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Týždenne do 33 080 domácností

tesárstvo - klampiarstvo - pokrývačstvo

www.aktaon.com

TOVAR, SERVIS - DODÁME DO 2 HODÍN

www.hydinarskafarma.sk Ponúka
hydinárska farma topolnica (pri galante)

Led reﬂektory - od

4,90 eur

MŰFOGSORJAVÍTÁS
NON - STOP!

Teljeskörű fogászati szakrendelő
Dr. Deák Henrietta
Egyszerű, gyors, fájdalommentes

Výklopné záuvky do nábytku
alebo kuchynskej linky - od 19,99 eur

OTVORENÉ:
pon.-piat.: 7.00-17.00, sob.: 7.00-12.00
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„Semmi sem olyan hatalmas,
pácien

predaj - montáž - servis
Predajňa: Tomášikova 35 a 37, BA

02-49 10 30 40 / kotly@triangel-ba.sk

P.L.S. s.r.o. Ing. Peter Leporis
sprostredkovateľ poistenia, úverov a leasingu - člen skupiny

Ponúkame poistenie:

mint a mosoly ereje!“

Cím: 9022 Győr, Bajcsy-Zsilinszky u. 52/A. 1.emelet/6.

(Árkádtól 5 perc sétára)

PÍLA PADÁŇ
FŰRÉSZTELEP
- hranoly
- dosky
- tatranský proﬁl
- krbové drevo
- strešné laty
- piliny

tPTÙCtNBKFULVtQPEOJLBUFűPW
tDFTUPWOÏtWP[JEJFM

Andics Eugen, Padáň 33
mobil: 0905 784 672

Vyberte si najvýhodnejšie poistenie

STRECHYNA KĽÚČ

Hlavná 21/1, P.O.Box 181, 929 01 Dunajská Streda
tel./fax: 031/552 47 37, mobil: 0907 742 798, 0905 988 039, 0905 524 737
Bratislavská 100/C, 931 01 Šamorín, mobil: 0905 491 878

škridla výpredaj

e-mail: Leporis@nextra.sk

Cenové ponuky ZDARMA

3,50 €/m
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0905 746 124
09
www.strecha.ws

07-0012

ARRI s.r.o.
07-0033

Tel. szám: +36-30/60-99-252
www.colordent.hu, info@colordent.hu

94-0069

Najlepší výber KOTLOV

07-0006

Kedvezményesebb ár,
mint Szlovákiában
Ingyenes állapotfelmérés

07-0005

Galantská cesta 360/12, Dunajská Streda
tel.: 0905 901 604, info@aktaon.com

07-0004

0902 501 802

07-0067

031 781 15 63, 0905 450 432, 0905 551 499
99
9

Široký sortiment predlžovacích prívodov
do interiéru a exteriéru - od 24,99 eur
Zásuvky na diaľkové ovládanie, sada 3ks - od 19,99 eur

MŰFOGSOR KÉSZITÉS
5 MUNKANAP ALATT
REÁLIS ÁRON

36-0007

• 8 - 20 týžd. nosnice - Mládky
• 1-14 dňové brojlerové kačice
• 1-14 dňové mulard kačice
• 1-14 dňové mulard káčere
ROZVOZ e
čím
• 1-14 dňové landerské húsatá
Zabezpe
• 7 týžd. morky big 6
krmivo pre nosnice,
• brojlerové kačice na výkrm rastová a znášková

07-0063

Rezivo, OSB dosky, škridla, odkvapy, strešné okná
ARRI s.r.o., Budovateľská 20, Okoč, tel.: 0905 746 124, www.strecha.ws

SLUŽBY
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Trhovisko 10
DUNAJSKÁ STREDA
dunajskostredsko@regionpress.sk

KAMENO-PRODUKT
ROHOVCE 158
Výroba a montáž
na mieru:
obklady krbov
schody
parapety
pracovné dosky
obklady a dlažby

Vydavateľ:
REGIONPRESS, s.r.o.

Marian Vörös

0907 779 019

Distribúcia:
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík
DISTRIBÚCIA (33.080 domácností)
párny týždeň:
Šamorín, Dunajská Streda, Malé
Blahovo, Čiližská Radvaň, Dolný
Štál, Gabčíkovo, Jahodná, Malé
Dvorníky, Ohrady, Okoč, Opatovský Sokolec, Veľké Dvorníky, Veľký Meder, Vrakúň, Baka, Baloň,
Dunajský Klátov, Jurová, Kostolné Kračany, Kráľovičove Kračany,
Kútniky, Lúč na Ostrove, Medveďov, Povoda, Topoľníky, Trhová
Hradská, Trstená na Ostrove

Bezkonkurenčné ceny!

INZERCIA

25. rokov na trhu

Študentská 2, 917 01 Trnava
IČO: 36252417
reg. MKSR EV 3676/09

HĽADÁME A KÚPIME
NEHNUTEĽNOSTI
Využite obdobie prerušenia dražieb nehnuteľností
na riešenie Vašej situácie, nebude trvať večne
Sme renomovaná obchodná spoločnosť podnikajúca
dlhodobo v tejto oblasti a ponúkame viacero možností,
ako túto Vašu situáciu vyriešiť ešte pred dražbou s využitím
našich technických, právnych a finančných služieb.

V prípade záujmu nás kontaktujte na
tel.č. 0907 121 212 resp. na
e-mailovej adrese reality2@dimarko.sk

WWW.REGIONPRESS.SK

tel./fax: 031/55 986 89
mobil: 0905 387 343
e-mail: kamenoprodukt@nextra.sk

zomrel Anthony Quinn, mexicko-americký
herec (* 1915).

KONTAKTUJ
T

Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

E NÁS

Západné Slovensko
Bratislavsko Východ
Bratislavsko Západ
Dunajskostredsko
Galantsko+Šaliansko
Hlohovecko+Sereďsko
Komárňansko
Levicko
Malacko
Nitriansko
Novozámocko
Pezinsko
Piešťansko+NM+MY
Senecko
Senicko+Skalicko
Topoľčiansko+PE+BN
Trenčiansko+DCA+IL
Trnavsko
Zlatomoravsko

3. júna 2001

NEJDE VÁM
BIZNIS?

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.

94.750
100.200
33.080
31.290
28.510
16.370
31.310
27.450
54.930
34.140
18.210
38.810
27.920
34.570
40.560
59.430
46.550
18.990

Výročia a udalosti
sa narodil Peter Danišovič, profesor, slovenský staviteľ, vodohospodár a vysokoškolský učiteľ († 2011).

1. júna 1907

Predajňa
Dunajská Streda, ul. Istvána Gyurcsóa 1197/10
(pri predajni DIEGO)
mobil: 0905 387 343
e-mail: kamenoprodukt@gmail.com

nepárny týždeň:
Báč, Blatná na Ostrove, Čenkovce, Holice, Horný Bar, Štvrtok na
Ostrove, Trnávka, Veľká Paka,
Zlaté Klasy, Malé Blahovo, Gabčíkovo, Horná Potôň, Kvetoslavov,
Lehnice, Michal na Ostrove, Orechová Potôň, Rohovce, Šamorín,
Veľké Blahovo, Veľký Meder, Vydrany, Dunajská Streda

BV
BZ
DS
GA
HC
KM
LV
MA
NR
NZ
PK
PN
SC
SE
TO
TN
TT
ZM

52-0063

Redakcia:

07-0066

DUNAJSKOSTREDSKO

Najčítanejšie regionálne noviny

Výročia a udalosti
ukončil Pražský mier konflikt medzi stavmi a cisárom počas tridsaťročnej vojny.

30. mája 1635

voros@regionpress.sk

0907 779 019

Masívne oplotenie s plného materiálu Minőségi garázsok gyártása és szerelése
Masszív kerítések teli anyagból

Klvalitné plechové garáže s montážou

Stredné Slovensko
50.530
29.120
35.020
30.690
41.690
36.230
28.230
41.340
39.560
27.490
52.120

Banskobystricko+BR
Kysucko=CA+KM
Liptovsko=LM+RK
Lučenecko+VK+PT
Martinsko+TR
Oravsko=DK+NO+TS
Považsko=PB+PU
Prievidsko
Zvolensko+DT+KA
Žiarsko+ZC+BS
Žilinsko+BY

Východné Slovensko
BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN

33.870
28.710
26.640
83.740
20.730
12.970
29.620
41.130
45.115
32.750

Bardejovsko+SK+SP
Gemersko = RV+RS+RA
Humensko=VT+SV+ML
Košicko
Košicko okolie
Ľubovniansko
Michalovsko+TV+SO
Popradsko+KK
Prešovsko+SB
Spišsko+LE+GL

Ceny od:
1,5m x 0,85 m - 40 €
2m x 0,85m - 55 €

Slovenský

výrobok

Kontakt: Hlavná 716 (Areál PD), Okoč
E-mail: gavida.sro@gmail.com
Mobil: 0911 260 428, 0911 151 212
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DUNAJSKOSTREDSKO

RELAXŠPORT
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TELERVIS
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Novomestská 1, Gabčíkovo • Tel.: 031/558 46 00 • www.telervisgabcikovo.sk
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07-0065
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ZAMESTNANIE, SLUŽBY
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BRIGÁDA V BA IHNEĎ

10 ZÁHRADA A ZVERINEC

NÁSTUP MOŽNÝ IHNEĎ!

14 RÔZNE / iné
»Chystáte

sa vykopať
miesto na bazén či jazierko? Bezplatne prevezmem
zeminu v obci Vrakúň, prípadne viem poradiť aj doporučiť. Tel. 0905 578 188
»Medencét vagy tavat
tervez kiásni? A Vrakúň faluban ingyenesen átvesze
a foldet-talajt, tudok segítenni is. Tel.0905 578 188
»Bezplatne prevezmem
zeminu, aj miešanú zo
štrkom v obci Vrakúň. Tel.
0905 578 188

BEZ UBYTOVANIA

Kontakt: 0902 626 696, office@spotjob.sk

e
b
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85_0182

0904 001 475

Hívjon:

0905 312 160

32-0063

Volajte:

A.I.I. Technické služby s. r. o. prijme ihneď
t3VǏOâQSBDPWOÓL ,04&$1*-Ǝ¶,ûNFTBǏOFCSVUUP PTPCPIPEOPUFOJF
t70%*Ǝ# 5ûNFTBǏOFCSVUUP PTPCPIPEOPUFOJF
t70%*Ǝ$ûNFTBǏOFCSVUUP PTPCPIPEOPUFOJF

-FUOÈÞESäCBDJFTUBLPNVOJLÈDJÓW#"
Základná zložka mzdy
.JFTUPWâLPOVQSÈDF#3"5*4-"7"
+ príplatky a 0%.&/:
,dispecing2@aii.sk

UBYTOVANIE ZADARMO – NÁSTUP IHNEĎ

EUROKAMEŇ NOBE, s.r.o.
Kračanská cesta 558
558/19, 929 01 Dunajská
najská Streda

Mimoriadna akčná ponuka 20 % na
vybrané skladové hroby a pomníky
Akcia na kuchynské pracovné dosky a zásteny
z prírodného kameňa - 15%

Ponuka platí do 30.06.2020,
alebo do vypredania zásob.
Tel.: 0905 955 554

www.eurokamennobe.sk

94-0073

Bližšie info.: Hilda Sebőková, +421 902 361 271, praca@avastav.sk

»Predám dospelé KAPRE

obecné o váhe od 2 do 4
kg na zarybnenie. Cena
za kg 4-€ Tel.: 0905 578
188 DS

kurz začína 15.06. 2020

Miesto výkonu práce Bratislava, Dunajská Streda, Galanta
Ponúkaný plat: 5€/+ stravné lístky

- pomocné práce v logistike BA 4 € / hod. (brutto) len muži
- pomocné práce v tlačiarni BA 3,60 € / hod. (brutto) muži + ženy
+ príplatky za prácu v noci a cez víkend a sviatok

»Kúpim haki lešenie, 0908
532 682

KURZ SBS

Hľadáme na TPP šikovných stavbárov
na pozície:
murár, obkladač, železiar, tesár, zvárač,
s nástupom ihneď.

e-mail: dunajskostredsko@regionpress.sk

08 STAVBA

info@c-group.sk 0903 431 350

tel.: 0907 779 019

cykel/Diely- SERIÓZNA DOHODA 0908205521
»STARÝ PIONIER MUSTANG
STADION SIMSON JAWA 90
MANET KÚPIM TIETO MOTORKY 0915215406

Sklad Nemecko 2800 € /mes.
Drevár Rakúsko 3500 € /mes.

Prijem plošnej
inzercie

»ČZ-JAWA Odkúpim Moto-

»- Otec, je Červené more
naozaj červené?
- To neviem, synak, nemáš
ľahšiu otázku?
- Tak dobre, je Mŕtve more
naozaj mŕtve?
» Dcéra priniesla zo školy
domov poznámku:
- Je papuľnatá, odvráva a
nedá si povedať.
Na druhý deň učiteľka číta
v žiackej knižke odpoveď:
- To má po matke, zmlátil
som obe!
» Pýta sa otec syna:
- Jožko, ty chodíš s Miladou?
- No, chodím, máš niečo
proti tomu?
- Nie, iba som ti chcel povedať, že keď som ja bol v
tvojich rokoch, tak som s
ňou chodil tiež!
» Matka hovorí svojej pätnásťročnej dcére:
- Vieš, že môžeš hrešiť aj
myšlienkou?
- Áno, ale nie je to ono.
» Mamička sa sťažuje oteckovi:
- Pred domom je toľko blata, že som umyla šesť cudzích detí, kým som našla
nášho Miška.
» Syn sa bifľuje úlohu zo
slovenčiny:
- Otec, aký je to čas „Mamička sa rozpráva so susedou“?
- Stratený, synku, stratený!

07-0009

02 AUTO-MOTO / iné

Vtipy
týždňa

3000 EUR/mesačne Brutto

85_0335

»Predám Citroen Berlingo
1,6 HDI, r.v. 6/2010, šedá
metalíza, naj. 213 000
km. 1. majiteľ, servisná
knižka – pravidelný servis,
garážované, klíma, tepomat, cen. zam., el. okná a
iné. STK/EK 4/2020. Cena:
5300 €. Dohoda. Tel.: 0915
975 284

HORIZONTÁR
CNC

36-0059

01 AUTO-MOTO / predaj

PRIJMEME
Mäsiarov (Rakúsko)

32-0058

Občianska
riadková
inzercia

Najčítanejšie regionálne noviny

16 ZOZNAMKA

»- Namiesto učenia beháš
za dievčatami!
- Ale otec, to je úplne inak!
- Žiadne ale! Kto je tu otec?
Ja či ty?
- Obaja otec, už obaja...

»Zdravím hľadám milú
kamarátku /priateľku/
menší hendikep nevadí.
Som 33r rozvedený bez záväzkov. Mobil 0940536504
Dušan
»Ponúkam domov žene z
dediny ktorá chce začať od
začiatku BA 0903527833

» Mamička číta dcére rozprávku. Po chvíli sa dcérka
pýta:
- Mami, aj ty si čakala princa na bielom koni?
- Áno, čakala. Ale prišiel
iba kôň.

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera DS medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu

»- Otec, čo ti mám kúpiť na
meniny?
- Nekupuj nič, teraz nemám peniaze!

Príklad:
RP DS 12 Predám kočík,
0987 654 321.

07-0001

» redakcia
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Každá epidémia sa raz skončí
Uvoľňovanie opatrení môže znamenať aj vážne riziko zvýšenia
nákazy. Preto je veľmi žiaduce,
aby sa opatrenia uvoľňovali postupne.
Aj keď je už možné chodiť do obchodov, je na každom jednotlivcovi,
aby si zvážili, či do nich aj nevyhnutne potrebuje ísť. Čím viac budeme
prísni na seba, tým je väčšia pravdepodobnosť, že epidémiu zvládneme s
minimálnymi alebo malými následkami. Najzraniteľnejšie skupiny musia chrániť seba a ostatní spoločne
seba a ich.
V súčasnosti máme v rukách
prevenciu pred prípadnou druhou
vlnou ochorenia. Z minulosti vieme,
že keď opatrenia pri iných nákazách
neboli dostatočné, alebo sa uvoľnili
veľmi rýchlo, bola druhá vlna masívna a v oblastiach, kde si boli istejší,
následky druhej vlny boli iba o málo
menšie ako v prvej. Platí, že tento rok
bude lepšie dovolenkovať doma, najlepšie na vlastných záhradách alebo
chatách, alebo proste doma. S epidémiou sa ale budeme musieť naučiť
žiť, vírus ešte v Európe bude rizikom
nákazy dlhšiu dobu.
Dodržujte preto naďalej sociálnu
vzdialenosti medzi ľuďmi minimálne
jeden meter, lepšie dva metre. Nedotýkajte sa takzvanej T zóny na tvári
(čelo, nos, ústa) neumytými rukami.

Často si umývajte ruky – platí stále.
Ak si ich nemôžete umyť, noste pri
sebe dezinfekčný roztok, aspoň s obsahom alkoholu 60-90 percent.
Každý druh rúška chráni svojho
nositeľa a aj jeho okolie. Rúška si pravidelne meňte, niekoľkokrát denne.
Pri kašli alebo kýchaní je zakrývanie
úst a nosa civilizovanou samozrejmosťou.
Podporujte obranyschopnosť
organizmu stravou - dostatkom čerstvého ovocia a zeleniny, dostatkom
rýb v strave. Jedzte iba tepelne spracované potraviny. Pravidelne sa vystavujte slnečným lúčom a doprajte
si pohyb vonku.
Používajte rukavice, ak sa dostanete na miesta s vysokým rizikom –
v dopravných prostriedkoch, alebo
pri dotyku s nákupnými vozíkmi
alebo košíkmi. Často vetrajte, dajte si
vyčistiť klimatizáciu.
Súčasnosť je pre každého z nás
nová skutočnosť. Ale pravdou je, že
skon
každá epidémia sa raz skončí, skonstórii.
čili sa všetky v histórii.
Skončí sa aj táto. Ako,
šetto závisí aj od nás všetkých.
To znamená – od
VŠETKÝCH.

» MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH

Diabetologička, odborníčka na poruchy
metabolizmu a výživy
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Nemyslím teraz na zlodejov. Aj keď
si spomínam, že v mojom detstve sa
nikdy nezamykala bránka. A keď sa
spustil letný lejak, zrazu na podstiení
stáli ľudia, ktorí išli či už z obchodu,
alebo na omšu. A veľa bicyklov.
Píšete nám do redakcie dosť často,
aby sme pomohli s takým či onakým
susedským problémom. Viem, so susedmi je to často ťažké. Jeden sa sťažuje, že mu cez betónový plot padajú
orechové listy, ale neprekáža mu, že
na ten betónový plot nemá ani stavebné povolenie, ani súhlas suseda.
Druhému prekáža ohník na susedovej
záhrade, vraj sú na to ekologické vyhlášky, ale neprekáža mu umývať si
na svojom dvore kamión. Inému zas
vetvička bazy, presahujúca cez plot zo
susedovej strany, ale z tej vlastnej to
môže byť čokoľvek.
Plot má dve strany. Na tej vonkajšej sa nesmie robiť to, čo nám prekáža a
na tej vnútornej si zjavne môžeme robiť
čo chceme bez ohľadu na to, čo na to
sused. Fakt vám, milí čitatelia, nevieme v takýchto prípadoch pomôcť. Naša
redakcia nie je vybavená na riešenie

susedských sporov. Je na to občiansky
zákonník.
Úprava susedských vzťahov je zakotvená najmä v ustanovení § 127 zákona č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej
len „Občiansky zákonník“). Uvedené
ustanovenie upravuje povinnosť vlastníkovi veci zdržať sa všetkého, čím by
nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného, alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv, hovoríme tu o
obťažovaní iného a vážnom ohrozovaní výkonu práv iného. Obťažovanie
iného nesmie presiahnuť mieru primeranú pomerom. Musí ísť o taký zásah,
ktorý nie je spojený s bežným užívaním veci. Zásahy spojené s bežným
užívaním nehnuteľných, resp. hnuteľných vecí sú susedia povinní strpieť.
Lenže, „miera primeraná pomerom“ u nás zjavne platí ako vyžadovaná povinnosť iba zo strany suseda.
Máme takú mentalitu. Najskôr som ja,
potom chvíľu nikto, potom zas ja a už
nikto. Zákonník nezákonník. Keby to
nebolo smutné,, tak je to na
kedy sú tie
smiech. A niekedy
né výchoploty fakt jediné
disko z núdze.
ykajte si
P.S. Zamykajte
bránky, jeden dnes nišetko
kdy nevie... všetko
dobré –
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Môj svet za plotom
Mať plotom ohraničený pozemok
je fajn. Môj psík nebehá po cudzích
pozemkoch a cudzie sliepky zas nebehajú po tom mojom. Teda, nemali by. Aj keď – nie som priaznivcom
plotov. Sú štáty a spoločenstvá, v
ktorých to ide aj bez nich.
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Obnova strechy v najlepšej cene

STRECHACENTRUM plus obnova: eternitových
plechových
plochých
BEZ DEMONTÁŽE

0907 887 056
Materiál - prvotriedna kvalita

Pre dôchodcov špeciálna zľava

Našou vizitkou je spokojnosť
zákazníkov po celom Slovensku.

Zameranie, odborné poradenstvo
a cenová ponuka ZADARMO !

Prijem plošnej
inzercie

do ktorého koľvek okresu

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
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Nikdy to nesmie byť normálne!
„Keď mne zdochla koza, nech susedovi zdochnú aj dve!“ Poznáte
to. Obraz našej mentality, žiaľ, v
poslednom čase čoraz častejší. A
čoraz viac desivý v perspektíve
toho, čo nás v rámci medziľudských vzťahov ešte len čaká.
Svetové médiá bijú na poplach. Naše
sa tejto téme nevenujú. Ľudia prechádzajú v rámci vzťahov medzi sebou do
akýchsi zákopových trvalých vojen, bez
ich vyhlásenia a bez nádeje, dokonca aj
bez chuti na prímerie.

Hurá do zákopov!
Neviem, či je na to tá najlepšia chvíľa, ale pamätáte sa ešte na heslo „Spolu
to zvládneme“? Kam sa podelo po pár
týždňoch to „spolu“? Akosi priľahko
a prirýchlo ho vytlačilo slovo „ja“. Ja a
moje. Kopeme čoraz hlbšie zákopy, budujeme okolo seba stále viac obranných
opevnení, na sociálnych sieťach nadáva
už každý na každého. Tí aktívnejší rýchlo pochopili, že v tomto zmätku prišiel
ich čas a agresívne si presadzujú svoje.
Svoje názory, svoje predstavy o živote,
svoje požiadavky, svoje dogmy.

Keby sa tak Gándhí nemýlil
„Myslíme si, že to je nenávisť, no v
skutočnosti je to strach.“ (Mahátma
Gándhí) Všetci sme mali a mnohí ešte
stále máme strach. A mali by si to uvedomiť aj tí mladší. Najviac nakazených
koronavírusom na Slovensku sme mali
v skupine ľudí v strednom aktívnom
veku, medzi 30 a 50 rokmi života. To je

Zneužitie nešťastia

ilustr. foto
a najnovšie už aj zdravotne ťažko skúšanom Slovensku?

Pomýlený trend
Neuberáme sa normálnym smerom
a nemali by sme zostať iba divákmi,
alebo, mizernými komentátormi. Začíname sa topiť v bahne vzájomnej nenávisti. Prestávame rozlišovať. Otupujú sa
naše zmysly. Slabnú naše city. Nepočúvame sa , štekáme na seba, začíname
hrýzť. Nechceli sme ešte pred tromi mesiacmi dokázať SPOLU čosi iné?
red

49-0021

To znie naozaj dosť bezcharakterne
a najmä odpudzujúco. Sme toho však
svedkami. Médiá žijú z tragédií, katastrof,
krutostí či bolesti a občania, ktorí ich sledujú, sa rýchlo učia. Z toho sa totiž naozaj
dá žiť. A veľmi dobre. A prah spoločen- slovenskej ekonomiky, aby nebola
skej zodpovednosti sa znížil na úroveň do budúcna závislá iba na počte vypodlahy. Argumentom sa stáva krik, dav.
Občas aj hystéria, umne niekým v pozadí
„Nemôže si nikto myslieť, že obme„Nenávisť môžeme poraziť iba tým, že
vyvolávaná u labilnejších jedincov.
dzovaním slobodného pohybu a práv
rozšírime priestor pre lásku a úctu k
O čom je spoločenská debata
iných a braním si za rukojemníkov
sebe navzájom.“
Je teraz dôležitá popularita polinevinných ľudí, bude beztrestne zís(Zuzana Čaputová)
tických strán? Je teraz dôležité, kto
kavať pre seba akékoľvek výhody.“
zároveň skupina, ktorá ako prvá odloži- povedie o pol roka nejakú politickú
(Igor Matovič)
la rúška, zaplnila nákupné centrá, do- stranu? Je dôležité, kto si s kým ako
máha sa uvoľniť všetko a žiada to čoraz nerozumie? Alebo by bolo vhodnejšie robených automobilov, nebodaj ako
agresívnejšie a čoraz viac druhých pri zaoberať sa tým, ako a kde viac dopes- nastoliť právo a poriadok v morálne,
tom obmedzuje.
tovať potravín, ako zmeniť charakter eticky, právne, ekonomicky, kultúrne
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Voňavé rastlinky ochutia naše pokrmy a prospejú zdraviu

Bylinky v našej kuchyni
Pestovanie byliniek si už získalo
za posledné roky na Slovensku
veľa priaznivcov. Miesto si našli na
našich balkónoch, terasách i v záhradách. Vieme ich však správne
zberať, uskladňovať a používať?
Priaznivé účinky byliniek na náš organizmus poznali už naše staré mamy
a pri ich správnom používaní dokážeme
nimi nielen dochutiť a prevoňať pripravované pokrmy či nápoje ale aj posilniť
naše zdravie.

Zbieranie byliniek

Mrazenie byliniek
Vhodnými bylinkami na mrazenie
sú napríklad petržlenová vňať, kôpor,
mäta, pažítka, šalvia či medovka. Bylinky pred mrazením dobre umyte a
osušte. Ich listy alebo vňať môžete
zmraziť vcelku tak, že ich vložíte do
vreciek určených na mrazenie potravín.
Ďalšou možnosťou mrazenia byliniek
Náš tip:
Do nádobky určenej na výrobu kociek ľadu vložte celé lístky mäty či
medovky, tie vám potom výborne
poslúžia pri príprave chutných nápojov.

Na zber byliniek je vhodný košík,
prípadne textilné či papierové vrecko.
Zbierajte ich za suchého počasia a dbajte na to, aby ste zbierali len zdravé rastliny. Kvety trhajte cez obed a vňať ešte
pred odkvitnutím rastliny.

je ich zaliatie vodou. Bylinky v takom
prípade vložte do plastových téglikov
alebo nadrobno posekajte a vložte do
formičiek na ľad.

Uskladnenie byliniek

Využitie byliniek v našej kuchyni

Bylinky zbierame za suchého počasia.

Bylinky čo najskôr po zbere spracujBylinky môžete využiť pri prípra- ne dochutia tiež rôzne osviežujúce
te, pričom voliť môžete medzi dvoma ve rozličných pokrmov, ktoré vďaka nápoje. Chýbať by nemali ani na grispôsobmi ich uskladnenia – sušením
a mrazením. Do niektorých jedál sa bez
problémov dajú použiť sušené bylinky, ale sú i také pokrmy či nápoje, kde
lepšie vyniknú, ak nemáme po ruke
čerstvé, práve tie mrazené, pretože si zachovajú nielen svoju prirodzenú farbu
a svieži vzhľad, ale aj väčšinu zdraviu
prospešných látok.

foto autor congerdesign pixabay

Medovka
Jej lístky majú citrónovú vôňu a výborne sa hodia najmä do nápojov, ale
osviežiť môžu aj chuť rôznych šalátov či
omáčok.

Pažítka
Pažítka vonia podobne ako cibuľa, je
však jemnejšia. Ochutí nátierky, šaláty i
cestoviny so syrovou omáčkou. Do varených pokrmov ju pridávajte až po ich
dokončení, nevarte ju.

Sušenie byliniek
Bylinky sušte na teplom, suchom a
dobre vetranom mieste. Určite sa vyhnite priamemu slnku. Jednotlivé rastliny
rozložte na sito alebo ich sušte v menších trsoch zavesené. To, že je už bylinka suchá a pripravená na uskladnenie
zistíte tak, že sa jej stonky ľahko lámu.
V takom prípade bylinky vložte do dobre Lístky mäty či medovky vám výborne poslúžia pri príprave chutných osviežujúuzatvárateľnej nádoby a skladujte na su- cich nápojov.
foto autor ThorstenF pixabay
chom a tmavom mieste. Väčšinu z nich
môžete potom používať počas celého nim získajú výbornú chuť i vôňu. lovačke.
roka, až kým nebudete mať novú úrodu. Hodia sa k mäsu, zelenine ale výbor-

Bazalka
Bazalka sa používa do omáčok, šalátov i polievok. Ochutí tiež marinády a
zálievky. Veľmi dobre sa hodí k paradajkám či baklažánu a pravdaže k cestovinám. Do varených jedál ju pridávajte až
tesne pred ich dokončením, aby nestratila svoju vôňu.

Petržlen
V kuchyni má naozaj všestranné použitie. Pridávajte ho však až do hotových
pokrmov. Hodí sa k vareným zemiakom
aj dusenej zelenine. Pridáva sa do zeleninových polievok a rôznych pomazánok.

Rozmarín
Aróma rozmarínu je veľmi výrazná a
preto to s jeho množstvom príliš nepreháňajte. Táto bylinka sa hodí najmä pri
príprave pečeného či grilovaného mäsa.

Šalvia

Jej lístky sa hodia najmä pri príprave
jedál z bravčového mäsa a rýb. Použiť
ju môžete aj na ochutenie omáčok či
nátierok. Stačí jej veľmi malé množstvo,
častokrát jeden až dva lístky, ktoré môžete mraziť v nádobkách na výrobu ľaKôpor
dových kociek podobne ako medovku
Kôpor sa hodí pri príprave pečených či mätu.
rýb ako aj na dochutenie omáčok či zeleninových šalátov. Tiež sa uplatní pri Tymian
nakladaní zeleniny. Nemal by prejsť vaVyužijete ho pri príprave pečeného
rom a preto ho do varených jedál pridá- mäsa, rýb, dusenej zeleniny a omáčok.
vajte až na záver.
Nezabúdajte naň ani pri grilovaní mäsa,
rýb a zeleniny. Zväčša sa požíva sušený.

Mäta

V našej kuchyni majú bylinky rozmanité využitie. foto autor StockSnap pixabay

Pre jej výraznú mentolovú vôňu využite mätu na ochutenie zeleninových šalátov, dusenej zeleniny, pečeného mäsa,
rýb, marinád a zálievok. Svoje miesto
nájde aj pri výrobe dezertov, zmrzliny a
osviežujúcich nápojov, ktoré nielen dochutí, a prevonia ale aj krásne ozdobí.

DS20-22 strana

7

Oregano
Môžete ním v jedlách nahradiť majorán. Hodí sa do pokrmov z mletého
mäsa, pri príprave pizze, zemiakových
či zeleninových placiek, ale aj omáčok
podávaných k cestovinám.
STRANU PRIPRAVILA: RENÁTA KOPÁČOVÁ

ZDRAVIE / SLUŽBY
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

splátky od 149 €

VYUŽITE ŠPECIÁLNE ZĽAVY AŽ DO 40%
0948 787 777 | www.balkona.eu

VYHRAJTE 400 €

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom

HĽADÁME

BRIGÁDNIKOV

NA PREDAJ MELÓNOV

88-0051

Dôchodcov, študentov...
0902 606 436, 0902 692 290
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63-0076

splátky od 98 €

Životopisy zaslať na mail:
gazdovske.produkty@gmail.com
gazdovske.produkty@gmail.com

atia 0.
y pl
2
Zľav 5. 6. 20
do 1

zimné záhrady

zasklievanie terás

