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Z vlastnej skúsenosti viem, že rie-
šenie zložitých životných situácií 
prináša so sebou mnoho ťažkostí. 
V každom prípade je však potrebné 
zachovať si chladnú hlavu a nepod-
liehať emóciám, pretože zvyčajne 
nič nie je také zlé, ako sa javí.

Častokrát si to, čo sa okolo nás 
deje, príliš pripúšťame k telu a prob-
lémy, ktoré nám prišli do cesty, berieme 
veľmi vážne. Postupne v nás narastá 
napätie, dostaví sa smútok, hnev a ne-
zriedka aj pocit bezmocnosti. Pri hľa-
daní riešení, ako sa vymaniť z ťažkostí, 
do ktorých sme sa z rozličných príčin 
dostali, sa potom zvykneme zacykliť a 
nevieme nájsť cestu von.

Niekedy veľmi pomôže, ak sa nám 
podarí získať od problému odstup a 
pozrieť sa naň z iného uhla. Práve vďa-
ka tomu môžeme získať inú perspektí-
vu a vidieť veci, ktoré nám boli doteraz 
skryté. Kdesi som čítala, že je tiež účin-
né, ak si predstavíme, že náš problém je 
v skutočnosti problémom niekoho iné-

ho, a my sa stávame len radcom, ktorý 
sa musí zamyslieť nad tým, ako dotyč-
nému pomôcť či poradiť. Aj vďaka ta-
kémuto prístupu môžeme objaviť rieše-
nia, ktoré nám napokon pomôžu sa zo 
spletitej situácie čo najlepšie vymotať.

Ak si napriek všetkému nevieme 
poradiť, skúsme sa obrátiť na nieko-
ho, komu dôverujeme. Nezaintereso-
vaná osoba môže mať na celú vec cel-
kom iný pohľad, nepodlieha emóciám, 
má iné životné skúsenosti, a tak môže 
vidieť aj iné možnosti a východiská.

Albert Einstein povedal, že 
„uprostred ťažkostí leží príležitosť“, 
a tak by sme možno problé-
my nemali vnímať len v 
negatívnom zmysle, ale 
tiež ako príležitosť pre-
hodnotiť svoj doterajší 
život a zároveň ako 
šancu urobiť čosi pre 
jeho zmenu k lepšie-
mu.

Pozrieť sa na veci s nadhľadom

» Renáta Kopáčová, redaktorka
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škridla výpredaj
4,90 € / m2

Rezivo, OSB dosky, škridla, odkvapy, strešné okná

ARRI s.r.o., Budovateľská 20, Okoč, tel.: 0905 746 124, www.strecha.ws

tesárstvo - klampiarstvo - pokrývačstvo

PLECHYa škridle ihneď zo skladu. Ozaj výhodné ceny.
Strechy na kľúč a rekonštrukcie striech.

TOVAR, SERVIS - DODÁME DO 2 HODÍN

Neváhajte zavolať!
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DUNAJSKOSTREDSKO

Zora Kováčová          0905 719 132

Distribúcia:
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk

párny týždeň:
Šamorín, Dunajská Streda, Malé 
Blahovo, Čiližská Radvaň, Dolný 
Štál, Gabčíkovo, Jahodná, Malé 
Dvorníky, Ohrady, Okoč, Opatov-
ský Sokolec, Veľké Dvorníky, Veľ-
ký Meder, Vrakúň, Baka, Baloň, 
Dunajský Klátov, Jurová, Kostol-
né Kračany, Kráľovičove Kračany, 
Kútniky, Lúč na Ostrove, Medve-
ďov, Povoda, Topoľníky, Trhová 
Hradská, Trstená na Ostrove   
 
nepárny týždeň:
Báč, Blatná na Ostrove, Čenkov-
ce, Holice, Horný Bar, Štvrtok na 
Ostrove, Trnávka, Veľká Paka, 
Zlaté Klasy, Malé Blahovo, Gab-
číkovo, Horná Potôň, Kvetoslavov, 
Lehnice, Michal na Ostrove, Ore-
chová Potôň, Rohovce, Šamorín, 
Veľké Blahovo, Veľký Meder, Vy-
drany, Dunajská Streda  

dunajskostredsko@regionpress.sk

Redakcia: Trhovisko 10
DUNAJSKÁ STREDA

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

DISTRIBÚCIA (34.320 domácností)

BV   97.240 Bratislavsko Východ
BZ  106.540 Bratislavsko Západ
DS  34.320 Dunajskostredsko
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LV  30.580 Levicko
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SC  35.420 Senecko
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SN  32.540 Spišsko+LE+GL

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a 
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazy-
kovou úpravou.

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

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

Ponúkame poistenie:
k k v

c v

Vyberte si najvýhodnejšie poistenie

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

e-mail: Leporis@nextra.sk

»Kupim traktor zetor v 
hocijakom stave. 0910 
433 620
»ČZ-JAWA Odkúpim Moto-
cykel / Diely - SERIÓZNA 
DOHODA 0908 205 521
»KÚPIM STAREHO PIONIE-
RA JAWA 20, 21, 05 JAWA 
MUSTANG ALEBO SIMSON 
ENDURO ELECTRONIC STE-
LU MOPED STADION AJ PO-
KAZENE DLHO ODSTAVENE 
PLATIM IHNED PONUKNITE 
0915215406

»Kúpim haki lešenie. tel 
0908 532 682

»Kupim malotraktor Tera 
Vari Agzat pripadne TK 
14. 0904 99 5579

Občianska
riadková
inzercia
01 AUTO-MOTO / predaj        

02 AUTO-MOTO / iné 

03 BYTY / predaj 

04 BYTY / prenájom 

05 DOMY / predaj   

06 POZEMKY / predaj 

07 REALITY / iné       

08 STAVBA                    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

13 RÔZNE / predaj    

14 RÔZNE / iné    

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

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

Spätnou SMS vám potvrdíme 
prijatie inzerátu a jeho cenu, 
ktorú vám vyúčtuje váš mobilný 
operátor. Cena je 0,60 € s DPH 
za každých začatých 30 znakov 
textu vášho inzerátu vrátane 
medzier. Nič iné neúčtujeme. 
Upozornenie! Služba nefunguje 
u operátora O2 a 4ka.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac 
týždňov, pošlite rovnakú sms 
toľkokrát, v koľkých týždňoch 
chcete inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverejniť 
v ľubovoľných iných našich no-
vinách, DS zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na druhej 
strane vľavo dolu. Službu Plat-
baMobilom.sk technicky zabez-
pečuje ELET, s.r.o.

14. júna 1942
Anna Franková si začala písať denník

Výročia a udalosti
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eternitových, plechových, plochých
a kanadské šindle

OBNOVA STRIECH

DOBRÁ STRECHA

TEL.: 0910 976 757

Bez potreby demontáže
bitumenovou lepenkou (index)
Zameranie, cenová kalkulácia, poradenstvo zdarma

za NAJLEPŠIU CENU

zľava pre

dôchodcov

garancia

15 rokov
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0905 719 132

15. júna 1363
korunovácia Václava IV. za českého kráľa

Výročia a udalosti
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

zasklievanie terás

splátky od 98 € splátky od 99 €

prístrešky

splátky od 99 €splátky od 49 €

VYUŽITE PRED ZDRAŽENÍM 
ŠPECIÁLNE ZĽAVY !  VYHRAJTE 400 €

balkóny rámové
bezrámové zimné záhrady 

splátky od 149 €

 

 50%
až do
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cserepek (pléh, klasszikus) l trapézlemezek 
ereszcsatornák l tetoszerkezetek 
purhab-panelek l szerelt csarnokok l házak

tel.: 0905 577 222
 
www.stresnekrytiny.sk

Ha felhív 
vagy megkeres, 
árajánlatunk 

ingyenes!

na krytiny až do

- 50%

eladunk, szerelünkeladunk, szerelünk
TETOKET Zlavy

OHÝBAME
PLECHY

na ohýbačke
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Keďže Senegal bol dlhé obdobie 
francúzskou kolóniou, vplyv Fran-
cúzska je cítiť nielen v kultúre, archi-
tektúre či v tradíciách, ale aj v sene-
galskej kuchyni. Okrem francúzskej  
je miestna gastronómia ovplyvnená  
aj severoafrickou, západoafrickou      
a portugalskou kuchyňou.

Základnými surovinami sú čerstvé 
ryby a morské plody,  kuracie či jahňa-
cie mäso a hovädzina.  Ak sa vydáte na 
safari, v miestnej reštaurácii si môžete 
pochutiť na burgri alebo steaku z anti-
lopy. Je to veľmi jemné a chutné mäso. 
V tradičnej senegalskej kuchyni nechý-
bajú strukoviny, arašidy, ryža a kuskus.  
Pri varení sa výdatne používajú rôzne 

druhy čerstvých aj sušených byliniek.  
Na senegalskom stole nesmú chýbať 
rôzne druhy ovocia a zeleniny. Čerstvé 
mango si odtrhnete zo stromu aj pri 
obyčajnej prechádzke a napríklad chuť 
čerstvej papáje sa nedá porovnať s tou, 
ktorú si kúpite v našich supermarke-
toch. Ovocie má jednoducho dozrievať 
na stromoch, a nie v lodných kontajne-
roch či v kamiónoch. 

Typickým senegalským jedlom je 
tieboudienne, teda rybacie rizoto                    
s bylinkami a zeleninou. Okrem toho 
sa na senegalských stoloch často obja-
vuje aj kurací pokrm maffe v arašidovej 
omáčke alebo yassa au poulet – kura  
s cibuľkou a citrónovou omáčkou.  Tie-
to jedlá sa podávajú vo veľkých misách 
pre 5 – 6 osôb. Všetky tradičné jedlá sú, 
samozrejme, denne v ponuke aj v hote-
lových reštauráciách. Určite vyskúšajte 
krevety – vedia ich veľmi chutne pripra-
vovať. A v hotelovej reštaurácii je aj ši-
roká ponuka z európskej kuchyne, veľa 
zeleniny, syrov a milo nás prekvapila 
ponuka zákuskov a múčnikov. Tradič-
ným senegalským nápojom je bisap, 
pripravovaný z listov ibišteka. Bisap má 
veľmi zaujímavú chuť a fialovú farbu.  
Samozrejmosťou je palmové víno, mä-
tový čaj a kvalitná káva. V hotelových 
baroch si bez problémov dáte tradičné 
mochito či cuba libre, ale aj ich miestne 
pivo a likéry z rôznych druhov ovocia. 

Ako si pripraviť
Yassa au poulet

Potrebujeme:  Pól šálky arašidové-
ho oleja (môžete použiť aj iný), jedno 
kura, aspoň 4 cibule, 8 lyžíc citrónovej 
šťavy, 6 lyžíc jablčného octu, 2 bobkové 
listy, 4 strúčiky cesnaku, lyžicu dijon-
skej horčice, 4 lyžice sójovej omáčky, 
čili paprička, kajenské korenie, čierne 
korenie, soľ, malá kapusta, mrkva

Postup:  Koreniny, cibuľu, cesnak, 
horčicu, šťavu z citróna, jablčný ocot       
a sójovú omáčku zmiešame a pripra-
víme tak marinádu, v ktorej necháme 
kúsky kuraťa niekoľko hodín, ideálne 
cez noc. Potom ho môžete buď grilovať 
na drevenom uhlí alebo opekať na pan-
vici, až kým nezhnedne. Cibuľu z mari-
nády budeme potrebovať na prípravu 
omáčky. Najprv cibuľu niekoľko minút 
opekáme, pridáme zvyšok marinády 
a nakrájanú mrkvu a kapustu. Poma-
ly privedieme do varu a varíme desať 
minút až kým nám nevznikne mierne 
hustá omáčka. Do omáčky pridáme 
kuracie mäso, prikryjeme a dusíme, 
kým nebude kura hotové. Medzitým si 
uvaríme ryžu alebo kuskus s cícerom 
a hrozienkami. Podávame tak, že do 
veľkej misy dáme na dno ryžu a na vrch 
poukladáme kúsky kuraťa a jedlo pre-
lejeme omáčkou. Dobrú chuť!

Senegalská kuchyňa je jednou z najpestrejších v Afrike

» text a foto ZK
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AIW - Práca pre opatrovateľky
    seniorov v Rakúsku 

Kritériá 
pre spoluprácu :

 opatrovateľský kurz a prax·

  dobrá znalosť nemeckého jazyka ·

·  vek 25 až 60 rokov
 

 • pracovať v Rakúsku môžete už o pár dní 
• máme ponuky aj pre mužov!
• 14-dňové turnusy, rakúska živnosť
• sme partnerom rakúskeho Červeného kríža

 

Honorár 1 200 až 1 800 € brutto / 15 dní
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

Zavolajte hneď a zmeňte
svoj život novou prácou

 0800 24 24 44
Jednoducho spolu prejdeme
všetky kroky k novej práci. 

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 32
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0944 113 140

AKCIA
DO 30. JÚNA

2022
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Cenovo dostupné riešenie pre každé schodisko

Môj Stannah,
moja sloboda

Stannah je lídrom na svetovom trhu so schodiskovými výťahmi.

MYL1

24/7
Servis na
Slovensku

5-ročná záruka so servisom v cene - jedinečná na trhu!
Zákaznícka podpora 24 hodín denne, 7 dní v týždni,
kdekoľvek v krajine.

Táto ponuka platí do 15/07/2022. Nekumuluje sa s inými zľavami a ponukami

AK UVEDIETE 
TENTO ČASOPIS,
ZÍSKATE
10 % ZĽAVU0800 162 162

Pre ŤZP občanov možnosť vybaviť na 
zakúpenie stoličkového výťahu peňažný 
príspevok od štátu.

Zavolajte zadarmo


