.
A zsír csak egyetlen szövetben ég el: az izomban. Ebből
következik, hogy minél több az izomszövetünk, annál gyorsabb
a fogyás. Ezért téved igen nagyot az, aki csupán táplálék megvokisalföld 2018/4 41
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Milyen gyakran fuss?

H

a kezdõ vagy, szorítkozz heti két-három alkalommal
20-30 percre. Ezt növeld fokozatosan egy-egy órára.
Attól függõen, hogy mennyi idõt tudsz rászánni, futhatsz heti négy-öt alkalommal is. Ha kimerültnek érzed magad,
beteg vagy, vagy sérülés ért, pár hétig semmiképpen ne indulj
neki.

Mielõtt egy lépést is tennél
• Erõsen határozd el, hogy megtanulsz futni.
• Tervezd el, hogy hetente hányszor és mikor iktatod be ezt
a programot az életedbe.
• Válaszd ki a megfelelõ helyszínt, útvonalat.
• Jó, ha egy lelkes partnert is be tudsz szervezni.
• Szerezd be a megfelelõ futócipõt, ez nagyon fontos! Terepen való futáshoz terepcipõt, ha pedig csak aszfalton tudsz
futni, akkor utcai futáshoz való, jó rugalmasságút. Csakis
kimondottan nõknek tervezett, a lábadra tökéletesen pas�szoló lábbelit vegyél meg! A cipõ a legfontosabb hosszú távú
befektetés, ezzel megelõzheted a késõbbi térd-, derék-, vagy
más ízületi fájdalmat. Érdemes rá többet költeni!
• Iktasd ki a tudatodból az idõjárást mint problémát, inkább
a praktikus öltözékre koncentrálj. Amint futni akarsz, rögtön kiderül majd, hogy vagy túl meleg van, vagy túl hideg.
Esetleg esik az esõ, a hó, netán fúj a szél. Kellemetlen hírem
van: rossz idõ nincs, legföljebb nem megfelelõ öltözék!
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nással akar fogyni, ugyanis mindjárt az elején lerombolja a zsírégető
kemencéit. Tévedés, hogy csupán a mozgás harmincadik perce után
kezdődik a zsírbontás. Ha rendszeresen mozgunk, akkor az izom már
az első másodpercben megcsapolja a zsírosbödönt.
Annak, aki fogyni akar, folyton számolnia kell, ez vele jár. Számoljuk a bevitt kalóriákat, a testtömegindexet, a leadott energiát, és most
már a pulzusszámot is. Nincs beépített mérőóránk, amely figyelmeztetne: állj, túl gyorsan ver a szívünk, már átléptük azt a bizonyos
határt, amikor zsírt égetünk. Ezért szerezzünk be egy pulzusmérő órát,
vagy időnként álljunk meg, és számoljunk. Egy 25-30 év körüli nő számára a 110-130 közötti munkapulzus az ideális. A személyre szabott
pontos érték meghatározásánál az alap-pulzusszámot is figyelembe
kell venni, ami egyénenként változó. Érdekes, hogy edzett embereknek csökken a nyugalmi pulzusszámuk, ez is a mozgás jótékony hatása.
Ha nincs pulzusmérőnk, és nem kértük szakember tanácsát a pontos
érték meghatározásához, rábízhatjuk magunkat a légzéstechnikára. Ha
ritmikusan vesszük a levegőt, általában minden rendben van. A kapkodó légzés figyelmeztet, lassítsunk!

Mennyit sportoljunk?
Lehetőleg mindennap. Napi fél óra a választott mozgásformából
a legideálisabb. Nem túlságosan megerőltető, viszont agyunk egy
percre sem feledheti, hogy gondoskodnia kell a többletenergiáról.
Ha eközben mi magunk nem pótoljuk a leadott energiát, vagyis nem
eszünk többet, sőt esetleg egy kicsivel kevesebbet, és főleg nem zsíros
ételeket, akkor egy hónap múltán garantáltan kevesebbet fog mutatni
a mérleg. Aki a tornatermi edzést választja, heti háromszor egyórás
mozgással ugyanilyen eredményes lehet.

MOZGÁSBAN

Készülj fel életed elsŐ 5km-es futóversenyére

T

eljesen kezdõ vagy? Egy 5 kilométeres futóversenyre 9 hét alatt
felkészülhetsz így is. Sosem késõ elkezdeni. Az alábbiakban találsz egy kilenc
hetes 5 kilométerre felkészítõ edzéstervet.
Az edzésterv az egészséges, de hosszabb
ideje testmozgást nem végzõ embereknek
szól, akik esetleg még saját ideális testsúlyuknál is többek (maximum 15 %-kal).

1. hét
30 perc GYORS gyalogjárás és benne 1-1
perc lassú futás hatszor. (még egy edzésnapon ugyanezt ismételni)
2. hét
30 perc gyalogjárás és benne négyszer 2
perc lassú futás, köztük 2-2 perc gyaloglás
(mindkét edzésnapon ugyanezt ismételni)
3. hét
30 perc gyalogjárás és benne négyszer 3
perc lassú futás, köztük 4-4 perc gyaloglás

(még két edzésnapon ugyanezt ismételni)

4. hét
30 perc gyalogjárás és benne négyszer 4
perc lassú futás, köztük 4-4 perc gyaloglás
(még egy vagy két nap ugyanezt ismételni)
5. hét
40 perc gyalogjárás és benne négyszer 5
perc lassú futás, köztük 3-3 perc gyaloglás
(még két edzésnapon ugyanezt ismételni)
6. hét
40 perc gyalogjárás és benne háromszor 7
perc lassú futás, köztük 3-3 perc gyaloglás
(még két edzésnapon ugyanezt ismételni)
7. hét
40 perc gyalogjárás és benne háromszor 9 perc lassú futás, köztük 3-3 perc
gyaloglás (még két edzésnapon ugyanezt
ismételni)

8. hét
40 perc gyalogjárás és benne kétszer 12
perc lassú futás, közte 4 perc gyaloglás
(még két edzésnapon ugyanezt ismételni)
9. hét
30 perc tetszõlegesen váltogatva a futást
és a gyaloglást (egy edzés)
Minden edzés kezdetekor 5-10 perc
gyalogjárás szükséges bemelegítésként,
s a futás olyan lassú legyen, hogy még
beszélgetni is lehessen közben. A heti
három edzést tanácsos minden másnap
tartani, például kedden, csütörtökön és
a hétvégén. Az edzés lehet reggel munka
elõtt vagy késõ délután is. Délután kön�nyebb futni.
Ha nehezen készülsz egyedül, szólj
bátran ismerõseidnek és élvezzétek együtt
a futás szépségeit Sok sikert kíván , KELE
Géza szlovákiai futónagykövet és maratoni futó rekorder.
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Hat jótanács kezdő
extrém villa építés
M
Első jótanács

Először is, ha már eldöntöttük, hogy mindenképpen
különleges nyaraló építésére fordítjuk a pénzünket,
jól nézzük meg a malacperselyt. De az itt-ott elrejtett
bankszámlákat is, hogy lesz-e fedezete egy ilyen
luxusvilla építésének.

ert bárhonnan is közelítjük
a problémát, különleges építészeti értéket csak különleges
áron tudunk megszerezni.
Önnek ezek szerint túl kell lennie
a „Legyen Ön is milliomos” játék 10.
győztes kérdésén....
És most a milliót euróban értem.

Második jótanács
Ne vegyük meg híres ember híres lepukkadt villáját....A lepukkadt szó itt nem
az épület állagára utal, hanem a nyilvánosság általi „elhasználtságra”.
George Clooney a comói tó mellett 10
millió dollárért vette meg a Villa Oleandrát pár éve és most 100 millió dollárért
árulja.
Lady Gaga malibui háza és Celine Dion
luxusvillája szintén jóval többe kerül,
mint amennyiért ők megvették.
Tehát ha nem muszáj, nem kell villogni
az itthoniaknak, hogy én bizony ám
George Clooney villájában lakom. Mert
elillanhatnak a nehezen, vagy könnyen
szerzett tízmilliók.
Ezek az épületek attól drágák, hogy
híres emberek laktak benne.
Harmadik jótanács
Minden szempontból a leggazdaságosabb az, ha építünk magunknak egy
különleges külsejű, személyiségünket
pontosan tükröző és a pénztárcánkat is
kímélő luxus lakot.
Egy minden luxus igényt kielégítő
szuper okos, szuper dizájnos villa már 1-2
millió eurótól elérhető. Nekünk ez sok
pénznek tűnhet, de lássuk be, itthon sem
ritka az 5-10 milliós lakás.
Ha a pénzünknek csak a harmada vagy
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ő milliomosoknak
séhez
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a fele van meg, nem ajánlatos az építésbe
belekezdeni. A bankok ritkán finanszíroznak ilyen luxusberuházásokat, hacsak
nincs egy bankunk, mert akkor jó eséllyel
kapni fogunk erre is hitelt.
Legjobb, ha a pénz már most a rendelkezésünkre áll.
Számoljuk hozzá azt a jó magyar tulajdonságot, hogy evés közben jön meg az
étvágy, tehát egyáltalán nem biztos, hogy
a tervezett összeg elég is lesz az építkezésre.

Negyedik jótanács
Nem ajánlom, hogy a frissen szerzett
milliókat a saját gyermekkorunk kis falujában költsük el egy olyan házra, amellyel
a volt osztálytársainknak szeretnénk egy
kis borsot törni az orruk alá. Amúgy sem
mutatna jól két parasztház között egy
csigaházra hajazó luxusvilla.
Persze, jó érzés lenne luxus házunkkal
árnyékot vetni volt számtantanárunk
szolgálati házára. Vagy a volt osztály-
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társunk házára, aki gyermekkorunkban
a focipályán gyakran „köténnyel” szívatott
bennünket.
Minden különleges formájú és hagyományostól eltérő épület építéséhez
a legfontosabb, hogy megtaláljuk az
ideális helyet. A volt szülőfalunk erre nem
ideális hely.
Aki ezt a szabályt nem tartja be, később
még nevetség tárgya is lehet...
Én nagyon jól el tudom képzelni annak
az építési ügyintézőnek az ábrázatát,
akihez bemegyünk a faluba és elé tesszük
a 500 négyzetméteres luxusház terveit.
Valószínűleg több problémát akasztana a nyakunkba, mintha új Duna hidat
szeretnénk építeni.
Higgyék el, igaz a mondás, hogy bámul,
mint borjú az új kapura.
Mert a jelenlegi építésügyi rendszer
nincs felkészülve arra, hogy rugalmasan
tudja kezelni az extremitás ilyen formáját.
Ezért aztán azt javaslom, hogy próbál-

junk meg ehhez a nem egyszerű feladathoz egy nem egyszerű építészt keresni.
Az se baj, ha nagyon híres vagy nagyon
hírhedt. De valamiben legyen nagyon-nagyon....

Ötödik jótanács
A különleges villák különleges helykiválasztást érdemelnek.
Egy ilyen luxusberuházás attól különleges, ha szélsőséges formája van, illetve
különleges helyen épül. Például egy város
közeli lakatlan területen, ahol nem befolyásol minket a szomszédos épületekhez
való illeszkedési kötelezettség.
Vagy válasszunk egy olyan különleges
helyszínt, amely az elhelyezkedéséből
adódóan extrém, például a vízen úszó
épület elég extrémnek tűnik.
Az is ideális megoldás, ha olyan milliomos lakóparkban építkezünk, ahol
teljesen természetes, hogy a szomszédaink
is valami különlegessel rukkolnak elő.
Ott aztán biztosan nem gáz, ha a mi

HÁZ
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épületünk kicsit sem hasonlít a szomszédéra.

Hatodik és egyben utolsó
jótanácsom
Ha már különlegességre vágyunk, semmiképpen se hagyjuk ki a modern technika legújabb vívmányait az épületünkből.
Minimális elvárás, hogy luxusvillánk
okos otthonként és működjön.
A mindig nálunk lévő mobilon irányíthatjuk a fűtést, a világítást, a tévét,
a rádiót, a szellőzést. Folyamatosan
egyenletes megvilágítást biztosíthatunk
így a lakásban.
Ha kicsit sötétedik, a redőnyt felhúzza,
ha nagyon tűz a nap, a meleg hatására
a redőny automatikusan legördül.
Ha jön a vihar, az ablakok automatikusan becsukódnak, a napernyő visszahúzódik a tokjába.
Ha a szuperbiztos riasztónk ellenére
mégiscsak betörő merészkedne a lakásba,
a mobilon videóüzenetben figyelmez-
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tethetjük, hogy a kertben harapós kutya
várja.
Sőt, ha nem vagyunk otthon, kutyaugatást, és tévénézés hangját is lejátszhatunk.
A mobilon előjelzi, hogy nemsokára hazaérünk, a kapu automatikusan kinyílik,
a fűtés vagy a klíma az előre beállított
hőmérsékletre melegíti a lakást.
A kertünkben fűnyíró és locsoló robotok járőröznek, ügyelve arra, hogy a fű ne
nőjön nagyobbra, mint 4-5 cm.
A hűtőszekrényünk SMS-ben figyelmeztet, hogy kifogyóban van a tej, vagy
ha különösen lusták vagyunk, rendel is
nekünk az élelmiszert házhoz szállító
cégektől.
Persze, ezeknek a szolgáltatásoknak az
igénybevételénél sokszor előfordul, hogy
a lakásunk építési költségének 50% át is
kiteheti az okos otthon.
De én akkor is azt mondom, megéri,
haladjunk a korral, mert az halad nélkülünk is..
Bogár László építész


Az RTVS nemzetiségi adója
13:00
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

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)

17:30

K - P.: REGGELTŐL ESTIG 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
12:00 Hírek
12:05 90 éves a hazai magyar rádiózás:
Hangjáték

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 Eszme-csere
12:00 Hírek
12:05 Élő népzene
13:00 Hírek
13:05 Vasárnap délután (hírek óránként)
16:45 Egy csésze tea
17:40 Krónika
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SLOR

FEKTESSEN BE A JÖVŐBE

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

50 www.frisko.media
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Zábava nielen na cestách
SENCOR SPV 7971 | 7771 DUAL
DUÁLNY PRENOSNÝ
DVD PREHRÁVAČ

23 cm

18 cm

Nudíte sa na dlhých cestách? Okoreňte si ich sledovaním filmov
vďaka duálnemu prenosnému DVD prehrávaču Sencor. Na prehrávanie videa či fotiek môžete využiť okrem klasického DVD
tiež USB konektor, ktorý podporuje až 32 GB disk, alebo slot na
SD kartu, tiež s veľkosťou 32 GB. Prehrávač je ozvučený stereo
reproduktormi Dolby Digital, ale v prípade, že by vás rušilo okolie, môžete k zariadeniu pripojiť slúchadlá. Podporuje štandardné formáty videa i titulkov.

www.sencor.sk

2018
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FRIŠKOFEST
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2018 július 27 ABRAHÁM – REPÜLŐTÉR 2018 július 28

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

SZERETETTEL VÁRUNK MINDENKIT!
jegyek elővételben:

MEDIAL BANANA
ENOLA GAY
FOUR FACES

www.ticketportal.sk/event/friskofest
további információ: www.friskofest.sk

Moderátor: Matej Martinček

SZOMBATON A GYEREKEKNEK

PACI PAC

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

SLOR
HOME

AKCIA DO 28.08.:

OBEC
PUSTÉ
ÚĽANY

