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Týždenne do 26 000 domácností

9.3.2019 - kurz makrónky
13.3.2019 - kurz krémové kvety
30.3.2019 - kurz zrkadlová poleva
6.4.2019 - kurz želatínové kvety

A svetla pribúda...

(pri galante)

krmivo pre nosnice rastová a znášková

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

36-0010
0

8 - 15 - 20 - týždňové Mládky
Nosnice rôznej farby
ROZVOZ zabezpečíme ZDARMA
07-0012

0905 746 124

Ponúka na predaj:

miesto konania: predajňa cukrárskych
potrieb Patisserie, Veľkobláhovská 5233,
(oproti Bille), Dunajská Streda
info: tel.0915 846 824,
www.facebook.com/patisseriekaramel/
Inzerát, ktorý predáva

0907 779 019

07-0017

hydinárska farma topoLnica

ARRI s.r.o.

www.strecha.ws

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

PALIVOVÉ DREVO
0911 990 463

16-0024

REZIVO, KROVY
ŠKRIDLA, PLECH
STRECHY NA KĽÚČ
REKONŠTRUKCIE

cii – iba pripomíname, že už niekoľko
týždňov zverejňujeme aj politickú reklamu, ale výlučne v intenciách zákona a s
poznámkou, že názory vydavateľstva sa
nemusia zhodovať s názormi inzerentov.
Vnímame to ako službu pre vás, aby ste
dostali možnosť spoznať kandidátov na
post hlavy štátu aj z iného uhla.
A, skoro sme zabudli, máme tu
predsa Hromnice! Hromnice patrili k
najvýznamnejším pranostickým termínom. Ľudia napríklad verili, že ak na
Hromnice zo strechy tečie, zima sa dlho
povlečie, ale ak je silný mráz, treba sa
ponáhľať so zimnými prácami, lebo jar
vermi. Všeobecje predo dvermi.
ne platilo, že čím väčšia
romnice, tým
zima na Hromnice,
oda, teplejšie
lepšia úroda,
rá jar. Tak sa
leto a skorá
ystajme privípomaly chystajme
tať ju.
Pekný a pokojný týždeň

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

Ponúkame poistenie:

tPTÙCtNBKFULVtQPEOJLBUFűPW
tDFTUPWOÏtWP[JEJFM
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
BJOÏ
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Opäť po týždni všetko dobré, milí a
vážení naši čitatelia. Je február, mesiac z
takmer ešte stále nového roka je za nami.
Ale – hoci to celkom pravda nie je – svetlo pribúda priam závratným tempom. Aj
keď, treba ho asi hľadať všade inde, len
nie v tej záplave správ, ktoré sa na nás
sypú zo všetkých strán. Možno aj preto
niektoré informácie už ani nevnímame.
A to je zle, zjavne to niekto tak chce. Čoraz viac sa ukazuje, že ide o zámer.
Aj preto v tomto čísle našich novín
publikujeme výzvu európskych intelektuálov pred májovými voľbami do Európskeho parlamentu. Šíri sa našim starým kontinentom, len u nás sa jej akosi
priestoru ešte nedostalo. Kto vie, prečo?
Ale, chceme byť aj praktickí, opäť si nájdete v čísle poučné informácie našej dopisovateľky, pani doktorky Ilavskej, alebo „zamyslenie do duší nielen rodičov“
pána učiteľa Jána Papugu.
Nazrieme, ak nám to inzertný
priestor umožní, do našich viníc, kde sa
v uplynulých dňoch rodil nový ročník
ľadového vína. A keď už sme pri tej inzer-
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INZERCIA
Marian Vörös

0907 779 019
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www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík
DISTRIBÚCIA (26 000 domácností)
Každý týždeň: Mestá.:
Dunajská Streda, Šamorín, Veľký
Meder, Gabčíkovo, Vrakúň
Obce-mestá (každý párny týždeň):
Jahodná, Veľké Dvorníky, Povoda, Kutníky-Blažov, Dolný Bar,
Medveďov, Dolný Štál, Čilizská
Radvaň, Baloň, Okoč, Jurová, Trstená na Ostrove, Baka, Topoľník
Obce-mestá (každý nepárny
týždeň):
Zlaté Klasy, Štvrtok na Ostrove,
Kvetoslavov, Báč, Kyselica, Rohovce, Trnávka, Macov, Holice, Michal
na Ostrove, Lehnice, Horná Potôň,
Orechová Potôň, Horný Bar, Vydrany, Veľké Bláhovo

Západné Slovensko

Stredné Slovensko
BB
KY
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MT
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PB
PD
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26.500
52.000

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
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30.500
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40.000
30.000

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

az EGZEKÚCIÓNAK

Inzercia

0907 779 019

Klvalitné plechové garáže s montážou

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

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

KONZULTÁCIA ZADARMO
Ingyenes konzultáció

Masívne oplotenie s plného materiálu Minőségi garázsok gyártása és szerelése

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

57.000
67.000
26.000
30.000
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25.500
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38.000
52.000
45.500
18.000

Mgr. Bc. Marta Molnárová

» Ján Košturiak

Masszív kerítések teli anyagból
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EXEKÚCIE
VOLAJTE - HÍVJON 0915 896 536
VO

59-0042

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

objednávky a privatizačné projekty.
Čo sa s tým dá robiť? Kedysi by som
povedal, že treba zabrániť rozpredávať
národné bohatstvo. Ale už je neskoro.
Potrebujeme rozvíjať našich podnikateľov a ich podniky, prepájať sa, spolupracovať a zvyšovať svoju silu. Postupne získavať späť našu pôdu, fabriky a
zdroje. Prenikať do zahraničia. Nie preto, aby sme kolonizovali, ale spolupracovali, učili sa a stavali si tie najvyššie
méty. Dokázali to Štefánik, Murgaš, Bel,
Petzval, Bahýľ, Banič, Stodola, Jesenius
a ďalší. Viete napríklad, že prvý model
elektromotora na svete vymyslel Štefan Anián Jedlík, žlté taxíky v Amerike
založil John Daniel Herz zo Sklabine a
najznámejšiu príručku priemyselného
inžinierstva na svete zostavil Gavriel
y
Salvendy z Rimavskejj Soboty?
Máme na viac,
ať svoako vypredávať
iky a
ju pôdu, fabriky
zdroje. Učme naše
deti podnikať a vyvo, aby
tvárať bohatstvo,
naša krajina slúžila ľuďom,
ktorí tu žijú.

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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Vydavateľ:
REGIONPRESS s.r.o.

Zahraničné firmy si kupujú našu
pôdu a stavajú na nej montovne, sklady
a supermarkety. Lákame ich na štátne
dotácie. A výsledok? Slovákom na Slovensku už nepatrí takmer nič. Štátnemu
podniku inej krajiny predáme náš štátny podnik a nazveme to privatizáciou.
Nový vlastník nemá lepšie technológie,
ani znalosti. A z našej firmy zmizne
kopa peňazí. Zahraničná farmaceutická
firma kúpi slovenskú, ktorá prosperuje.
Po rokoch tá slovenská firma už nemá
zákazníkov, produkty, licencie ani žiadne hodnotné zdroje. Iba vyžmýkané
pracovné sily. A „investor“ ide hľadať
ďalších hlupákov, ktorí sa chcú nechať
ošklbať. „Investorov“ často predchádzajú nadnárodné „konzultačné“ firmy
a banky. Majú analýzy a prezentácie.
Komu tieto pološpionážne organizácie
slúžia? Prenasledujú čínske firmy, lebo
technologicky predbehli americké (tie,
čo nikoho „nesledujú a poctivo platia
dane“ - Google, Amazon, Facebook,
Microsoft a pod.).
Veľkí a bohatí nechodia pomáhať
malým a chudobným. Pomáhajú sebe,
aj s podporou domácich lokajov. Hovorí sa o korupcii v našej krajine. Menej o
tom, koľko úplatkov pritieklo cez nadnárodné korporácie, aby získali štátne

EUROKAMEŇ NOBE, s.r.o.

prijme do TPP aj živnostníkov

Kračanská cesta 558
558/19, 929 01 Dunajská Streda

VODIČOV na SKLÁPACIE NÁVESY

Mimoriadna akčná ponuka 20%
na vybrané skladové hroby

Preprava sypkých materiálov.
Výkon práce - západné Slovensko. Ubytovanie ZDARMA.
info: 0903 779 101

garancia platu 1000 €/mes.

Akčná ponuka na exteriérové a interiérové
parapety z prírodného kameňa 15%

SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na prevádzky

Ponuka platí do 28.02.2019,
alebo do vypredania zásob

v Šamoríne

Tel.: 0905 955 554

www.eurokamennobe.sk
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Metabolizmus, bazálny metabolizmus, potreba energie (dokončenie)

Dedenie predstavuje všeobecný prechod
práv a povinností zo zomrelej osoby, resp.
poručiteľa na iné osoby. Slovenský právny
poriadok rozlišuje dva dedičské tituly, resp.
dôvody, z ktorých možno dediť. Sú nimi dedenie zo zákona a dedenie zo závetu, tzv.
testamentárne dedenie. Iné dôvody zákon
nepripúšťa. Tieto dedičské dôvody sa navzájom nevylučujú, to znamená, že dediť
možno súčasne na základe oboch týchto
dedičských dôvodov alebo jedného z nich.
Dedením zo zákona sa rozumie prechod práv a povinností z poručiteľa na
dedičov, ktorých zákon zoradil do štyroch
dedičských skupín, ktoré tvoria osoby v príbuzenskom pomere, alebo inom zákonom
kvalifikovanom vzťahu, pričom medzi týmito dedičskými skupinami existuje vzájomný
vzťah subsidiarity. V súlade s týmto vzťahom subsidiarity môžu osoby z nasledujúcej
dedičskej skupiny dediť len v tom prípade,
že nededia osoby z predchádzajúcej dedičskej skupiny. Prvú dedičskú skupinu tvoria
vo všeobecnosti najbližšie osoby poručiteľa,
a to jeho deti a manžel/manželka. Predpokladom pre dedenie v rámci tejto dedičskej
skupiny je existencia aspoň jedného poručiteľovho potomka. Dedičia v tejto skupine
dedia rovnakým dielom. V prvej dedičskej
skupine môže namiesto dieťaťa poručiteľa
dediť poručiteľov vnuk či vnučka, prípadne ďalší poručiteľov potomok. Podľa nášho
právneho poriadku prislúcha právo dediť aj
počatému, ale ešte nenarodenému dieťaťu,

Aký je rozdiel medzi metabolizmom
a trávením?
Trávenie je súbor všetkých dejov v tele
človeka, pri ktorom dochádza k spracovaniu potravy tak, aby mohla byť využitá v metabolizme. Pokiaľ metabolické
deje prebiehajú v každej časti ľudského
tela, v každej bunke, tráviace procesy
sú lokalizované v tráviacom trakte. Trávenie je nevyhnutným predpokladom
k premene živín, k metabolizmu.
Čo sú to kalórie a koľko ich potrebujeme denne?
Kalória je jednotka energie. Je to fyzikálna veličina a predstavuje množstvo
energie, ktorá dokáže zvýšiť teplotu 1
gramu vody o 1o C. Podľa správnosti
podľa platnej normy sa nám má používať jednotka metrickej SI sústavy – teda
joul (džaul).
V oboch prípadoch sa v praxi požívajú jednotky tisíckrát väčšie – kcal, teda
kilokalória a podľa SI sústavy kilojoul
(kilodžaul). Prepočet medzi kilokalóriami a kilojoulami je 4,185 kJ (v praxi
sa zaokrúhľuje na 4,2 kJ), teda 1 kilokalória je 4,185 kilojouvov. Pre predstavu
1 jablko (100gramové) má energetickú
hodnotu asi 55 kcal, 230 kJ, rovnako
vážiaca mrkva polovičnú. 100 gramový
vyprážaný bravčový rezeň má energetickú hodnotu 2000kJ (teda 470 kcal),
dusený pstruh 550 kJ (130kcal). Jedna
stogramová mliečna čokoláda asi 2500

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

www.kameno.sk

Diabetologička, odborníčka na poruchy
metabolizmu a výživy

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

Výroba a montáž
na mieru:
obklady krbov
schody
parapety
pracovné dosky
obklady a dlažby

» Tím advokátskej kancelárie
V4 Legal, s.r.o.

kJ (600kcal).
Koľko je 2000 kilokalórii na tanieri?
alebo v celodennej strave?
Pri vhodnom výbere je to 5 porcií
denne v dostatočnom množstve na zasýtenie, prísun živín, vitamínov a minerálií. Ale môže to znamenať aj iba jeden
napríklad obed s nesprávnym zložením
– napríklad vyprážaný syr s tatarskou
omáčkou a hranolkami, sladkým nápojom a zákuskom.
Ak si sledujem príjem kalórii, pomôže mi to schudnúť? Alebo mi to nepomôže?
Je to hlavná cesta, ako sa dopracovať
k túženej hmotnosti. Ale môžu na to
slúžiť aj rôzne už vypracované diéty, kde
niekto pred vami kalórie spočítal
Môžem schudnúť aj bez počítania kalórii? V akých prípadoch?
Počítanie kalórií nie je nevyhnutné,
ak si človek vie rozkázať a naozaj menej
zjesť – znamená to zredukovať každú
porciu napríklad o tretikosti,
nu, obmedziť sladkosti,
posledné jedlo jesť 4-5
kom.
hodín pred spánkom.
ksík
Napríklad 1 malý keksík
ená
denne navyše znamená
vzostup hmotnostii
o 1-2 kg ročne.

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

a to za podmienky, že sa narodí živé. Deti
a potomkovia predstavujú tzv. neopomenuteľných dedičov, ktorí dedia vždy, pokiaľ
majú právnu spôsobilosť, dedičstvo neodmietli a neboli platne v súlade so zákonom
poručiteľom vydedení. Druhú dedičskú skupinu tvoria manžel, poručiteľovi rodičia a tí,
ktorí žili s poručiteľom najmenej po dobu
jedného roku pred jeho smrťou v spoločnej
domácnosti a ktorí sa z tohto dôvodu starali
o spoločnú domácnosť alebo boli odkázaní výživou na poručiteľa. Dedičia v druhej
dedičskej skupine dedia rovnakým dielom,
manžel však dedí vždy najmenej polovicu
dedičstva. Tretiu dedičskú skupinu tvoria
poručiteľovi súrodenci a tí, ktorí žili s poručiteľom najmenej po dobu jedného roku
pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti a
ktorí sa z toho dôvodu starali o spoločnú domácnosť alebo boli odkázaní výživou na poručiteľa. V prípade, že nededí niektorý z poručiteľových súrodencov, nadobúdajú jeho
dedičský podiel rovnakým dielom jeho deti.
Do štvrtej dedičskej skupiny patria prarodičia poručiteľa, ktorí dedia rovnakým dielom, pričom ak nededí žiaden z prarodičov
poručiteľa, dedia rovnakým dielom ich deti.

23. rokov na trhu
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Bezkonkurenčné ceny!

KAMENO-PRODUKT
ROHOVCE 158

Dedenie vo všeobecnosti a dedenie
zo zákona
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Standing ovation za umenie
zomierať
Ako po minulé roky aj tento rok Rozhlas a televízia udeľovala krištáľové
krídla v oblasti filantropie, hospodárstva, umenia, športu, vedy a inovácií.
Stojí za povšimnutie, že novinkou sa
stalo udelenie ceny za inovácie a startupové projekty, predovšetkým mladým kandidátom. Cenu napokon získal
unikátny projekt študentov medicíny
z oblasti digitalizácie anatómie. Išlo
o program, ktorý v 3D zobrazení približuje skladbu ľudského tela. Vizitku
tejto skvelej súhry dynamickej modernej technológie s relatívne statickým
poznatkovým systémom korunovalo
úprimné vystúpenie mladého víťaza.
Ani jeho poďakovanie rodičom nepôsobilo ako klišé, ale dokonalo dopĺňalo
obraz užitočného previazania staršej
a mladej generácie.
Mimoriadne ocenenie získala prednostka paliatívneho oddelenie MUDr.
Kristína Križanová, jeho zakladateľka.
Počas jej dlhoročnej praxe prechádzalo jej rukami množstvo ľudí. Zdalo sa,
akoby v sále i pri televíznych obrazovkách diváci osobne prišli do kontaktu
s ňou cez svojich príbuzných. Skúsenosť so zomieraním zdieľali s ňou asi

„Nejaká cigánočka“... a škola

všetci. Aj keď sa o tom na verejnosti
málo hovorí, čo ona sama priznala ako
veľkú chybu. Pri odovzdaní ceny diváci
povstali a tlieskali tak dlho a úprimne,
ako som už dávno v programoch tohto
typu nevidela. Potlesk hádam odrážal
všetko zanedbané voči našim blízkym
zomrelým. V sále bolo cítiť veľké prepojenie života a smrti. Ocenená zjavne zostala sama prekvapená tou atmosférou.
V krátkosti priblížila situáciu, že vďaka
paliatívnej medicíne možno zomierať
dôstojne a poďakovala, samozrejme,
všetkým, ktorí sa o to pričiňujú.
Rozvoj paliatívnej medicíny je
jedinečný spôsob, ako neriešiť dilemu eutanázie, nerozhádať právnikov
a etikov, ale ísť cestou sprevádzania
ľudí v posledných chvíľach života tak,
aby prekonali strach z bolesti a osamotenosti. Jedným z riešení je aj model
mobilných hospicov. Garantkou ktorého – mobilného hospicu Slnečnica
– je priamo MUDr. Križanová. Mobilný
hospic veľmi pomáha ľuďom zomierať
doma v kruhu svojej rodiny. Kto by nestál o takúto odbornú a zároveň domácu starostlivosť?

» Mária Raučinová, Fórum života

Pôvodne som chcel písať o problematike hodnotenia. No reagujúc na aktuálnu
udalosť, presúvam túto tému do budúceho čísla. Zmenu spôsobilo verejné hanlivé vyjadrenie predsedu Národnej rady
Slovenskej republiky, ktorý odkázal opozičnej poslankyni, že „nejaká Cigánočka
(...) si na mňa nebude dovoľovať“. Nielenže tento výrok vo vzťahu k žene pôsobí hulvátsky, no okrem toho v danom
kontexte vyznieva hanlivo až rasisticky.
Popri tom ten istý pán hovorí o slušnosti, hrozbe nenávisti či o nebezpečnom
vzbudzovaní emócií.
Ako učiteľ nechcem politikárčiť, preto
sa nebudem venovať tomu, z akej politickej strany je, či tomu, aké iné prešľapy
spravil. V tomto prípade však politik
prekročil istú hranicu správania, ktorú
by mal človek jeho postavenia v každej
situácii vnímať. Uvedený výrok by sa asi
dal trestnoprávne postihnúť. Nejde tak o
význam slova „cigánka“ ako o to, že použitie tohto slova urážajúcim spôsobom
práve ústavným činiteľom je obrovským
zlyhaním. Len si skúsme predstaviť situáciu v práci, že by sme pred svedkami
označili kolegyňu za nejakú „cigánočku“.
Školy majú viesť žiakov k slušnosti,
morálke, dodržiavaniu zákonov. Z mi-

nisterstva školstva nám chodí plno nariadení na boj proti rasizmu, extrémizmu, o šírení rodovej rovnosti, o vedení
detí k bezúhonnosti a vlastenectvu. Na
chvíľu sa zamyslime, aký signál dajú
výroky popredného politika žiakom. A to
nehovorím o mnohých ďalších výrokoch
iných predstaviteľov štátu, dokonca svetových politikov. Vyznievame pred žiakmi smiešne, ak od nich požadujeme to,
čo zákonodarcovia popierajú. A že to deti
vnímajú, je fakt. Neostáva nám nič iné,
ako na toto všetko reagovať, rozprávať sa
so žiakmi a učiť ich odsudzovať neprístojné konanie akýchkoľvek politikov.
Musia si spraviť názor nie na politickú
stranu, ale na to, na akého človeka sme
natrafili. Ak k takýmto nenávistným
výrokom nezaujmeme žiadny postoj,
budú sa opakovať, môžu sa stať normou
a z mladých bude generácia, ktorá bude
tolerovať možno ešte vážnejšie priestupky. Aj keď majú známe osobnosti väčší
vplyv, je potrebné využiť aj ten náš v
rámci mikropriestoru školy, rodiny.
Verím, že tento nevhodný výrok povedie k ospravedlneniu sa občanom.
Ženy a rasy sa neurážajú, tak učíme žiakov.

» Ján Papuga
riaditeľ ZŠ
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SLUŽBY, ZAMESTNANIE
Občianska
riadková
inzercia

Občianska
riadková
inzercia

Új kölcsönt kínálok, banki kamatra, enyhébb
elbírálással. ( 400 € -tól 10.000 € - ig)

01 AUTO-MOTO / predaj

03 BYTY / predaj
04 BYTY / prenájom
05 DOMY / predaj
Predám 3 izbový RD 10x10
m s časti podpivničený, len
5 km od termálného kúpaliska VM v obci OKOČ-Sokolec na 12 Ár. pozemku, má
všetky IS, cena dohodou.
Tel.: 0915 477 138

Chcete si
podať
inzerát?
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0
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»Na predaj priestranný pozemok 34 x 100 metrov v
obci VRAKÚŇ teda 34 Árov na
krásny dom s parkom v čistom prostredí pri hrádzi toku
Gabčíkovo-Topoľníky, tečúcim stredom obce menom
VRAKÚŇ.Pozemok susedí len
s dvoma domami a hrádzou.
Z ostatných strán lúka, lesy
a príroda. Lokalita je pod
dohľadom bezpečnostných
kamier. Možnosť dohody aj
na menšiu časť t.j. 20 Ár=
70.000-€ Cena za m2 35-€.
Tel.: 0905 578 188

07 REALITY / iné
08 STAVBA
»Kúpim haki lešenie, 0908
532 682

tel.:
tte
el.
l.: +4
+
+421
421
21 2 3
32
21
11
18
80
0 52
52

Študijné odbory, ktoré Vášmu dieťaťu zabezpečia kvalitné vedomosti a zručnosti,

09 DOMÁCNOSŤ

ako prípravu pre uplatnenie sa na trhu práce, možnosť pokračovať na VŠ.

»Predám korene BAMBUSU,
ideálna ochrana pred pohľadmi zvedavých susedov,
je svetlozelený neopadavý a
MRAZUVZDORNÝ za 5-€/ koreň. Vysádza sa aj teraz. Tel.:
0905 578 188
»Predám ROZMARÍN čerstvé
odrezky na SVADBY dĺžka 8
cm 100 ks za 20-€, dlhšie
dohodov. Tel.: 0905 578 188

Mechanik počítačových sietí – správa sietí, montáže sietí, hardware a softvér...
Pracovník marketingu – tvorba ponúk, dopytov, reklama, riadenie obchodu, prevádzky...
Mechanik lietadiel – servisovanie, opravy, generálky lietadiel a leteckej techniky...

Učebné odbory, ktoré Vášmu dieťaťu zabezpečia kvalitné zručnosti a vedomosti
ako prípravu pre uplatnenie sa na trhu práce, možnosť pokračovať na maturitu.
Inštalatér – montáž a inštalácia, rozvodov vody, kúrenia, kanalizácie, sanity a zariadení ...
Stolár – práca s drevom, výroba nábytkov, dielov, montáž drevených výrobkov a kovaní...
Elektomechanik – inštalácia, rozvod a montáž elektroinštalácií, § 21 sam. elektrotechnik...
Autoopravár – servis, oprava a údržba motorových vozidiel, práce v autoservisoch...

11 HOBBY A ŠPORT

pozriete si priestory - dozviete sa o škole - môžete aj vyhrať

Deň otvorených dverí 19.februára 2019

»Kúpim rôzne starožitnosti
aj poškodené. Tel.: 0903 753
758
»Pánsky bicykel PUCH v pôvodnom strave, cena 190-€
Tel.: 0907 198 421

12 DEŤOM

tel.: 0907 779 019

Prijem plošnej
inzercie

Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera TT medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu
Príklad:
RP TT 12 Predám kočík,
0987 654 321.

LETÁKY
07-0008

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.
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
novinách, TT zameňte za skratku novín, ktorú nájdete na
zadnej strane vľavo dolu. Službu PlatbaMobilom.sk technicky zabezpečuje ELET, s.r.o.

68-06

07-0001

SSúkromná
úkromná stredná
stredná o
odborná
dborná šškola
kola

75-06

»Kúpim Škodu Fábiu, alebo
Octaviu aj combi s clímou,
maximálne 90.000 km len
v dobrom stave. Tel.: 0905
578 188
»ČZ-JAWA kúpim Motocykel/Diely- DOHODA ISTÁ
0908205521
»CZ 175 JAWA 250 350 PIONIER STADION MUSTANG
SIMSON. KÚPIM TIETO MOTORKY 0915215406

e-mail: dunajskostredsko@regionpress.sk

02 AUTO-MOTO / iné

Kék Duna áruház 2. emeletén a lift mellett.
tel.: 0903 782 895, 0918 709 051Dunajská Streda

94-0019

»Predám pekný Peugeot
Partner TEPEE po STK má
aj vymenené rozvody, garážované., r.v.: 2009, cena
4900. Tel.: 0907 198 421
»Predám- Eladó HYUNDAI
SantaFe 2,2 CRDi 110 kW, r.v.:
2007 v maximálnej plnej
výbave, strieborná farba,
kúpené na Slovensku, má
garantovaných 226.000
km v top stave, garážované, čerstvo po veľkom
servise! Cena 6.500-€dohoda. Tel.: 0905 578 188

06 POZEMKY / predaj

0907 779 019

PREČÍTAJ SI LEPŠIE NOVINY
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13 RÔZNE / predaj
14 RÔZNE / iné
»BEZPLATNE PREVEZMEM ZEMINU, aj ílovú aj miešanú zo
štrkom v obci VRAKÚŇ. Tel.:
0905 578 188
»Zostali Vám zo stavby zvyšky stavebných materiálov,
tehly, šalovacie tvárnice,
roxor, kary rohože, zbavím
Vás ich, odveziem bezplatne
0905 578 188
»Predám autochladničku na
12V aj 220V, 41 litrovú ELEKTROLUX za 150-€. Tel.: 0907
198 421
»Predám prvorepublikový
nábytok z masívu vo výnimočnom stave. Kontakt: alena.ulicnikova@gmail.com
»KTO DARUJE VÁŠNIVEJ FANÚŠIČKE ZAMBO JIMMYHO ZO SOCIÁLNE SLABEJ RODINY CD LEN
SMS. 0907524913

6
POLITICKÁ REKLAMA / SLUŽBY

Vyzývame hrdo niesť pochodeň
Európy

Harabin = Katastrofa pre oligarchov
Milí priatelia, uchádzam sa o
podporu všetkých ľudí, ktorí majú
svoju hlavu a nenaletia na prázdne slová. Nie je pre mňa podstatné,
akú politickú stranu ste volili alebo
budete voliť v budúcnosti. Vylučujem
akékoľvek kupčenie a politické vyjednávania o podpore, vylučujem vzdanie sa kandidatúry. Mojou jasnou
ambíciou je vo voľbách zvíťaziť a
byť prezidentom všetkých občanov. Do volieb idem s víziou zachrániť štát, zachrániť tradičnú slovenskú
kresťanskú rodinu a zaviesť poriadok
v štáte, aby sa aj bežní občania dovolali práva a neboli šikanovaní svojvôľou ktoréhokoľvek štátneho úradníka.
Voľby nie su olympíjske hry, zúčastniť
sa nestačí.

že každé euro je potrebné pre rodinu.
Radšej budem mať finančne nenáročnú kampaň, no ak ma chcete morálne
podporiť, pošlite mi na účet aspoň
cent.

Kandidujem na prezidenta Slovenskej republiky ako občiansky,
národný, nezávislý a nestranícky
kandidát, bez peňazí oligarchov,
bez reklamného smogu a len s
podporou bežných ľudí. Moja prezidentská kampaň je najlacnejšia zo
všetkých, nemám ani jeden bilbord a
spolieham iba na podporu mojej rodiny, priateľov a bežných ľudí, aj preto
väčšina príspevkov na moju kampaň je v čiastkach 1 až 20 eur (všetko
o mojej kampani si môžete pozrieť
na www.harabin-2019.sk). Nežiadam
vás o finančnú podporu, lebo viem,

Tieto voľby budú patriť obyčajným
ľuďom, ktorí už majú plné zuby nespravodlivosti, politickej svojvôle a
arogancie vládnucich elít. Dozrel
čas, aby post prezidenta zastával
kandidát, pre ktorého sú záujmy
Slovenska a Slovákov prvoradé.

Objednávateľ: JUDr. Štefan Harabin, Bratislava

JUDr. Št
Štefan Harabin
občiaanský kandidát
naa prezidenta SR

33-0003

Teším sa, že mocní, ktorí sú v
pozadí článkov dehonestujúcich
moju osobu, majú z nadchádzajúcich prezidentských volieb obrovský
strach. Tento strach je oprávnený, ak
totiž vyhrá Štefan Harabin a stane
sa prezidentom, bude to katastrofa
pre oligarchov, korupčných politikov a pre lokajov parazitujúcich
na Slovenskom štáte. A prvýkrát
v histórii Slovenska sa tak môže stať
bez podpory politických strán, iba s
pomocou vás, milí občania.

Tridsiatka významných spisovateľov,
vrátane niekoľkých laureátov Nobelovej
ceny, zareagovala na výzvu francúzskeho filozofa Bernarda-Henri Lévyho, aby
rozozvučali výstražné zvony a varovali
pred rastúcim nebezpečenstvom, ktoré
ohrozuje Európu. Je to podľa nich predovšetkým totalitarizmus, populizmus
a marxizmus. Európsku myšlienku vnímajú ako mimoriadne ohrozenú. Z textu
výzvy vyberáme:
„Dosť bolo ‘budovania Európy’!“ ozýva sa krik. Vráťme sa miesto toho k „duši
nášho národa“! Znovuobjavme našu
„stratenú identitu“! Tento program šíria
populistické sily, ktoré zaplavujú Európu.
Neberú ohľad na to, že abstraktné pojmy
ako „duša“ a „identita“ často existujú iba
v predstavách demagógov. Na Európu
útočia falošní proroci, ktorí sú opití nenávisťou v delíriu z možnosti dostať sa do
žiary reflektorov... Európa je myšlienka,
ktorá sa nám pred očami rozpadá.
V tejto zhubnej atmosfére sa v máji
uskutočnia v Európe parlamentné voľby.
Ak sa niečo nezmení, ak niečo neodvráti
narastajúcu, vzdúvajúcu sa neodbytnú
vlnu, ak nepovstane nový duch odporu,
tieto voľby môžu dopadnúť najkatastrofálnejšie, ako si len dokážeme predstaviť.
Stanú sa triumfom škodcov. Budú potupnou porážkou tých, ktorí ešte stále veria v odkaz Erazma, Danteho, Goetheho
a Komenského. Triumfovať bude politika

pohŕdania vzdelanosťou a kultúrou. Výsledkom budú výbuchy xenofóbie a antisemitizmu. Hrozí katastrofa...
Preto pozývame pridať sa k novému
hnutiu. Preto vyzývame k činu v predvečer volieb, ktoré odmietame ponechať
napospas hrobárom európskej myšlienky. Preto nabádame znovu hrdo niesť
pochodeň Európy, ktorá napriek svojim
chybám, omylom a občasným aktom
zbabelosti ostáva majákom pre všetkých
slobodných mužov a ženy na tejto planéte... Musíme teraz bojovať za myšlienku Európy, alebo sa prizerať tomu, ako ju
pohltí vlna populizmu...“
Signatári: Vassilis Alexakis, Svetlana Alexijevic, Anne Applebaum, Jens
Christian Grøndahl, David Grossman,
Ágnes Heller, Elfriede Jelinek, Ismaïl
Kadaré, György Konrád, Milan Kundera,
Bernard-Henri Lévy, António Lobo Antunes, Claudio Magris, Adam Michnik,
Ian McEwan, Herta Müller, Ludmila Ulická, Orhan Pamuk, Rob Riemen, Salman
Rushdie, Fernando Savater, Roberto Saviano, Eugenio Scalfari, Simon Schama,
Peter Schneider, Abdulah Sidran, Leïla
Slimani, Colm Tóibín, Mario Vargas Llosa, Adam Zagajewski.
Manifest bol uverejnený 25. januára
2019 vo francúzskych novinách Libération. Jeho anglický text, ktorý uverejnili
noviny Guardian, preložil Štefan Olejník.

» red

a školy, či vydrancované lesy. Vyspelosť každej spoločnosti spoznáme podľa toho, ako sa dokáže postarať o tých
najslabších. Nasledujúce prezidentské
voľby rozhodnú aj o tom, či budeme mať
prezidenta, ktorý bude stáť vždy na strane ľudí, alebo o takýto hlas prídeme.
Uchádzam sa o vašu podporu ako
nezávislý občiansky kandidát, bez straníckych záväzkov a zákulisných dohôd.
Prioritou pre mňa je, aby prezidentský
úrad neskončil v rukách extrému, alebo
v rukách Smeru, hoci možno s usmiatou
„ľudskou“ tvárou. Som presvedčený, že
demokratickí voliči by do volieb mali ísť
čo najjednotnejší, preto je pre mňa kľúčová dohoda a spolupráca - nie hlúpe
hádky a podpásové útoky. Z tejto pozície
neustúpim ani v tejto vypätej fáze kampane.
Kandidujem na prezidenta, aby
som priniesol nádej pre ľudí, pre lepšiu
budúcnosť, pre Slovensko.

» Robert Mistrík
nezávislýý kandidát na p
prezidenta SR

Objednávateľ: Robert Mistrík, Bratislava. Dodávateľ: Unimedia, Panónska cesta 7, Bratislava 851 04, IČO: 3138099

Na svojich cestách po Slovensku často
dostávam rovnakú otázku: “pán Mistrík,
prečo kandidujete na prezidenta?”
Som chlapec z hôr. Môj otec bol záchranár horskej služby, odvtedy viem, čo
znamená pomáhať ľuďom v núdzi. Ako
školák som vyhral okresné kolo chemickej olympiády a o mojej životnej dráhe
bolo rozhodnuté. Po úspešnom štúdiu v
zahraničí sa mi vo svete otvorili obrovské
možnosti, ale ja som túžil venovať svoj
talent Slovensku. Vrátil som sa domov a
založil firmu, ktorá dnes patrí medzi svetovú špičku. Svojou prácou pomáham lekárom bojovať proti zákerným chorobám
- a pomohol som aj nášmu olympionikovi Matejovi Tóthovi očistiť jeho meno,
keď bol krivo obvinený z dopingu.
Slovensko sa pohlo. Sme ďalej ako
pred desiatimi rokmi, a inde ako pred
rokom - no stále tu vládne korupcia,
nespravodlivosť, šikovní ľudia naďalej
húfne utekajú preč zo Slovenska. Preto je
teraz veľmi dôležité, aby sa všetci slušní
ľudia zomkli. Aby sme naše Slovensko
spoločne ubránili proti extrémizmu a
arogancii moci.
Súboj o prezidentský palác sa rozbehol naplno, no čaká nás ešte náročná
cesta. V marci bude zvolený nový prezident a ja považujem za kľúčové, aby
to bol človek, ktorý bude stáť na strane
spravodlivosti. Ktorý sa zastane slabších
a bude otvárať témy kľúčové pre Slovensko: nízke platy, zanedbané nemocnice

33-0001

Pre ľudí, pre budúcnosť, pre Slovensko

PREČÍTAJ SI LEPŠIE NOVINY
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ZAMESTNANIE, FIRMÁM

WEINDEL LOGISTIK SERVICE SR spol. s r.o., Diaľničná 2, SENEC
Obsadzuje tieto voľné pracovné miesta:

Skladník (Vodič VZV)

Servisný technik, údržbár strojov

Práca na 2 zmeny: od 6:00 do 14:15 a od 14:15 do 22:30
• Vychystávanie tovaru – pomocou skeneru a na VZV vozíku
• Inventarizácia – občasné a pravidelné kontroly stavu skladu
• Udržiavanie poriadku a čistoty na pracovisku
• Starostlivosť o zverené pracovné prostriedky , VZV, skener
Doprava z vybraných miest zabezpečená (Šaľa, Galanta, D. Streda, V. Meder)
Mzda: vo výške 650 €, plus variabilná zložka
v závislosti od skúseností až do výšky 290 €

Skladník (manipulačný pracovník v sklade)
Práca od 6:00 do 14:30
• Vychystávanie tovaru – pomocou skeneru a na NZV vozíku
• Manipulácia s tovarom - prekladanie, prelepovanie, prebaľovanie
• Inventarizácia – občasné a pravidelné kontroly stavu skladu
• Udržiavanie poriadku a čistoty na pracovisku
• Starostlivosť o zverené pracovné prostriedky – nožík, NZV, skener
Mzda : do výšky 820 €, plus mimoriadne odmeny,
nadčasy preplácané s 50% -tným príplatkom

Práca na 2 zmeny: od 6:00 do 14:15, od 14:15 do 22:30
• Vykonávanie pravidelnej preventívnej údržby a nastavenia strojov na dennej,
týždennej a mesačnej báze
• Oprava a údržba strojov a strojných zariadení pre balenie potravinárskeho
tovaru - elektrická a aj mechanická časť
• Zodpovednosť za kompletný proces údržby, bezporuchový a bezpečný chod
strojov a výrobných zariadení
• Nastavovanie strojov a strojných zariadení
• Iné pomocné a údržbárske práce podľa potreby
Doprava z vybraných miest zabezpečená (Šaľa, Galanta, D. Streda, Veľký Meder)
Mzda: od 850 € brutto a viac na základe kvalifikácie a skúseností

Pracovník na úsek pre balenie cukroviniek
Práca na 2 zmeny: od 6:00 do 14:15, od 14:15 do 22:30
- balenie cukroviniek
- skladanie obalov na cukrovinky
- paletovanie, páskovanie
- dodržiavanie pracovných postupov, nariadení, požiadaviek na kvalitu,
ochranu zdravia a bezpečnosti práce na zmene
Doprava z vybraných miest zabezpečená (Šaľa, Galanta, D. Streda, Veľký Meder)
Mzda: 600 €

V prípade seriózneho záujmu o trvalý pracovný pomer volajte 0918

342 807 (od pondelka do piatku v čase od 9:00 - 13:00)
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51-0007

PRE VŠETKÝCH ZAMESTNANCOV PONÚKAME AJ INÉ NEFINANČNÉ BENEFITY:
- Práca v stabilnej spoločnosti
- Možnosť kariérneho rastu
- Rodinná firemná kultúra so silnými hodnotami
- Vianočné odmeny
- Deň zdravia - ovocie, džúsy
- Starostlivosť o zamestnancov, letná párty, Vianočný večierok
- Stravné lístky vo výške 3,60 plne hradené zamestnávateľom
- Doprava zamestnancov z vybraných lokalít
- Dochádzkový bonus a mimoriadne prémie
- Zaškolenie na VZV, NZV
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AIW - Práca pre opatrovateľky
v Rakúsku
trokoWQPNÈIBNFPQBtroWBtFǥkÈNWRBkúsku
tTNFQBrUOFrPNrBkÞTLFIPČFrvFOÏIPkrížB
tneustále dostatok ponúk
t-dňovÏUVrnusy rBkúskBživnosť
tQonukyBKQrFNVžov-oQBtrovBtFǥov

Honorár brutto 75 €, 80 €, 90 € za 24 hod.
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

www.aiw.sk

www.konstrukter.sk
.PGHKCKCÐL?ÐNMXęAGCÐTÐİ0
info@konstrukter.sk
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600 000
Stannah

0800 162 162
www.stannah.sk

52-0025
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Facebook: aiwsk

32-0007

AIW má zástupcov
Kritériá
v rôznych mestách Slovenska!
pre spoluprácu s AIW:
Zavolajte na bezplatné číslo
· opatrovateľský kurz a prax
0800 24 24 44
· dobrá znalosť nemeckého jazyka a dohodnite si osobné stretnutie.
· vek 25 až 60 rokov
Pracovať môžete už o pár dní!



    
          

    

hľadáme kolportérov
na roznos novín počas víkendov na dohodu

Kvetoslavov - min. 4,65 Eur brutto za jeden roznos
+ príplatky: vačší počet strán novín, roznos letákov, náročnosť rajónu

INFO: 0907 779 019
Po - Pia od 8.30 do 16.30

Nedostáva
te
pravidelne

NAŠE NOVI

NY

do schránk
y
a chceli by
ste?

Kontaktujte nás:
dunajskostredsko@regionpress.sk

0907 779 019

DS19-05 strana
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V. Meder - min. 4,98 Eur brutto za jeden roznos
Šamorín - min. 5,03 Eur brutto za jeden roznos
O. Potôň - min. 5,02 Eur brutto za jeden roznos

