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Najčítanejšie regionálne noviny

Týždenne do 26 000 domácností

Rolls Royce, Lincoln, Mercedes

O úcte i neúcte

+421 905 733 133

Cenové ponuky ZDARMA
ARRI s.r.o.

www.strecha.ws
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0905 746 124

NOVÁ KOLEKCIA
DVERÍ!!!

07-0025

čerešňa

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

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

PALIVOVÉ DREVO
0911 990 463

www.hydinarskafarma.sk
Hydinárska
Hydin
inárs
rska FFarma
arm
rma TopoLni
TopoLnica
n ca
c
(pri Galante)

és Amerikai kölcsönt 10.000 € tól 50.000 € -ig.
Kék Duna áruház 2. emeletén a lift mellett. Dunajská Streda

tel.: 0903 782 895, 0918 709 051
ZÁMKOVÁ DLAŽBA, OBKLADY, ZATEPLENIE,
maľovanie, zamurovanie krbu,
záhony na kvety a veľa iného.

a:
ponúk

• 8 - 15 týž. Mládky -Nosničky rôznej farby
• brojlerové kačice na výkrm
• mulard kačice na výkrm
• 1-14 dňové mulard káčere
• 1-14 dňové brojlerové kačice
• 1-14 dňové mulard kačice

krmivo pre nosnice
rastová a znášková

94-0091-1

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

Rozvoz ZADARMO!

0905 551 499, 031 781 15 63, 0905 450 432
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36-0010

BJOÏ

07-0012 a 99

07-0002-1

e-mail: Leporis@nextra.sk

biela

07-0060

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

zlatý dub

Najlepší výber KOTLOV

16-0233

PREDAJ 4-IZB. BYTU
VEĽKÝ MEDER, 56 000,- €

2

Dunajská Streda, Alžbetínske nám. 1194/1
(bývalá budova ONV, prízemie)
mobil: 0903 938 200, e-mail: korondplastokno@gmail.com

07-0092

0902 501 802

Vyberte si najvýhodnejšie poistenie

3,50 €/m

5-komorový okenný profil - šírka 73 mm
6-komorový okenný profil - šírka 82 mm

07-0094

tPTÙCtNBKFULVtQPEOJLBUFűPW
tDFTUPWOÏtWP[JEJFM

škridla výpredaj

LETNÁ AKCIA!
NA PLASTOVÉ OKNÁ

MŰFOGSORJAVÍTÁS
NON - STOP!

Ponúkame poistenie:

BEZPRACHOVÁ
VÝMENA

0911 288 900

07-0098

P.L.S. s.r.o. Ing. Peter Leporis

BEZPEČNOSTNÉ
OCEĽOVÉ DVERE
S MONTÁŽOU

NEMECKÝ
PROFIL

MŰFOGSOR KÉSZITÉS
5 MUNKANAP ALATT
REÁLIS ÁRON

sprostredkovateľ poistenia, úverov a leasingu - člen skupiny

STRECHYNA KĽÚČ

www.autanasvadbu.sk, tel.:0903 419 310

07-0085

!
már 80 €-tól, különleges alkalmakra
už od 80 € na rôzne príležitosti!

Úcta je uznanie vážnosti, autority nich zjavne nepodstatnými občanmi
niekoho, hodnoty niečoho. Úcta je štátu.
Jeden z vás, vážení čitatelia, nedávteda do istej miery aj akceptácia.
no okrem iného do redakcie napísal, ciNaopak, neúcta je iba tak nanajvýš tujem: „Úctu alebo neúctu k slovenskej
prejavom samoudelenej si nadradenos- reči je poznať na každom z nás denne,
ti, povýšenectva, neochoty zaoberať sa podľa ochoty naučiť sa správne spinejakými inými záujmami a hodnota- sovne rozprávať, je možné aj povedaťmi, ako tými vlastnými. Okrem iného vtáka poznáš po perí a človeka po reči.
Ľahúčko sa vykrikuje som presloven„biznisu“, samozrejme.
V našej spoločnosti nám chýba ský, ale ťažko môže byť niekto presloschopnosť úcty, úctivosti. Ťažko ju ča- venský, ak neovláda alebo si nechráni
kať od politikov egoistov a kariéristov, spisovnú slovenčinu (samozrejme ak
tí majú tak akurát vzťah k peniazom a študoval na slovenských školách) - k
k moci, ani tu vlastne nemožno vravieť tomu je potrebné viac námahy ako len
o úcte, skôr o znásilnení systému, ktorý slovná pretvárka!“ Nuž a platí to nielen
im moc iba prepožičal, určite nie však o úrovni poznania jazyka. Platí to o
bez výhrad daroval. To je totiž princíp spoločenskej úrovni ako takej, je to o
demokracie, u nás roky ignorovaný. Ak úcte a neúcte.
Účet by mal vystaviť volič, lenže
by politici mali úctu k občanom, plnili
by a splnili by svoje predvolebné sľuby mnohí z voličov už tiež stratili úctu k
a neobmedzili by sa iba na ľúbivé lži a sebe samým. Takže, ako z
rozdávanie úplatkov zo štátneho roz- toho von? Jednoducho –
počtu, teda, z nášho spoločného ma- uznávať vážnosť, niekojetku. Ale to by museli mať najskôr úctu ho prirodzenú autoritu a
aj sami k sebe. Zatiaľ nám predvádzajú hodnoty čohokoľvek čo
iba neúctu – k sebe samým, k sebe na- hodnoty má.
vzájom medzi politickými stranami, k
Nech sa vám
sebe ako opozícia a koalícia a k nám, darí – s úctou
občanom štátu, ktorý majú zverený do
rúk – nami, tými spomínanými no pre
» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
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STRÁŽIME VAŠE PENIAZE
Minulý týždeň
sa predstaviteľom
hnutia OBYČAJNÍ
ĽUDIA a nezávislé
osobnosti (OĽANO) podarili dva
veľké úspechy.
Predstavte si, že by niekto poberal státisíce eur zo štátnych dotácií
vďaka tomu, že sfalšuje váš podpis
alebo zneužije vaše osobné údaje. Šéf
hasičov z Piešťan založil národný zväz
bobistov len vďaka tomu, že zo 48 nič
netušiacich hasičov urobil členov tohto
zväzu. O ničom takom však títo hasiči
nevedeli, a keď sa to dozvedeli, konanie ich šéfa nahlásili na polícii a oboznámili s ním aj ministerku vnútra, a
tiež prezidenta Hasičského a záchranného zboru Alexandra Nejedlého.

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

LETÁKY

PLECHOVÉ GARÁŽE
voliery pre psov

0905 20 70 59
www.kupdodomu.sk

0907 779 019

Obnova strechy v najlepšej cene

STRECHACENTRUM plus obnova: eternitových
plechových
plochých
BEZ DEMONTÁŽE

0907 887 056

Západné Slovensko
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

Vďaka tlaku tieňového ministra
vnútra za OĽANO Gábora Grendela
ministerka Saková nakoniec odvolala
šéfa piešťanských hasičov. Zodpovednosť je však aj na pleciach prezidenta
hasičov Alexandra Nejedlého, preto
by svoju funkciu mal opustiť aj on. Čím
skôr, tým lepšie.

Na 400-miliónový pochybný tender ministerstva obrany na vozidlá
4x4 zase upozornil tieňový minister
obrany za OĽANO Jaroslav Naď. Podmienky súťaže, ktoré stanovilo ministerstvo pod vedením SNS, totiž spĺňalo
len vozidlo od jediného výrobcu, ktoré
navyše nebolo overené v bojových misách. Vďaka upozorneniam Jara Naďa
Po dlhých mesiacoch naťaho- Úrad pre verejné obstarávanie pozastavania prezident hasičov A. Nejedlý vil tento pochybný tender a prebieha
nepochopiteľne nepotrestal šéfa pieš- jeho vyšetrovanie.
ťanských hasičov, ale krajského šéfa
v Trnave, pretože vraj nedostatočne
Toto sú výsledky práce hnutia
oboznámil svojich podriadených o OĽANO za posledný týždeň. Strážime
ochrane osobných údajov. Šéf piešťan- vaše peniaze a nebojíme sa poukázať
ských hasičov navyše zostal vo svojej na korupciu.
funkcii napriek rozhodnutiu discipliĎakujeme, že stojíte za nami.

Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.
BV
BZ
DS
GA
HC
KM
LV
MA
NR
NZ
PK
PN
SC
SE
TO
TN
TT
ZM

nárnej komisie, podľa ktorej sa dopustil podvodného konania a mal by byť
zbavený funkcie.

59-0207

DUNAJSKOSTREDSKO

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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POLITICKÁ INZERCIA / SLUŽBY

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

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

Klvalitné plechové garáže s montážou

Stredné Slovensko
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

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

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

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

DS19-28 strana
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EUROKAMEŇ NOBE, s.r.o.
Kračanská cesta 558
558/19, 929 01 Dunajská Streda

Mimoriadna akčná ponuka pre dôchodcov
so zľavou 15 % na všetky náhrobné kamene.
Akčná ponuka so zľavou vo výške 10 %
na všetky výrobky z prírodného kameňa.

VIZITKY
0907 779 019

Tel.: 0905 955 554

07-0003-1

52-0006-142

Ponuka platí do 31.07.2019,
alebo do vypredania zásob.
www.eurokamennobe.sk

4
Nie otáčky, ale obrátky. Slovenčina naša
S
Nie omluvenka, ale ospravedlnenka.
U9

6
1 5
4

D
K 2

6
2

6

S
D

2
3

O9 1
K
U

8

4

D3 8

9 5

K
U

DS19-28 strana

3

6

9
2

S 6
U2

1

6

4

7

7
1
3

5 1

6 1 9
4
6
3
5
9 1 4
8

U

O

4 2
7
5

4 1 3

O
U

9

5 3
6 3

2

8

2
5

1
6

1
8 3

6

4 2
3
9
5

4

4
OBČIANSKA INZERCIA / SLUŽBY

01 AUTO-MOTO / predaj
02 AUTO-MOTO / iné
»Kúpim babeu v dobrom

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
»CZ 175 JAWA 90 250 350
PIONIER STADION MUSTANG
SIMSON KÚPIM TIETO MOTORKY 0915215406
»ČZ-JAWA Odkúpim Motocykel/ Diely-DOHODA ISTÁ
0908205521

03 BYTY / predaj
04 BYTY
/ prenájom
70M2
trojizbový
moderný

ELEKTROTAXI - GABČÍKOVO
ABČÍKO
ÍKO
KO
OVO
VO

Občianska
riadková
inzercia

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

Jazdite s nami bezpečne, ekologicky
a s nulovými emisiami.
KONTAKT: 0918 012 888

0918 012 882
Preprava v Gabčíkove 1,50€.
Mimo mesta 0,80€ za km.
V noci od 22:00 do 06:00 a počas štátnych
sviatkov jednorázový príplatok 1€.

09 DOMÁCNOSŤ
»Elado katlan 60l fazekkal,

muanyag hordok cefrenek
T: 0907213765
»Kúpim
ľudové
kroje
0902708047Kúpim
starú pištol-pušku, ZP mám,
0902449970

07-0074

Občianska
riadková
inzercia

10 ZÁHRADA A ZVERINEC
11 HOBBY A ŠPORT

AUTORIZOVANÝ DEALER

12 DEŤOM

PREDAJ, SERVIS, LEASING
Príď si kúpiť LADU a dostaneš ako
darček TANKOVACIU KARTU v hodnote

od 10 990€

13 RÔZNE / predaj
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
»Eladó bordó ülőgarnitúra megkímélt állapitban
és rustikál előszoba fal,
0908724614

150€

byt s 100 m2 nádvorím
na prenájom v Trsticiach.
0915754658

07 REALITY / iné
»Kúpim 1-izb.byt v DS hotovosť 0907452556

08 STAVBA

16 ZOZNAMKA

»Kúpim haki lešenie, 0908

»CHCEM SA ZOZNÁMIŤ S FANÚŠIČKAMI MAĎARSKÉHO SPEVÁKA ZAMBO JIMMYHO. LEN SMS.
ĎAKUJEM. 0907524913

532 682

10 ZÁHRADA A ZVERINEC

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

3 ročná záruka bez obmedzenia km

Možnosť splácania 5 rokov
alebo na štvrtiny s LADA Finance
tel.: 0911 386 491, 0944 038 573
e-mail: info@petrocars.sk

Ul. 29 augusta, Galanta

www.petrocars.sk

Chcete si
podať
inzerát?
36-0011

09 DOMÁCNOSŤ

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.
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SPRAVODAJSTVO / SLUŽBY, ZAMESTNANIE

MIND diéta
MIND v angličtine znamená myseľ,
myslenie, rozum, intelekt. MIND
je ale aj skratka pre stravu, ktorá
ochraňuje kognitívne funkcie mozgu, chráni pred vznikom Alzheimerovej choroby a pomáha navrátiť činnosť mozgu po mozgovej príhode.
Ide o spojenie výhod stredomorskej a
DASH diéty, ktorá dokáže spomaliť degeneratívne procesy mozgu. Spája najzdravšie diéty.
Potraviny sú rozdelené do dvoch
skupín - na tie, ktoré sú prínosom a na
tie, ktorým sa treba obmedziť, alebo sa
im vyhnúť:

Marian Vörös
voros@regionpress.sk
0907 779 019

na varenie

5 skupín potravín,
ktoré treba obmedziť:
Pečivo a sladkosti - menej ako 5 porcií
týždenne
Červené mäso - menej ako 4 porcie týždenne
Syr - menej ako 1 porcia týždenne ( u
ľudí s osteoporózou treba konzultovať
u lekára)
V rebríčku najzdravších a najlepších
diét má MIND 4. miesto, aj napriek
tomu, že jej princípy boli spísané iba v
roku 2015. Ale trojročné vedecké skúsenosti na veľkom počte potenciálne
10 skupín potravín, ktoré sú dôle- rizikových pacientov a pokračovanie
žité pre správne fungovanie mozgu a klinického skúšania na renomovaných
treba ich zaradiť do jedálneho lístka pracoviskách sú dôkazom významu tapravidelne:
kejto stravy. Riziko Alzheimerovej choCelozrnné obiloviny - 3 a viac porcií roby dokáže znížiť o tretinu až polovicu.
denne
Zelená listová zelenina - 6 porcií týžPríklad rozpisu stravy
na jeden deň:
denne
Ostatná zelenina - 1 porcia denne, pri- Raňajky: grécky jogurt s ovsenými
mi a orechmi
daná k pravidelným porciám zelenej vločkami, čučoriedkami
Obed: na pare robený plátok
listovej zeleniny
Orechy - 5 porcií týždenne
lososa, veľká porcia zeleBobuľoviny - 2 alebo viac porcií týždenne nej listovej zeleniny
uľka
Fazuľa alebo strukoviny - 3 a viac por- Večera: zelená fazuľka
s olivovým olejom, hnecií týždenne
Ryby - 1 a viac porcií týždenne
ho
dá ryža, pohár bieleho
Hydina - 2 a viac porcií týždenne
vína
Víno - 1 porcia denne, ale nie je pod- » MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH
mienkou
Diabetologička, odborníčka na poruchy
Olivový olej - používaný ako hlavný olej
metabolizmu a výživy
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Bohaté prázdniny

Fotosúťaž Cesta svetla 2019

Letné prázdniny sú už v plnom prúde.
Každý z nás, špeciálne to platí u detí,
túži po tom, aby prežil prázdniny bohaté na zážitky.
Čo to ale znamená, prežiť na zážitky
bohaté leto? Určite to môže byť aj o navštívených miestach, a tým nemyslím len na
tie v zahraničí. Naše Slovensko je rovnako
krásna krajina. Možno trošku neznáma, ale
o to viac fascinujúca pre každého, kto sa ju
podujme spoznávať. Bohaté leto môže priniesť aj nové priateľstvá, nové lásky. A má
určite mnoho ďalších podôb.
Jedno však má bohaté leto spoločné s bohatým životom. Ide o najdôležitejšiu prísadu, bez ktorej môžeme mať koľko chceme
peňazí či majetku, ale pravé bohatstvo do
hĺbky nespoznáme. Ide o najdôležitejšiu
prísadu, bez ktorej môžeme navštíviť všetky
štáty sveta či sa hrdiť množstvom priateľov,
ale to pravé bohatstvo života nám napriek
tomu uniká.
Bohatý = Boh a Ty. Naozajstné bohatstvo nám neprinášajú len samotné svetské
peniaze či sláva. Ani zbieranie vlajok z navštívených krajín sveta. Ozajstné bohatstvo nachádzame a spoznávame vtedy,
keď žijeme život naplnený Bohom. Ak sa
o to, aby sme boli úspešní v škole či v profesionálnom živote (lebo aj toto sú dôležité
veci), alebo aby sme prežili naplnený voľný
čas, snažíme ruka v ruke s Ním.
„Pomôž si človeče, aj Boh Ti pomôže.“ On
nám pomáha aj vtedy, keď si to neuvedomujeme. Napríklad keď sa bojíme o budúcnosť.
„A prečo ste takí ustarostení o obleče-

Únia nevidiacich a slabozrakých
Slovenska, pre ktorú zabezpečujeme mediálne partnerstvo, prichádza s ďalším ročníkom fotografickej
súťaže.
Radi zachytávate krásu prírody, neopakovateľné okamihy života, či dôležité
detaily, ktoré iným unikajú, prostredníctvom hľadáčika fotoaparátu? Potom
presne vám je určený už 16. ročník súťaže Cesta svetla. Vyhlasovateľom je Únia
nevidiacich a slabozrakých Slovenska
(ÚNSS), zapojiť sa môžu fotografi amatérski i profesionálni, vidiaci aj nevidiaci, na veku nezáleží. ſ

nie? Pozorujte poľné ľalie, ako rastú:
nenamáhajú sa a nepradú. No hovorím
vám: Ani Šalamún sa v celej svojej sláve
neobliekal tak ako hociktorá z nich. Keď
teda Boh takto oblieka trávu na poli,
ktorá dnes je a zajtra ju hodia do pece,
či neoblečie oveľa skôr vás, vy maloverní?“ (Mt 6,28-30).
Letné prázdniny sú v plnom prúde. Nezabúdajme ani v zaslúžených časoch voľna
na ľudí, ktorí si ich z rôznych dôvodov užiť
nemôžu či nedokážu. Myslím najmä na
zdravotne trpiacich ľudí. Tiež na tých, prenasledovaných pre svoju vieru.
Pomoc druhým nepozná voľný čas.
Som plný viery, že ľuďom trpiacim či odkázaným budeme každý v rámci našich možností naďalej pomáhať aj cez prázdniny.
Nielen dary, ale tiež modlitba je synonymom pomoci a dobra človeka. A v dobro
ľudí veril aj páter Werenfried van Straaten, zakladateľ pápežskej nadácie ACN.
„Ľudia sú oveľa lepší, ako si myslíme. Aj
Boh je oveľa lepší, ako si myslíme.“
Slovenská národná kancelária ACN Slovensko – Pomoc trpiacej Cirkvi ďakuje všetkým čitateľom, ktorí vo svojich modlitbách
myslia na našich prenasledovaných a núdznych bratov a sestry. Ďakujeme tiež všetkým, ktorí štedrým srdcom a finančnými
darmi pomáhajú zmierňovať ich utrpenie.
Prajeme všetkým leto bohaté nielen na
skutočné zážitky, ale aj hĺbku srdca a pomoc druhým.

môže do súťaže poslať dvanásť fotografií.
Tematika fotografie musí priamo alebo nepriamo súvisieť s problematikou
zrakovo postihnutých ľudí či s fenoménom svetla. V prihláške súťažiaci vyznačí počet prihlásených fotografií i súťažnú
kategóriu pre každú z nich. Každú fotografiu musí označiť svojím menom, adresou a názvom snímky.

Fotíte o skvelé ceny
Odborná porota súťažné snímky vyhodnotí do 21. 10. 2019 a určí tri najlepšie
práce v každej kategórii. Na úspešných
autorov fotografií čakajú zaujímavé
ceny, napríklad mobilný telefón od spoNovinka 16. ročníka
ločnosti Huawei či kvalitná tlačiareň od
– mobilná fotografia
firmy REGION PRESS pre tie NAJ fotky
Súťaží sa v kategóriách: čierno-biela vytlačené aj v pohodlí domova. Žezlo
fotografia, farebná fotografia a novinkou predsedu poroty 16. ročníka Cesty svetla
aktuálneho ročníka je mobilná fotogra- prevzal úspešný módny fotograf Lukáš
fia, takže aj fanúšikovia mobilov si prídu Kimlička.
Výsledky súťaže budú zverejnené na
na svoje. Fantázii a kreativite sa medze
nekladú. Jediné, čo treba dodržať je za- stránke www.unss.sk najneskôr do 30.
chytenie problematiky zrakovo postih- 11. 2019.
Zo všetkých súťažných fotografií ponutých alebo fenoménu svetla.
rota vyberie práce, z ktorých organizátor
Podmienky súťaže:
zostaví v novembri 2019 verejnú výstavu.
Súťažiť môže každá fyzická osoba, Zároveň zo zaslaných fotografií porota
ktorá sa prihlási riadne vyplnenou a vyberie snímky, ktoré budú použité v
podpísanou prihláškou. Na adresu orga- propagačnom kalendári ÚNSS na rok
nizátora ju spolu so súťažnými snímka- 2020.
Podrobné podmienky súťaže i Primi pošle do 30. 9. 2019.
Do jednej kategórie môže autor prihlá- hlášku na stiahnutie nájdete na stránke
siť minimálne jednu, maximálne štyri www.unss.sk.
fotografie vo formáte 20 x 30 cm. Celkovo
» Zdroj: UNSS

» Jozef Bednár
ACN Slovensko

Spoločnosť
WEINDEL LOGISTIK SERVICE SR
Diaľničná 2, SENEC
Hľadáme pracovníkov do nášho tímu

Pracovník na úseku balenia cukroviniek
Náplň práce:
ોBalenie cukroviniek
ોStavanie papierových stojanov na cukrovinky
ોKontrola produktov
ોPáskovanie
ોDodržiavanie prísnych hygienických a bezpečnostných zásad

KURZ
SBS
BRATISLAVA
kurz začína 22. 07. 2019

KOMÁRNO

kurz začína 29. 07. 2019
Evidovaní na Úrade práce môžu
mať kurz ZADARMO!

Výhody:
ોFiremná kultúra rodinného charakteru
ોDoprava zabezpečená z vybraných smerov
ોStravné lístky plne hradené zamestnávateľom
ો13. plat
ોŠkolenia
ોPráca na 2 zmeny (8 hodín)
ોPráca vhodná pre mužov aj ženy

75-06-3

Prijmeme
zamestnancov

Nie čumák, ale Slovenčina naša
ňufák.Nie náčelník, ale veliteľ.
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Miesto výkonu

Blatná na Ostrove
0918 116 714, 4,10€ hod/brutto

www.blackpatrol.eu

16-0002

51-0007

Pre bližšie informácie nás kontaktujte na telefónnom čísle

0918 342 807

32-0106

Volajte: 0904 001 475

od 635 Eur brutto

7
SLUŽBY

Spíte dobre?
my áno...
výe predražené
už50žpirae dprn
0 OBjedncÁhvok
umelé matrace
vyrobené z ropy

zľava 20%
499 €

399 ,S0d0ph€

EDYOQD

3
3UDWHOQ¿SRħDK
SUHK\JLHQX

SUHVS£QRNEH]SRWHQLD
EH]SRWHQLD

SU¯URGQ¿NDXÏXN

OHYDQGXĀD
QGXĀD

SUHFKUEWLF
SUHFKUEWLFXEH]EROHVWL

SUHU¿FKOH]DVS£YDQLH
S£YDQLH

2UWRSHGLFN¿
$QWLDOHUJLFN¿
$QWLEDNWHUL£OQ\

39&
SUH9DģH]GUDYLH

SUHDOHUJLNRY

,,

OBJEDNÁVAJTE NA:
A: 0905 60
601 198 / WWW.LEVANDULKA.SK
Spite kvalitne vďaka prírodným materiálom

Bavlna

Levanduľa

je dokonalo priedušje známa pre
ný materiál a tvorí ideálnu kombiná- svoje relaxačné a upokojujúce vlastciu s vlnou. Mäkká, silná a príjemná nosti. Vaša myseľ sa upokojí a zana dotyk.
spávanie bude rýchle ako u dieťaťa.
Levanduľa takisto pôsobí proti
moľom a roztočom.
pochádza zo stromu kaučukovník.
Zárukou najvyššej kvality je certi- PVC - aj ked 85% slovákov spí na
fikát 100% prírodného kaučuku.
penových matracoch z PVC,
Kaučuk je najlepšou alternatívou
umelých pen alebo molitánu. Na
rozdiel od pružín nevytvára rušivý
šum, neuchováva statickú elektrinu Ani na seba si neoblečieme tričko z
a lepšie pruží. Spolu s ortopédmi umeliny, radšej z bavlny, prečo posme vytvorili jednu tuhosť ideálnu tom spať na umeline..
pre každého.

Prírodný kaučuk

my
PVC nepoužívame.

Skúšobná doba 30 dnVámí domov)

Doprava zadarmo (kuriérom až ku

$ŀ6ORY£NRYWU£SLDEROHVWLFKUEWLFHDQLHMHVSRNRMQ¿FKVNYDOLWRX
VS£QNX Na základe vyjadrení lekárov je jednou
]KODYQ¿FKSU¯ÏLQVSDQLHQDXPHO¿FKPDWUDFRFK
1LHMH Q£KRGD ŀH  6ORY£NRY VS¯ QD XPHO¿FK
PDWUDFRFK]39&SHQ\

0\ VPH SUH 9£V Y\YLQXOL ULHģHQLH Y
SRGREH SU¯URGQ«KR PDWUDFD ]R 
EDYOQ\OHYDQGXO\DNDXÏXNXNWRU¿9£P
]PLHUQL SUREO«P\ V FKUEWLFRX D UD]DQWQH ]OHSģ¯
VS£QRN

DS19-28 strana

,,

7

8
EDITORIÁL / SLUŽBY

KAMENO-PRODUKT
ROHOVCE 158

"
(&$   
%    &
"  $ #'(  

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

0800 162 162
www.stannah.sk

52-0086

 
 

STAJAN SLOVAKIA
PRIJME:

MUŽOV AJ ŽENY
- MONTÁŽ PODLOŽIEK,
PRUŽINIEK, GUMIČIEK...
(jednoduchá a fyzicky nenáročná
práca zameraná na zručnosť)

Bezkonkurenčné ceny!

 

600 000
Stannah

23. rokov na trhu

 $ 
  !  

(3,85€/HOD. + 150€ BONUSY
+ 130€ ZA ŠTVORZMENKU
+ 1,20€/HOD., NOČNÁ)
Miesto práce: MYJAVA

prijme do pracovného
pomeru:

ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY
splátky od 35 €

Vodič kamiónovej prepravy
(JIT prepravy)

terasy

zimné záhrady
splátky od 149 €

splátky od 98 €

- od 810 € brutto + 160 € variabilná zložka
+ ďalšie prémie
- požadujeme: Vodičský preukaz typu E, alebo C
- práca na 3 zmeny
- zmennosť je od pondelka do piatku

rámové
bezrámové

Potrebujete ubytovanie? – zabezpečíme!

ZĽAVY AŽ DO 30%

Ku každej objednávke darček
Možnosť splátok s 0% úrokom

DS19-28 strana

63-0106

www.balkona.eu
0948 787 777

Miesto výkonu práce:
Devínska Nová Ves (BA)- Lozorno

Možnosť výhry 300 €

8

e-mail: praca@schnellecke.com
tel.: 0800 144 140

32-0079

balkóny

07-0100

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

85-0005

85_0475

UBYTOVANIE ZDARMA
+ STRAVNÉ LÍSTKY
KONTAKT: 0918 493 960
mail: stajanslovakia@azet.sk

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

