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DUNAJSKOSTREDSKO
Najčítanejšie regionálne noviny

Týždenne do 26 000 domácností

Asociálna sociálnosť

Naša nová adresa:
Dunajská Streda, Hlavná ul. 1538/31
tel./fax: 031/558 52 35
mobil: 0905 833 461
e-mail: bugar@bugar-tzb.sk
www.bugarsro.sk

BEZPRACHOVÁ
VÝMENA

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

biela

5-komorový okenný profil - šírka 73 mm
6-komorový okenný profil - šírka 82 mm
Dunajská Streda, Alžbetínske nám. 1194/1
(bývalá budova ONV, prízemie)
mobil: 0903 938 200, e-mail: korondplastokno@gmail.com

čerešňa

NOVÁ KOLEKCIA
DVERÍ!!!

Andics Eugen, Padáň 33
mobil: 0905 784 672

škridla výpredaj

Ponúkam nové pôžičky

3,50 €/m

bez prísneho posúdenia. Od 400 do 10.000 €

Cenové ponuky ZDARMA
ARRI s.r.o.

Vyberte si najvýhodnejšie poistenie

BJOÏ
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07-0060

tel.: 0903 782 895, 0918 709 051

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

OD Modrý Dunaj, 2. posch., vedľa výťahu. Dunajská Streda
07-0012

www.strecha.ws

Ponúkame poistenie:

tPTÙCtNBKFULVtQPEOJLBUFűPW
tDFTUPWOÏtWP[JEJFM

s nízkym úrokom banky
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0905 746 124
09

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

07-0011

zlatý dub

Otváracia doba:
Po - Pia: 06:30 - 18:00
Sobota: 07:00 - 12:00

07-0002-1

BEZPEČNOSTNÉ
OCEĽOVÉ DVERE
S MONTÁŽOU

JARNÁ AKCIA!
NA PLASTOVÉ OKNÁ

Kúpeľňový nábytok a keramika
Vizualizácie kúpeľní
Podlahové kúrenie
Obklady a dlažby
Tepelné čerpadlá
Solárne systémy
Ohrievače vody
Plynové kotle
Radiátory

07-0061

V ponuke
k ajj náhradné
áh d é
diely na čerpadlá

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

NEMECKÝ
PROFIL

STRECHYNA KĽÚČ

KVALITNÉ ČERPADLÁ
ZA AKCIOVÉ CENY

mobilu aj polohu. Pisateľka sa nevzdala,
ako dôchodkyňa akceptovala riziko aj
mastnej ponuky, lebo ten ľudský výkrik
ju nenechal ľahostajnou.
Ako sa príbeh skončil? Dobre. Polícia aj
záchranári zúfalého človeka na konci síl
našli. Prebrali ho lekári do svojej odbornej starostlivosti.
A sociálne siete si žijú ďalej svojim životom. „Influenceri“ na nich parazitujú ďalej, ďalej zneužívajú závisť a snahu mnohých biednych ľudí podobať sa životným
štýlom smotánke a ich blahobytu.
Lenže, po sociálnych sieťach lietajú aj
volania o pomoc. Vďaka tým ľuďom, ktorých zaujíma v dnešnej dobe aj toto. Osud
iných a nie iba vlastný profit, hoci pod
akými krásnymi názvami a rečičkami.
Zdá sa mi naozaj málo zaujímať sa iba
o to, kto v čom jazdí, kde býva, s kým
chodí, kde je práve na dovolenke a kde
práve merajú policajti. Cítim
vďačnosť voči tým ľuďom,
ktorí si všimnú aj čosi viac.
Ktorým ide o viac ako iba
o seba. Určite sú aj okolo vás, len si ich treba
všimnúť! Hoci aj na
tých sociálnych sieťach...

07-0025

Alebo naopak. Ale postupne. Sociálne siete nám zaplavili hlupáci, ktorí si myslia,
že majú vplyv. Zistili, že parazitovať sa dá
aj exhibicionizmom. Ukazujú sa v luxusných autách, na luxusných dovolenkách,
v luxusnom odeve. S umelými úsmevmi a
umelým chrupom. A dali si meno influenceri. Akože majú vplyv, ovplyvňujú. Naši
podnikatelia im na to letia, veď prečo nie
reklama zadarmo, tí zahraniční ich vyhadzujú z dverí s odkazom, nech si svoje
zábavky láskavo hradia z vlastného. Naši
asociáli – od slovného významu „nemajúci ohľad na sociálne záujmy iných“, zaplavujú naše sociálne siete iba z tých najegoistickejších pohnútok. A hlupáci im na to
letia. Sledujem niektoré tieto komunikačné kanály. Zbieram a triedim informácie.
Minule mi prišla správa s otázkami –
čo robiť, ak pisateľka má obavu, že si
na sociálnej sieti prečítala čosi, čo znelo
ako volanie o pomoc. Výkrik zúfalého
človeka, ktorý už nevidí žiadne riešenie.
Nuž čo robiť – kontaktovať políciu a záchranárov. Po chvíli prišiel povzdych v
zmysle - „záchranári ma informovali, že
neopodstatnený výjazd ma môže vyjsť až
na 1700 eur.“ No môže. Neoprávnených
požiadaviek na výjazd je naozaj veľa. Tak
– informovať políciu, má prostriedky a
spôsoby, ako overiť IP adresu, podľa GPS
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SPRAVODAJSTVO / SLUŽBY, ZAMESTNANIE

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

INZERCIA
Marian Vörös

0907 779 019

Distribúcia:
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík
DISTRIBÚCIA (26.000 domácností)
Každý týždeň: Mestá. :
Dunajská Streda, Šamorín, Veľký
Meder, Gabčíkovo
Obce-mestá (každý párny týždeň):
Vrakúň, Jahodná, Veľké Dvorníky,
Povoda, Kutníky, Dolný Štál, Čilizská Radvaň, Baloň, Okoč, Jurová,
Trstená na Ostrove, Baka, Topoľníky, Dun. Klátov, Kostolné Kračany,
Amádeho kračany, Kynceľové Kračany, Moravské Kračany, Pinkeové
Kračany, Šipošové Kračany,
Kráľovičové Kračany, Etreho Kračany, Lesné Kračany, Lúč na Ostrove
(Malá, Veľká), Malé Dvorníky, Medveďov, Ohrady, Trhová Hradská
Obce-mestá (každý nepárny týždeň):
Holice, Horná Potôň, Orechová
Potôň, Zlaté Klasy, Štvrtok na
Ostrove, Kvetoslavov, Báč, Rohovce,
Trnávka, Macov, Michal na Ostrove,
Lehnice, Horný Bar, Vydrany, Veľké
Bláhovo, Blatná na Ostrove, Čenkovce, Orechová Potôň, Štvrtok na
Ostrove, Veľká Paka
Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.
Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

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

57.000
67.000
26.000
30.000
24.000
15.000
30.000
25.500
48.000
35.000
21.000
32.500
25.000
31.000
38.000
52.000
45.500
18.000

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

Stredné Slovensko
BB
KY
LI
LC
MT
OR
PB
PD
ZV
ZH
ZA

51.100
30.000
35.500
30.000
39.250
38.600
35.500
35.000
36.500
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

e
b
o
n

31.000
25.000
25.000
82.750
22.250
13.100
30.500
40.000
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

tel.:

0903 296 372

www.ntpool.sk
facebook: ntpool sro

» Tím advokátskej kancelárie
V4 Legal, s.r.o.
e-mail: info@v4legal.sk, www.v4legal.sk

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

Mimoriadna akčná ponuka 20%
na vybrané skladové hroby

Hydina Takáč Tešedíkovo
ed
díkovo
ponúka
ponúka: Húsatá
H
Husokačky Mulard
Brojlerové kurčatá
B
Kuričky na znášku 8-18 týž.
K
0918 537 780, www.hydinatakac.sk

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

Ponuka platí do 31.05.2019,
alebo do vypredania zásob
Tel.: 0905 955 554

www.eurokamennobe.sk

Obnova strechy v najlepšej cene

STRECHACENTRUM plus obnova: eternitových
plechových
plochých
BEZ DEMONTÁŽE

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

 Projekt a výroba bazénov
 Čistenie a údržba bazénov
 Izolácia plochých striech
 Kúrenie, voda, plyn servis, inštalácia
e-mail: info@ntpool.sk
nagytiborr5@gmail.com
 Stavebné práce

obmedziť dohodou manželov. Preventívnym riešením však môže byť zúženie alebo zrušenie BSM.
Zúžením alebo zrušením BSM dochádza k vylúčeniu alebo obmedzeniu
majetku, z ktorého by mohli byť budúce pohľadávky veriteľa len jedného
z manželov uspokojené. Zúžením BSM
je určenie vecí, ktoré v prípade ich nadobudnutia nebudú spadať do BSM,
ale do výlučného vlastníctva jedného z manželov alebo do podielového
spoluvlastníctva. Dohoda, ktorou si
takto manželia zúžia BSM musí mať
formu notárskej zápisnice. Manželia
si však nemôžu zúžiť rozsah BSM tak,
že vylúčia z BSM veci, ktoré nadobudli
za trvania manželstva a zároveň pred
zúžením BSM. Pri uzatváraní dohody
o zúžení BSM je potrebné myslieť na to,
že takáto dohoda je voči tretím osobám
a veriteľom účinná len vtedy, ak im je
známa. Na druhej strane zrušenie BSM
možno dosiahnuť výlučne rozhodnutím súdu, pričom zrušením zaniká
BSM dňom nadobudnutia právoplatnosti súdneho rozhodnutia.

07-0037

Vydavateľ:
REGIONPRESS s.r.o.

V súvislosti so vznikom bezpodielového spoluvlastníctva manželov (ďalej
len „BSM“) a jeho existencie za trvania
manželstva sa vynára otázka spôsobu uspokojovania dlhov oboch alebo
len jedného z manželov. O spoločné
záväzky oboch manželov pôjde vtedy,
ak obaja manželia vystupujú vo vzťahu
k veriteľovi v pozícii dlžníkov. V zmysle
zákona platí, že manželia zodpovedajú
za spoločné záväzky spoločne a nerozdielne. Vzhľadom na to, sa môže veriteľ
domáhať uspokojenia svojej pohľadávky z majetku patriaceho do BSM.
Vyvstáva otázka, čo ak vystupuje ako
dlžník len jeden z manželov.
Môže sa stať, že jeden z manželov
uzavrie napr. zmluvu o pôžičke, a to bez
vedomia druhého manžela. V zmysle
zákona môže byť pohľadávka veriteľa
len jedného z manželov, ktorá vznikla
za trvania manželstva, pri výkone rozhodnutia uspokojená i z majetku patriaceho do BSM. Z uvedeného vyplýva,
že na to, aby mohlo dôjsť k uspokojeniu
pohľadávky veriteľa, ktorú ma tento len
voči jednému z manželov, zo spoločného majetku oboch manželov, musí byť
splnená jediná podmienka. Touto podmienkou je, že daná pohľadávka vznikla za trvania manželstva. Pritom nie je
podstatné, či o tomto záväzku manžela
druhý manžel aj vedel. Toto zákonné
ustanovenie nie je možné vylúčiť alebo

BAZÉNOK KÉSZITÉSE KULCSRA KÉSZEN IS

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 !
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36-0048

Trhovisko 10
DUNAJSKÁ STREDA
dunajskostredsko@regionpress.sk

Prijem plošnej
inzercie
tel.: 0907 779 019
e-mail: dunajskostredsko@regionpress.sk

SBS RAVI s.r.o.
prijme do TPP pracovníkov
do strážnej služby pre
objekty v BRATISLAVE+okolie
Nástup : ihneď
Hodinová mzda : od 2,80 € netto/ hodina

KONTAKT: 0908 976 436

52-0063

Redakcia:

REALIZÁCIA BAZÉNOV

Dlhy a bezpodielové spoluvlastníctvo
manželov

07-0003-1

DUNAJSKOSTREDSKO

  
   

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

SPOLU - občianska demokracia, Koperníkova 47, 82104 Bratislava, IČO: 51313901

» Miroslav Bebllavý

23. rokov na trhu
DS19-18 strana
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07-0062

Bezkonkurenčné ceny!

KAMENO-PRODUKT
ROHOVCE 158

PREČÍTAJ SI LEPŠIE NOVINY
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» Igor Matovič

predseda hnutia OĽANO

Príbeh o prútoch
'-56
17/+,(0'
,+4*5 '8 9  !:+)
+ *%$ -+4,-51)!
08 1 ;'+(.'9$ (1%
%$.,+*0<!*=) 8!.,5&:.+,(/= 
3*+1%*!,+.(>$(% '8 94*%$$!(
3: ,*+1*='+)  -=; . -+4, (  
*!;*!&.(+1!*.'!&,+(%/%'!./%!8'8 9
)(9,->/%'/15-% 8!&!1!6'9./-+)*!
,+/-!0&! .,+(0,-+1:  + 6 /+$+ /+
&134!-5 *%/%.=-+'+1*!./<%(+ 3
.,+(%/%%,+0<%(%
Pritom nás viac.,5&*!8-+4 !60&! 
!.*!./5$,+(+1!*.'0-+4,-5
1).60)%,+/+) %.'0/0&!).,+(%
/%')% 4+./-!/*0/=.%,-%*5;)!,+ +*
,-=!$3 0 =/-5,% 8!.*!1! % +./:
'(!'5-+) ( -+ %*3+&0&>+1(./*
91*%!)%!./,-! !/%1;'('! -50
)&> (!<./+4)4 0 '/+-5*!0)+8
0&! ./+&*98%1+/ $5 4*%!,-1%
%!( ,+4*&> 1!-*!  ./+ .> *>/!*=
4.!,(/%:4)!./*51/!6+1%+ 1+ 3 
(!+<.:,(/0 +./51:-+1*+*-0'0 
!4%./+/3 8!.,!*%4)%)80-5/:&+
)!.%
Naše riešenia sa )80(=;%: (!)0.=
*5. .,5&: 16 ,+): 60+) * (+
1!*.'08%: +-9,+'+&*98%1+/ '-
&%*! '/+-5+ )!0&!,+/%1+.:,-50 
/+0/+ )3;(%!*'+0 .)! 4'( (% ./-*0
 +<%*.' !)+'-% +(=%
. -+#-!.=1*3) (+1!*.'+) + !0-,
.'3$1+(%! )5&+(,-!/+,-!*5.

www.kameno.sk

FALSTVA hľadať spásu vo fašistických
politikoch. To je celé. Stačí robiť úprimnú
politiku s ľuďmi a pre ľudí.
Na záver. Potom, ako Najvyšší súd
dal de-facto Kotlebovi okrúhlu pečiatku
na to, že môžu ďalej bez strachu šíriť po
Slovensku fašistické myšlienky a hlásať
nenávisť voči všetkým Rómom, som sa
rozhodol pre svoj osobný protest - oddnes budem robiť intenzívnu kampaň pre
dobrého Róma na našej kandidátke - Petra Polláka. Budem vyzývať ľudí, aby na
protest voči slovenskému fašizmu volili
človeka z osady. Ktorý sa nevzdal, vyštudoval a dnes je deťom v osadách pozitívnym vzorom.
Ukážme spoločne krúžkom pre Petra Polláka (číslo 3 na našej kandidátke),
že sme hrdí na svojich
predkov, ktorí sa v
SNP odvážne postavili fašistickému
zlu. Ukážme krúžkom pre Peťa, že
netrpíme predsudkami a vieme oceniť
dobrých a pracovitých
Rómov. Spojme sa
za dobrú vec!

   

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

„Cigáni do plynu“. „Šesť miliónov
zabitých Židov v
koncent račných
táboroch je len rozprávka.“ „Cigáni sú
menejcenná rasa.“
To je pár výrokov kotlebovcov, ktoré v posledných rokoch vypustili zo svojich úst.
Mnohí z nás si povedali, že takú stranu
treba bez milosti zrušiť. Súd však rozhodol inak ... a mnohí sa nazdávajú, že preto, lebo Kotleba Ficovi vo veľa veciach veľmi poslúžil, a preto mu Fico nezrušenie na
súde za odmenu vybavil.
Nebol som zástanca ich zrušenia,
lebo by ich to len a len posilnilo. Myslím
si, že Kotlebu a jeho nebezpečné myšlienky musíme poraziť v čestnom boji vo
voľbách, nie nejakými súdnymi skratkami. To však neznamená, že máme pred
očividným fašizmom rezignovať. To znamená, že každý politik, ktorému úprimne záleží na tom, aby fašizmus plíživo
nerozťahoval svoje nebezpečné chápadlá
po Slovensku, by mal oddnes vyhrnúť rukávy, vyliezť zo svojej bubliny či kaviarne
a začať konečne riešiť skutočné problémy,
ktoré ľudí na Slovensku trápia.
Ak ľudia uvidia reálny záujem svojich politikov o ich život, nebudú ZO ZÚ-

 

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

Kotleba, fašisti a dobrý Róm

031180217 Objednávateľ: OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zámocká 6873/14, 811 01 Bratislava, IČO: 42287511 Dodávateľ: regionPRESS s.r.o., Študentská 2, 917 01 Trnava, IČO: 36252417
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Stavebná spoločnosť so sídlom v Galante
hľadá na TPP

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

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

36-0079

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

Stavebná spoločnosť so sídlom v Galante
hľadá do TPP vodičov s vodičským preukazom C, E.
Strojníkov na čelný šmykový nakladač, traktor báger,
kolesový žeriav.

Bližšie info.: p. Molnár 0903 712 390, molnar@avastav.sk
p. Mikovič 0903 711 231, mikovic@avastav.sk

36-0079

V prípade záujmu odbornú prípravu na strojnícky preukaz a vežový
žeriav zabezpečíme, a odborný kurz uhradíme.
Základná zložka mzdy 650,-€ + zaujímavé mesačné odmeny.

75-06-3

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

Inzercia

0907 779 019

ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY
zimné záhrady

rámové

bezrámové

AKCIA ZĽAVA DO 30%
0948 787 777 | www.balkona.eu

zasklievanie terás

bezrámové

Možnosť výhry 300 €

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom
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OBČIANSKA INZERCIA / SLUŽBY
Občianska
riadková
inzercia

Občianska
riadková
inzercia

01 AUTO-MOTO / predaj

09 DOMÁCNOSŤ

02 AUTO-MOTO / iné

10 ZÁHRADA A ZVERINEC

»Kúpim babeu v dobrom

11 HOBBY A ŠPORT

stave ale aj nepojazdnú za
rozumnú cenu, prípadne
aj nový motor do babe
210 za rozumnú cenu. Tel.:
0907 779 019
»Kúpim Škodu Fábiu, alebo
Octaviu aj combi s clímou,
maximálne 90.000 km len
v dobrom stave. Tel.: 0905
578 188
»Predám let. pneu s zel.
diskom na wgolf5, 195/65/
R15 dva rok použité, 40-e/
ks. T 0918738150
»KÚPIM BABETU MANET
KORRADO JAWA PIONIER
SIMSON STING STELLA
STAV NEROZHODUJE TEL
0905515443
»KÚPIM STARÉHO PIONIERA MUSTANGA JAWA
90 SIMSON AJ POKAZENÉ
0915215406

»Kúpim starú pištol-pušku,
ZP mám, 0902449970
»Kúpim
ľudové
kroje
0902708047

12 DEŤOM
13 RÔZNE / predaj

PALIVOVÉ DREVO
0911 990 463

16-0132

07-0022-3

14 RÔZNE / iné

CIA
R
E
Z
IN 9 019

03 BYTY / predaj

0907

04 BYTY / prenájom

77

75-27

05 DOMY / predaj
06 POZEMKY / predaj
07 REALITY / iné
»Kúpim 1-izb.byt v DS hotovosť 0907452556

AUTORIZOVANÝ DEALER

08 STAVBA

PREDAJ, SERVIS, LEASING

»Kúpim haki lešenie, 0908

532 682

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

Príď si kúpiť LADU a dostaneš ako
darček TANKOVACIU KARTU v hodnote

od 10 990€

»Zostali Vám zo stavby zvyšky stavebných materiálov,
tehly, šalovacie tvárnice,
roxor, kary rohože, zbavím
Vás ich, odveziem bezplatne
0905 578 188
»Eladó megkímélt állapotú zongora.950€ 0903/938
200 DS
»Predám klavír vo veľmi
dobrom stave. Cena: 950€
0903/938 200, DS
»BEZPLATNE PREVEZMEM ZEMINU, aj ílovú aj miešanú zo
štrkom v obci VRAKÚŇ. Tel.:
0905 578 188
»DS Eladó páncél szerkezetes
FORSTER zongora 950€.0903
938 200
»Kúpim starú pištol-pušku,
ZP mám, 0902449970
»Kúpim
ľudové
kroje
0902708047

15 HĽADÁM PRÁCU
16 ZOZNAMKA

Chcete si
podať
inzerát?

150€

Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera TT medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu

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

Príklad:
RP TT 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.
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.

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.

3 ročná záruka bez obmedzenia km

tel.: 0911 386 491, 0944 038 573
e-mail: info@petrocars.sk
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36-0011

Možnosť splácania 5 rokov
alebo na štvrtiny s LADA Finance
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SPRAVODAJSTVO / ZAMESTNANIE

Pomoc skúšaným vo viere

Prezlečme sa v škole

Už od svojich počiatkov poskytovala
Cirkev pomoc ľuďom v núdzi. Charita
je pre Cirkev nielen istým druhom dobročinnosti, ale patrí k jej prirodzenosti.
Spolu s ohlasovaním Božieho slova
a vysluhovaním sviatostí, je pomoc
núdznym prejavom jej podstaty. Cirkev
však takisto sama často naliehavo potrebuje pomoc, predovšetkým v krízových oblastiach, kde je prenasledovaná, utláčaná, trpí vojnou, prírodnými
katastrofami alebo hmotnou núdzou.
V 21. storočí nemôže stále asi 200
miliónov ľudí na svete slobodne
praktizovať svoju vieru. Základné
právo na náboženskú slobodu nie je
zaručené vo viac ako 80 krajinách sveta. V týchto krajinách praktizovanie
viery a vydávanie evanjeliového svedectva o ľudskej slobode a dôstojnosti
často hraničí s mučeníctvom.
Dobročinnosť, ktorá pramení z viery a pomáha rásť človeku na ceste k
Bohu, je najhlbším poslaním pápežskej nadácie ACN - Aid to the Church in
Need (Pomoc trpiacej Cirkvi). Korene
ACN siahajú do obdobia konca druhej
svetovej vojny, kedy milióny ľudí bolo
vysídlených a národy tak veľmi potrebovali odpustenie a zmierenie. Vtedy
holandský kňaz, premonštrát P. Werenfried van Straaten cez konkrétnu
pomoc utečencom a duchovnú službu zmierenia poukázal na silu žitého
evanjelia. Jeho činorodosť a nápaditosť
boli počiatkom „Kirche in Not“, dnes

Prezliekať sa v škole za opačné pohlavie, aby sme poukázali na problematiku sexuálne inak orientovanej
menšiny, sa mi nejaví ako vhodný
spôsob prezentovania tejto témy. Isto,
na stužkových, akadémiách či v letných táboroch je to zaručený spôsob
vyvolania smiechu. Ale v téme LGBT
nejde o komično! Okrem toho, problém
tzv. transexuálov nie je taký vypuklý. Pri splnení istých kritérií sa im dá
medicínsky pomôcť. Obávam sa však,
že si tento „škandál“ odskáču homosexuáli, ktorým sa naopak žije ťažšie,
hoci sa nie vždy obliekajú ako opačné
pohlavie a na mnohých ani nezbadáte,
že majú inú orientáciu.
Zámer nemenovanej školy preobliecť sa v jeden deň za opačné pohlavie
považujem za kontraproduktívny a nedôstojný výchovno-vzdelávacej inštitúcii. Kontraproduktívny preto, že aktivita vyburcovala veľkú časť ľudí, ktorí
v intenciách hyperkonzervativizmu a
náboženského fanatizmu odsudzujú
tieto menšiny a šíria nenávisť - dostali
zámienku. Toho sa potom chytia politici, ktorí sa utvrdia v presvedčení ignorovať sexuálne menšiny. A nedôstojné
preto, lebo aktivita by sa zmenila na
šou plnú humoru. Stačí si predstaviť žiaka či učiteľa v sukni a vznikne
smiech alebo výsmech. Až druhotne
dôjde k zamysleniu sa. Navyše, v rámci
školy je viacero menej vyspelých žiakov, ktorí si ešte len tvoria názory a v

celosvetovej organizácie ACN. Už viac
ako 70 rokov ACN pokračuje v tejto
duchovno-charitatívnej činnosti a
prostredníctvom osvety, modlitby
a konkrétnych projektov podporuje v súčasnosti vyše 5300 projektov
ročne v takmer 150 krajinách sveta. Túto pomoc po páde komunizmu
zakúsilo vo veľkej miere aj Slovensko,
pri obnove svojich cirkevných štruktúr
a rozvoji pastoračnej činnosti.
ACN sa zasadzuje obzvlášť za
kresťanov, kdekoľvek sú prenasledovaní, utláčaní alebo kde sa ocitli
v materiálnej núdzi. Aktuálne uskutočňuje nadácia ACN prioritné projekty v ťažko skúšaných krajinách, ako
napr. na Blízkom Východe – v Iraku,
Sýrii, Južnom Sudáne, Stredoafrickej
republike, Venezuele, v ázijských krajinách ako Čína, Indonézia, Mjanmarsko, kde Cirkev trpí ako náboženská
menšina alebo je diskriminovaná.
„Oni sú skúšaní vo viere, my sme skúnul misiu ACN jej
šaní v láske,“ zhrnul
erenzakladateľ páter Werenfried.
ácii
Viac sa o nadácii
ACN, aktuálnych proiach
jektoch a možnostiach
viete
ich podpory dozviete
nsko.
na: www.acn-slovensko.
org

» P. Martin Mária Barta

duchovný asistent ACN

tomto procese nemusia prijať zámer
preoblečených spolužiakov, ba môže
sa v nich vyvinúť/potvrdiť odpor k
menšinám. Alebo vezmú aktivitu ako
marketingový ťah, možnosť vlastnej
sebaprezentácie.
Je veľa iných ciest, ako popularizovať LGBT tému - pripnúť si symbolickú
stužku, organizovať odborné besedy,
zaradiť témy tolerancie do vyučovania.
Isto, vášne sa vždy objavia. Ale vtedy
treba argumentovať, vysvetľovať, oponovať, nie zosmiešňovať (hoc neúmyselne) a nie realizovať síce dobre mienené, no kontroverzne vyznievajúce
aktivity, čím podráždime odporcov a
zákonodarcov.
Je nepopierateľné, že sa u nás hrubo porušujú práva sexuálnej menšiny,
ktorá nemôže za to, aká je. Akoby nestačilo to, že denne narážajú na krivé
pohľady časti spoločnosti. Len preto,
že chcú žiť. Na legislatívny nedostatok
bude musieť skôr či neskôr Slovensko
reagovať, ako to postupne robia vyspelé štáty. Škola musí byť nástrojom
na poukázanie na diskrimináciu akejkoľvek menšiny (požadujú to aj rôzne
pedagogické dokumenty). Nájsť však
správny spôsob je v súčasnej silno
polarizovanej slovenskej realite veľmi
dôležité a zároveň náročné, no nie nemožné. A práve vhodne zvolený spôsob vedie k pomoci týmto menšinám.

» PhDr. Ján Papuga, PhD.

riaditeľ ZŠ s MŠ, Riazanská 75, Bratislava

Týždenníky siete REGIONPRESS sú
prvým regionálnym médiom, ktoré na
základe zmluvy s UPSVAR zabezpečia
pre svojich inzerentov splnenie všeobecných zákonných povinností.

OZVITE SA NÁM
Marián Vörös
voros@regionpress.sk
0907 779 019
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POLITICKÁ INZERCIA
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YURGQRPPHVWHNOHSĞLHPX3RĞW¼GLXQD3UHĞRYVNHM
XQLYHU]LWH VRP VD YU£WLO GR 6WDUHM üXERYQH D ]DORĻLO
VRP REÏLDQVNH ]GUXĻHQLH V NWRU¿P VD Q£P SRGDULOR
QDĞWDUWRYDĢ RSUDYX FLHVW ÏL Y¿VWDYEX GHWVN¿FK LKU¯VN
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www.stannah.sk
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Nedostáva
te
pravidelne

NY

do schránk
y
a chceli by
ste?

Kontaktujte nás:
dunajskostredsko@regionpress.sk

0907 779 019

hľadá Skladníkov s VZV
do nemeckého mesta Regensburg

Poď k nám
pracovať
do Nemecka!

Ponúkame:
stabilnú prácu v renomovanej spoločnosti na TPP
hodinová mzda od 9€ netto, hodinová mzda za prácu nadčas je 10€ netto
nástup možný ihneď
Požadujeme:
prax na VZV
znalosť anglického alebo nemeckého jazyka
vlastné auto výhodou
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11 EUR/hod.
   
vanie)
(príjem tovaru, štítko
vzdelanie
é
lsk
nutné stredoško
tto
ne
R/
900 - 1100 EU
www.konstrukter.sk

34-0080

NAŠE NOVI



sk
info@konstrukter. - 0905 218 177

Tel.: 0908 914 180

85-0005

 

