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Týždenne do 25 000 domácností

CHCETE MENIŤ OKNÁ?



Teraz jeto najlacnejšie
!!!

Ponúkame len
SLOVENSKÉ OKNÁ!

za NAJLEPŠIU CENU !!!

interiérové, exterierové

ROLETKY

látkové, deň-noc, plastové,
hliníkové

SIETE PROTI HMYZU

pevné, otváracie, plissé, rolovacie

ZASKLENIA BALKÓNOV
posuvný systém

62-0006

J
ODBORNE
STI
SPÔSOBILO

Maľovanie 


VÝROBA A MONTÁŽ VÄZNÍKOVÝCH KROVOV
Ušetrite peniaze a čas na Vašej streche inštaláciou krovu touto technológiou.
Ponúkame kompletný návrh, výpočet ceny vrátane statického posudku,
výrobu väzníkov na profesionálnych zariadeniach a konečnú montáž krovu rýchlo a kvalitne.
   
 
Kontakt: 0907 208 278 E-mail: info@drevovyrobavamas.eu
WEB: drevovyrobavamas.eu

ELEKTROINŠTALÁCIE
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62-0008

62-0037

62-0031

62-0008

0907 148 965
0905 195 458
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PREPICHY

     
STRIECH
 ' & &
 !$

!"(#)
 %# $
0940
707 621
#'  %#% #
 #+
"
%# 3$
STY
Nemusíte h¾adaś 2 alebo
firmy,
   % 
%%

 #&%
MY PONÚKAME VŠETKO,
ÈO POTREBUJETE!
 !""#)
0915 953 378 instalaciaelektro@gmail.com
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Materiály:
HLINÍK, DREVO

za NAJLEPŠIU CENU !!!
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62-0027

Overená kvalita od Slovenských výrobcov
Bezplatné poradenstvo a zameranie
Rýchle dodanie
Odborná montáž

ŽALÚZIE
Ž
ALÚZIE
Ú

87-0027

NYY !
JLEEPPŠŠIIE CCEEN
NAJL
za NA
62-0023

unitermont@gmail.com

85_0242

0902 348 974

0915 856 447

HUMENNÉ

(oproti Mestskému úradu)

 $

0908 208 908

Unitermont

Kukorelliho 60

61 - 0023

ala
né

62-0006

paletatrans@gmail.com

Ak nájdete rovnaké okná lacnejšie,
rozdiel
roz
ro
ozdiel Vám
oz
Vám
ám vrátime.
vrááttim
vrá
im
me.

Kvalita výrobkov
obkov a dlhoročné skúsenosti = VAŠA SPOKOJNOSŤ
SPOKOJNOSŤ!

85-0234

DREVENÝCH
PALIET
0905 910 132
Deratizácia
Dezinsekcia
Dezinfekcia
KRT - VRT
Deratizácia
Jozef
Hatala
Pretláčanie - krtkovanie
0908 208
908
Humenné
Popod cesty,
chodníky,
Dezinsekcia
zatrávnené plochy
pre inžinierske siete,
Dezinfekcia
elektrika-voda-plyn

GARANTUJEME
najnižšie ceny!

87-0008

VÝKUP

JAR JE UŽ TU!
y!
využite skvelé zľav

87-0008

0907 148 965
0905 195 458

87-0027

STUDNE

PLECHOVÉ
GARÁŽE

rokov
trhu SKLENENÉ STRECHY DREVENÉ PODLAHY
STAVEBNÉ PRÁCE RÁMOVÉ/BEZRÁMOVÉ ZASKLENIE TIENENIE NAna
STRECHY
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87-0008

ZDARMA

0038

       

0919 370 730 0919399€
383 363 Dovoz a montáž
87-0058

www.montter.sk

0006

pre
montter@montter.sk
u záhradu
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SLUŽBY
Popod cesty, chodníky,
zatrávnené plochy
pre inžinierske siete,
elektrika-voda-plyn

87-0002

Všetko pre vašu strechu, prístrešky, altánky a iné.

0915 953 378

instalaciaelektro@gmail.com

0902 348 974

62-0031

Tesárske
Pokrývaèské
Klampiarske
0940 88 88 29

Pretláčanie - krtkovanie

- elektroinštalačné práce
- inteligentné inštalácie
- alarmy JABLOTRON
- DATA, SAT, TV rozvody
- výroba rozvádzačov
- bleskozvody
- zabezpečenie revízie

ALU RENOSTAV s.r.o.
Suchý Jarok 2811, HUMENNÉ

GARÁŽOVÉ BRÁNY
a VONKAJŠIE ŽALÚZIE

HLINÍKOVÉ OKNÁ,
DVERE, FASÁDY

pre pohodlie domova...
INTERIÉROVÉ DVERE
a PODLAHY

PLASTOVÉ OKNÁ
a VCHODOVÉ DVERE
DECCO 83

62-0039

obchod.alurenostav@gmail.com
0907 533 504 0918 841 371

87-0013

7-komorový profil,
ktorý spĺňa
najnáročnejšie
normy EÚ
3-tesnenia
3-sklo

62-0021

PRÁCE

Najlacnejšia strešná krytina v okolí

Ponuky a zameranie ZDARMA.

KRT - VRT

ELEKTROINŠTALÁCIE

85-0234

STRECHY
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TANKOVACIA KARTA

ZIMNÉ PNEUMATIKY

800 €

V CENE

Posvietili sme si na výhody
ZIMNÉ PNEUMATIKY

V CENE
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POLITICKÁ INZERCIA, SLUŽBY
revízny technik

Ð Ð,GƢLĖÐ.MJG?LI?Ð ÐTEL,/FAX:Ð ÐÐÐ Ð+- '*Ð
ÐÐ ÐEMAIL:ÐP?QRGQJ?T FSB?I?RJ?Q QI

ka
Reálna záru

12 rokov

STROJOVÉ KOPANIE

STUDNÍ do 13 m
VŔTANIE STUDNÍ

HĽADANIE VODY

0905 186 889, www.kopaniestudni.com

Zemné výkopové práce

27-0033-5

OBNOVA KOMÍNOV
TESÁRSKE PRÁCE
OBHLIADKA ZDARMA

85_0015

ODBORNÉ PREHLIADKY A SKÚŠKY EL. ZARIADENÍ
A BLESKOZVODY, BEZ OBMEDZENIA NAPÄTIA TRIEDA B,
+-,2ĂƠ Ð-.04 Ðē"0Ơ  Ð#*#)20-',Ɵ2*İ,^Ð.0Ă!#

Zemné výkopové práce

» Igor Matovič

predseda hnutia OĽANO

Rastislav HUDÁK

Vodárenská nádrž

(násilným rozsievaním demokracie po
svete) nás priviedli do riadnych problémov. Pod falošnou zámienkou chemických zbraní rozbili Irak, vznikol tam ISIS
a nasledovali milióny utečencov.
Nie nechcem, aby sme vystúpili z
NATO či EÚ. Nie nechcem, aby sme sa vrhli kolo krku ruskému bratovi. Nie. Mali by
sme iné - konečne sa postaviť obranne ako
Európa na vlastné nohy a nemali by sme
sa donekonečna spoliehať len na Veľkého
Brata spoza oceánu, že nás ochráni.
Preto chcem poprosiť aj Vás - máte
dva krúžky vo voľbách, ale my máme
šancu získať len jeden mandát poslanca.
Preto, ak si myslíte, že mám právo zostať
v politike aj napriek takémuto názoru na
USA, príďte ma podporiť svojim krúžkom.
Druhý krúžok dajte komukoľvek na našej
kandidátke podľa
vlastného rozhodnutia. Ja ho dám
Peťovi
Pollákovi,
ktorý je číslo 3. Prečo? Lebo je výborne
pripravený, vyzná sa
a plne mu dôverujem.

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

Rozhodol som
sa v týchto voľbách
urobiť dosť prekvapivý krok aj pre
mojich kolegov v
poslaneckom klube. Rozhodol som
sa sám kandidovať do europarlamentu.
Zároveň som však verejne sľúbil, že ak by
som aj zvolený bol, do europarlamentu
neodídem a moje miesto prevezme ďalší v
poradí podľa počtu krúžkov za naše hnutie OĽANO.
Dovoľte, aby som svoj krok vysvetlil,
lebo si uvedomujem, že mnoho ľudí (oprávnene) úplne nechápe, o čo mi ide. V prvom
rade chcem aktívnym zapojením do kampane spopularizovať voľby hlavne medzi
mladými ľuďmi, lebo sa hanbím, že sme s
13% účasťou rekordmanmi v celej EÚ.
Druhý dôvod mojej kandidatúry/nekandidatúry je snaha zistiť názor ľudí.
Chcem zistiť, či mi dôverujú napriek tomu,
že som si dovolil vysloviť kritický názor
na rolu USA pre našu bezpečnosť. Totiž aj
niektorí ľudia v našom hnutí na mňa pozerali, že „čo som si to dovolil“, vraj o USA
by som mal len dobre rozprávať, lebo sú
našim partnerom.
Lenže pravdou je, že síce sú USA náš
strategický partner, ale svojim prístupom

TIP na výlet

85-0052

Verím, že ma ľudia podržia

rýchlo a lacno

0918 217 665

OBNOVA STRIECH

NAJLEPŠIA
t ETERNITOVÝCH t PLECHOVÝCH t
CENA
NA TRHU
t PLOCHÝCH t KANADSKÝ ŠINDEĽ t
už 10 rokov
RODINNÝCH DOMOV, PANELÁKOV A BYTOVIEK

BEZ DEMONTÁŽE!

SO ZACHOVANÍM PÔVODNEJ KRYTINY
BITÚMENOVOU LEPENKOU
t zameranie t odborné poradenstvo
t cenová kalkulácia na mieste ZADARMO !!!

27-0017-20

SERVIS STARINA
OKIEN
Slovenská firma

NON STOP lin

0944 720 9ka
32
t 20 ROČNÁ ZÁRUKA
t NAJLEPŠIA CENA
t ŽIADNA ZÁLOHA
t PRVOTRIEDNA
KVALITA

obnova plochých striech technológiou COPERNIT
min. záruka 20 rokov

VYKONÁVAME OPRAVY: KOMÍNOV a ODKVAPOVÝCH ŽĽABOV

1090 EUR

30 ROKOV NA TRHU
HU19-17 strana-
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85_0034

390 EUR
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Námestie Slobody 28, HUMENNÉ
Pešia zóna vedľa Raiffeisen banky

PLASTOVÉ - HLINÍKOVÉ OKNÁ A DVERE

62-00012

82

JARNÉ ZĽAVY

Najpredávanejšie
BETÓNOVÉ PLOTY
na Slovensku

TIENIACA TECHNIKA: žalúzie a siete proti hmyzu

057/772 06 20, 0905 253 009, bosko.lubomir@mail.t-com.sk, mahagon@zmail.sk

HU19-17 strana-

87-0029

27-0017-19

0918 217 665

+ ZĽAVY pre dôchodcov
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Zhubnosť falše,
pretvárky a túžby po moci
Na Slovensku bujnie falošná láska, fa- Ježiš nás varoval pred tým, že prídu „falošné dobro, práve tak, ako falošné infor- lošní Kristovia a falošní proroci“, ktorí sa
mácie a ich falošní kazatelia. Je to nebez- budú snažiť zviesť dokonca aj Božích vypečné, malígne či zhubné bujnenie, je volených (Matúš 24:23-27; Peter 3:3 a Júda
to morálno-etický nádor. Falošné weby, 17-18). Najlepším spôsobom, ako sa brániť
falošné profily na sociálnych sieťach, fa- voči klamstvu a falošným učiteľom je pološní internetoví vysielatelia s falošnými znať pravdu. Objaviť podvodníka, študonázormi. Už dávno títo kazatelia prešli vať skutočnú vec. Júda 11 (inak skutočne
do on-line prostredia, pretože tam cítia málo citovaný apoštol) hovorí o falošných
svoju silu. Medzi životom neskúsenými a učiteľoch, „Šli Kainovou cestou, dali sa
často aj z vlastného nezáujmu zle infor- strhnúť do Balámovho bludu za odmenu
movanými ľuďmi. A samozrejme, najviac a Kórachovou vzburou zahynuli.“ Inými
slovami, falošného učiteľa môžeme pomedzi hlupákmi.
Všade okolo nás rozkvitá ako orgo- znať podľa jeho pýchy (Kainovo odmietván falošná láska, ktorá sa vkradla do nutie Božieho plánu), lakomstva (Balám,
nášho každodenného bytia, ktorá sla- ktorý prorokoval za peniaze) a vzburou
bých ešte viac oslabuje a omamuje. Táto (Koráchovo povýšenie sa nad Mojžiša).
falošná láska má za následok, že ňou
Je naozaj náročné spozorovať falošoslovovaní sa klamne cítia spravodlivý- ného učiteľa či samozvaného proroka.
mi, ale je to len a len falošná spravodli- „Satan sa premieňa v anjela svetla“ (2
vosť. Falošné poňatie lásky a falošného Korintským 11:14) a jeho služobníci sa
dobra či falošnej spravodlivosti sleduje predstavujú ako „služobníci spravodlijediné – bezmyšlienkové akceptovanie a vosti“ (2 Korintským 11:15).
prijatie za svoje všetkého niekým vysloPodvodníkov s „pravdou“ odhalíme
veného či napísaného.
iba tak, že budeme hladní po
Nedostatok zodpovednosti. Zodpo- overených vedomostiach a
vednosti poznania, zodpovednosti rozli- skutočných nespochybnišovania, zodpovednosti myslenia.
teľných faktoch.
Vytvorila sa kultúra (ne)spravodliPôst sa skončil pred
vého pohoršenia a rozdelenia. Ľudia sú týždňom, veľa šťastia v
pohoršení nielen politikou, ale všetkým, „múdrom hladovačo ich odhaľuje. Nič sa nesmie dotknúť ní“.
ich „ja“.
» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
Počas sviatkov si pripomíname, že

Ako sa postarať o teplo v novom dome
Je síce jar, ale ak staviame či rekonštruujeme, tak potom neoddeliteľnou súčasťou plánov a stavby samotnej je aj inštalácia zdrojov tepla
a teplej vody. Čo nás – a kedy – vyjde
najefektívnejšie?
Vykurovanie zemným plynom je
po zohľadnení výdavkov na energiu,
údržbu a investície v rodinných domoch najlacnejšie. U novostavieb vychádza najlacnejšie teplovzdušné a
vodné vykurovanie. Vyplýva to z analýzy Rakúskej energetickej agentúry.
Riaditeľ agentúry Peter Traupmann
tvrdí, že aj tepelná rekonštrukcia starších domov sa v každom prípade oplatí.
„Nezávisle na vykurovacom systéme
sú náklady v sanovanom rodinnom
dome o 55 percent nižšie ako v nesanovanom.“
Kúrime plynom
Vykurovacie systémy založené na spaľovaní zemného plynu stoja v nesanovanom rodinnom dome najviac 4 525
eur ročne, v tepelne sanovanom dome
2 766 eur ročne. Na druhom mieste je
tepelné čerpadlo na vykurovanie vzduchom a vodou, ktoré v nesanovanom
dome stojí najviac 4 546 eur ročne a v
sanovanom 2 935 eur.
V novostavbách platí iné pravidlo
Pri novopostavených rodinných domoch je poradie opačné. Najvýhodnejšie vychádza vykurovanie vodou a
vzduchom s ročnými nákladmi 2 767
eur. Zemný plyn nasleduje až na dru-

hom mieste so sumou maximálne 2 779
eur ročne.
Tradícia nie je úsporná
Na treťom mieste sa nachádzajú ostatné vykurovacie systémy: drevo
(nesanovaný dom), ústredné kúrenie
(sanovaný dom) a vykurovací olej (novostavba). Vo všetkých troch prípadoch je najdrahšie vykurovanie peletami s ročnými nákladmi maximálne 5
237 eur (nesanovaný dom), 3 511 eur (sanovaný dom) a 3 760 eur (novostavba).
Druhé najvyššie celkové náklady u
nesanovaného domu vykazuje ústredné kúrenie (maximálne 5 196 eur) a
voda u sanovaného domu (3 424 eur) a
v novostavbe (3 316 eur). Pri zohľadnení výlučne nákladov na energie sú vodné tepelné čerpadlá so zemnou sondou
najlacnejšie. V nesanovanej budove
dosahujú 1 390 eur ročne, v sanovanom
dome 646 eur a v novostavbe 546 eur.
Tieto systémy sa však spájajú s relatívne vysokými investíciami a nákladmi
na údržbu.
Zhrnutie
Najvyššie náklady na energiu sú spojené s ústredným kúrením: v nesanovanom dome ide o 3 442 eur ročne, v sanovanom dome 1 579 eur a v novostavbe 1
247 eur. V prípade emisií CO2 majú najhoršie výsledky systémy na vykurovací
olej. Na druhom mieste je vykurovanie
zemným plynom a najlepšie dopadli
teplovzdušné a vodné systémy.

» Zdroj: internet

red

BUĎME V EÚ PARTNERMI

ský analytik, Radovan Znášik, nezávislý kandidát na prezidenta, ktorý vyzbieral vyše 17 000
podpisov, no nemohol kandidovať, keďže voľby
boli vypísané o pár dní skôr ako dovŕšil požadovaný vek, Marta Rácová, nezávislá poslankyňa
Mestského zastupiteľstva v Nitre 6 volebných
období, profesor Ján Piľa či Andrej Gmitter, ktorý zastával pozíciu generálneho riaditeľa Národného inšpektorátu práce a mnohí ďalší.
Strana je známa tým, že odmieta pristupovať
k Rusku ako k nepriateľovi, je proti nekontrolovateľnej migrácii a povinným kvótam, presadzuje rovnakú kvalitu potravín,
reformu
EÚ, pretože Slovensko musí byť
rovnocenným partnerom, slobodu slova na internete, ako
aj zákaz adopcií
detí pármi rovnakého pohlavia. Sú za rodinu, za tradície,
za kresťanstvo,
za spravodlivosť.

HU19-17 strana-

„Obávame sa, že ľudia sú manipulovaní digitálnou oligarchiou prostredníctvom liberálov a progresívcov s jasným cieľom zlikvidovať náš národ
a kultúru, a to nemôžeme dopustiť,“ dodal Peter
Sokol, 1. podpredseda NÁRODNEJ KOALÍCIE.
Viac informácií je možné nájsť na

www.narodnakoalicia.sk

31

49-0042

Do europarlamentu v máji podalo kandidátne listiny 31 politických subjektov. Medzi
nimi aj NÁRODNÁ KOALÍCIA, ktorá bola prekvapením už v komunálnych voľbách, kde
v počte poslaneckých mandátov predbehla
viaceré parlamentné strany ako napr. ĽSNS
či Sme rodina.
„Našim cieľom je robiť normálnu politiku pre
normálnych ľudí, chceme byť alternatívou pre
sklamaných a oklamaných voličov Smeru, SNS,
ĽSNS, KDH či Sme rodina,“ uviedla Slavěna Vorobelová, predsedníčka NÁRODNEJ KOALÍCIE.
Na kandidátke tejto strany rezonujú viaceré
známe mená. Medzi kandidátmi je Peter Tomeček, prvý župan Trnavského kraja, exposlanec
Anton Martvoň či exminister financií Sergej
Kozlík, ktorí sú zároveň podpredsedami strany.
V médiách strana zarezonovala v prezidentských voľbách, kde sa netajila podporou Štefana Harabina. Meno Harabin sa nachádza na
kandidátke práve tejto strany. „Oslovili sme Slavomíra Harabina či nemá záujem presadzovať
hodnoty postavené na národnom, kresťanskom
a sociálnom pilieri a zároveň, ktorý sa v plnom
rozsahu stotožňuje programovo a ideovo práve
so svojim strýkom Štefanom, pričom neváhal
a ponuku kandidovať prijal,“ upresnila Vorobelová. Strana samozrejme ponúka aj ďalšie známe mená a odborníkov z rôznych profesijných
oblastí. Peter Švec, známy bezpečnostno-vojen-

Objednávateľ: NÁRODNÁ KOALÍCIA, Račianska 1571/66, 83102 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 42359741

Harabin kope za NÁRODNÚ KOALÍCIU
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Naše miesto vždy bolo a je v Európe
Radi hovoríme, že Slovensko je v srdci Európy. Buďme
teda jej skutočným srdcom.
Musíme si priznať – nie sme tak veľká krajina, aby
sme sa sami dokázali brániť hrozbám súčasného
globalizovaného sveta. Nie sme tak veľký, aby sme si
lepšiu a bezpečnejšiu budúcnosť zabezpečili vlastnými
silami. Ale patríme do Európy. Rovnako ako Francúzsko,
Nemecko, Španielsko, Poľsko aj naša krajina stojí
na kresťanských základoch, na základoch rímskeho
práva a gréckej vzdelanosti. Rovnako sme súčasťou
európskej kultúry a naše miesto vždy bolo a je v
Európe. Európa môže byť zárukou lepšej a bezpečnej
budúcnosti pre nás a pre naše deti, keď ju nezradíme.
Európa môže byť silná, keď budeme silní aj my. Európa
môže byť bezpečná, keď nám na jej bezpečnosti bude
záležať, Európa môže byť spravodlivejšia, keď bude na
spravodlivosti záležať aj nám. Naše hnutie Obyčajní ľudia
a nezávislé osobnosti OĽANO) vidí najlepšie miesto pre
život nás a našich detí v srdci Európskej únie. Nie v Únií
slabej, rozhádanej, ťažkopádnej a sebeckej, ale v Únií
sebavedomej, silnej, akcieschopnej a tvorivej.

Čo chceme v Európskej únií opraviť?
Vonkajšie hranice Európskej únie musia
byť dobre strážené
Pocit bezpečia je jedna z z najdôležitejších podmienok
kvalitného života. Už niekoľko rokov nás trápia
obavy z toho, že náš život ohrozuje nebezpečenstvo
prechádzajúce cez slabé a otvorené hranice Európskej
únie. Niektorí nám chcú nahovoriť, že sa pred týmto
nebezpečenstvom obránime tým, že opustíme Európsku
úniu a uzatvoríme sa do vlastných hraníc, alebo nám
chcú nahovoriť, že sa máme obrátiť na východ. Uzavretie
sa do seba alebo útek niekam inam nie je riešením.
Minulosť nás učí, že víťazstvá dokážeme dosiahnuť iba
spoločne.
Čo budeme presadzovať?
ǊPosilnenie vonkajšej schengenskej hranice
ǊPrísnejšiu kontrolu na vonkajších hraniciach
Európskej únie
ǊV prípade nutnosti nasadenie bezpečnostných zložiek
či ozbrojených síl v rámci špeciálnych misií EÚ

Migrácia musí byť pod kontrolou

Naše peniaze si musíme ustrážiť

Našu budúcnosť najviac ohrozujú klamstvá a chamtivosť
politikov. Chcú si kupovať chvíľkovú popularitu za
peniaze nás všetkých. Kupujú si naše hlasy za peniaze
našich detí. Rozkrádajú eurofondy, ktoré mali rozvíjať
Slovensko a používajú ich len pre svoj vlastný prospech.
Toto im nemôžeme viac dovoliť.

NAŠI KANDIDÁTI NA EUROPOSLANCOV
1. Igor Matovič, poslanec NR SR
Trnava, 46 rokov
2. Michal Šipoš, občiansky aktivista proti hazardu
Stará Ľubovňa, 37 rokov
3. Peter Pollák, vysokoškolský pedagóg

Čo budeme presadzovať?
Levoča, 46 rokov
ǊVyššiu disciplínu v národných rozpočtoch
ǊPrísnejší dohľad na dodržiavanie rozpočtových pravidiel 4. Zita Pleštinská, starostka
Chmeľnica, 57 rokov
ǊNulovú toleranciu korupcie a rozkrádania eurofondov

Urobme Európu opäť silnou!

Dnes niektorí cítime obavy z toho, že naša bezpečnosť
závisí od toho ako sa vyspí americký prezident, ktorý
keď si zaumieni zruší kľúčovú jadrovú zmluvu s Iránom
napriek obrovskej nevôli Nemecka, Francúzka či
ostatných spojencov. Iní sa zas obávajú toho, či moc
nedráždime ruského medveďa alebo čínskeho draka.
Sme súčasťou NATO, ale európske krajiny, ktoré jeho
súčasťou sú, sa akosi nechcú či nevedia postaviť
obranne na vlastné nohy. Dlhé roky vždy len vzhliadame
k veľkému bratovi spoza mláky, že keď bude zle, príde
nás zachrániť. Miesto toho, aby sme urobili Európu
opäť silnou, úplne nepochopiteľne sa ľahkomyseľne
spoliehame na pomoc USA. Lenže svet sa mení a USA sa
čím ďalej tým viac uzatvárajú do seba a starajú sa viac o
svoje vlastné problémy, ako problémy svojich spojencov.
Európska únia má trikrát viac obyvateľov ako Rusko,
skoro dvakrát viac ako USA. Nastal čas ukázať svetu
aj našim spojencom, že nie sme len malý brat, ale
rovnocenný partner, ktorý si vie svoju bezpečnosť
zabezpečiť aj sám, ak bude treba. Nevystupujme z NATO,
nevrhajme sa do náručia Ruska, ale posilnime spoločnú
európsku obranu a urobme z Európy opäť veľmoc.

5.Dominik Drdul, študent a občiansky aktivista v oblasti
práv osôb so zdravotným postihnutím
Trnava, 21 rokov
6. Eva Horváthová, lekárka
Bratislava, 44 rokov
7. Milan Potocký, novinár a občiansky aktivista
Michalovce, 43 rokov
8. Lucia Greškovitsová, asistentka poslanca NR SR
Košice, 29 rokov
9. Igor Dušenka, právnik
Bardejov, 31 rokov
10. Dušan Šándor, poradca pre výskum a inovácie
Pezinok, 47 rokov
11. Lucia Rennerová, tlmočníčka v európskych
inštitúciách
Košice, 55 rokov
12. Pavol Jusko, vysokoškolský pedagóg
Bratislava, 55 rokov
13. Eva Ivanovová, ekonómka
Prievidza, 39 rokov

Čo budeme presadzovať?
14. Matúš Bystriansky, mediálny poradca
ǊZvyšovanie spoločného obranného potenciálu
Dolná Strehová, 24 rokov
Európskej únie
Ǌ-ntenzívnejšiu spoluprácu spravodajských služieb v boji
proti terorizmu a organizovanej kriminalite
ǊPosilnenie Európskej únie v oblasti kybernetickej
bezpečnosti

Dlhý zástup migrantov pochodujúci krajinou alebo
preplnený gumový čln prirážajúci k brehom Európy
považujeme za reálnu hrozbu, ktorá útočí na náš
každodenný život. Svoj strach premieňame na hnev,
ktorí obraciame proti migrantom, namiesto toho,
aby sme od našich politických lídrov žiadali ochranu
vonkajšej hranice Európskej únie. Je pravda, že prvá vlna
migrantov nás prekvapila, ale to neznamená, že sme
bezmocní navždy.

031190060

Čo budeme presadzovať?
ǊBoj proti pašerákom ľudí
ǊZrýchlenie procesu vracania nelegálnych migrantov
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PREDAJ FASÁDNEJ MINERÁLNEJ VLNY / IHNEĎ K ODBERU
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Z homílie Veľkého piatku v Bazilike sv. Petra vo Vatikáne

Človek nie je predmet
Na Veľký piatok 19. apríla sa celá
Cirkev stíšila v adorácii pred Kristovým krížom. Pri obradoch, ktorým o 17. hodine v Bazilike sv.
Petra vo Vatikáne predsedal Svätý
Otec František, pápežský kazateľ
Raniero Cantalamessa v homílii
adresoval viacero výziev mocným
tohto a teda i nášho sveta.

Po slávnostnom prednese Jánových
pašií v latinčine sa ujal slova pápežský
kazateľ Raniero Cantalamessa z rehole
kapucínov. Je pápežským kazateľom
už tretieho pápeža a svoj post zastáva
rekordne dlho. Po rokoch štúdia a vyučovania nepoužíva žiadne iné tituly
ako skratku kapucínskej rehole. Jeho
jediným poslaním sa stalo ohlasovanie
„My kňazi máme byť služobníci, a nie
vládnuť nad Božím ľudom. Kňazi boli
zvyknutí rozhodovať o všetkom: kto si
má koho zobrať, koľko má mať rodina
detí. Keď potom nastala nová klíma, ktorú charakterizuje sloboda, sloboda svedomia, ľudia odmietli autoritu kňazov. A
tým, že odmietli kňazov, odmietli aj Cirkev. V niektorých krajinách určite platí,
že postoj proti Cirkvi je vlastne reakciou
proti kňazom, proti určitému spôsobu
vykonávania kňazskej služby.“
Raniero Cantalamessa

evanjelia. Práve to považuje za prioritu
dnešnej Cirkvi.

Sloboda nepatrí iba vyvoleným

Kapucín v homílii pripomenul, že
oslobodenie človeka, ktoré patrí k
obsahu Kristovho kríža, je prístupné
všetkým. Kríž nesie posolstvo pre ľudí
všetkých náboženstiev a podľa neho
vladárom a mocným pripomína, že pred
tvárou smrti sú si všetci ľudia rovní. Bohatým zase pripomína, že na svete sú
neúmerné masy ľudí žijúcich v krajnej
biede. Pápežský kazateľ zároveň zdôraznil, že trpiaci Ježiš, ktorý je reprezentantom vydedencov zeme, sa nezastavuje len na rovine sociálnej, ale svojím
vzkriesením prináša každému človeku
víťazstvo nad hriechom a smrťou.

Matúš 25, 31-46

„To, čo ste urobili hladnému, nahému, uväznenému, vyhnanému, urobili
ste to mne; to, čo ste im neurobili, neurobili ste to mne“. Kríž nesie posolstvo aj pre tých, čo sa nachádzajú na
druhom brehu, pripomenul v homílii
kapucín Cantalamessa vladárom, mocným, tým, čo sa cítia spokojní vo svojej
úlohe „víťazných“. A je to podľa neho
posolstvo, ako vždy, lásky a spásy, nie
nenávisti alebo pomsty. Pripomenul im,
že nakoniec sú zviazaní s tým istým osu-

dom, ktorí majú všetci. Že slabí i mocní,
bezbranní i tyrani, všetci sú podriadení tomu istému zákonu a tým istým
ľudským obmedzeniam. Smrť, ako Damoklov meč, visí nad hlavou každého,
zavesený na konskom vlase. Upozornil
pred horším zlom pre človeka, ktorým je
ilúzia všemohúcnosti.
„Opovrhnutý bol aj najposlednejší z
ľudí, muž bolestí, ktorý poznal slabosť, ako niekto, pred kým si zakrývame tvár, opovrhnutý, a preto sme si ho
nevážili.“
„Niekoľkí privilegovaní vlastnia dobrá, ktoré by nedokázali skonzumovať
ani keby žili storočia a storočia, a
neúmerné masy chudobných nemajú
kúsok chleba a hlt vody, ktorý by dali
vlastným deťom.“

Nezostať ticho

„Cirkev prijala poslanie od svojho
zakladateľa, aby stála na strane chudobných a slabých, aby bola hlasom
tých, čo hlas nemajú, a, vďaka Bohu,
to aj robí, najmä vo svojom najvyššom
pastierovi.
Druhým dejinným poslaním, ktoré
si náboženstvá majú spoločne osvojiť
dnes, okrem propagovania pokoja, je
nezostať ticho pred divadlom, ktoré

Foto: Zdroj - Today‘s Catholic
sa nachádza pred zrakom všetkých.
Niekoľkí privilegovaní vlastnia dobrá,
ktoré by nedokázali skonzumovať ani
keby žili storočia a storočia, a neúmerné
masy chudobných nemajú kúsok chleba a hlt vody, ktorý by dali vlastným deťom. Žiadne náboženstvo nemôže zostať
ľahostajným, pretože Boh všetkých náboženstiev nie je ľahostajný voči tomu
všetkému. Pripomenul na Veľký piatok
vo Vatikáne pápežský kazateľ, kapucín
Raniero Cantalamessa.
(ib)
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VRANOVSKO-SNINSKO-MEDZILABORECKO

TIP na výlet

Redakcia:

Štefánikova 44
MICHALOVCE
humensko@regionpress.sk

Vydavateľ:
REGIONPRESS s.r.o.

Študentská 2, 917 01 Trnava
IČO: 36252417
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INZERCIA

Marianna Sovjaková 0907 895 864
Jana Paľová
0908 979 512
Distribúcia:
Miroslav Zobín
0908 966 046
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík
DISTRIBÚCIA (25.000 domácností)
Distribúcia každý týždeň: Humenné, Suchý Jarok, Vranov nad
Topľou, Čemerné, Medzilaborce

DOMAŠA

+ Distribúcia v nepárnych týždňoch: Hanušovce nad Topľou,
Brestov, Papín, Závadka, Tovarné,
Dlhé nad Cirochou, Slovenská
Kajňa, Sedliská, Zámutov, Sečovská Polianka, Zemplínske Hámre

STAMAT SR príjme

+ Distribúcia v párnych týždňoch: Snina, Brekov, Jasenov,
Kochanovce, Topoľovka

MURÁROV A TESÁROV
práca v ČR: Praha, Mladá Boleslav, Liberec,
práca v SR: Bardejov,
Prešov, Košice, Bratislava

YAZAKI Wiring Technologies Slovakia s.r.o
Užhorodská 6080/35A, Michalovce 071 01

Humenné

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

ZAMESTNÁVATEĽ YAZAKI PRÍJME ZAMESTNANCOV NA POZÍCIU:

OPERÁTOR VÝROBY
Plat od 520 € - 600 €

Žiadosť do zamestnania, životopis a súhlas na spracovanie
osobných údajov zasielajte na : praca@yazaki-europe.com
alebo adresu firmy.

Hľadá sa

Vodič sk. C+E

OPERÁTOR VÝROBY
VODIČ VZV
ELEKTRIKÁR
ZVÁRAČ

info@prama.sk
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34-0079

kontakt: 0948 908 777

552 537

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

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

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

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

1000 € + 13. a 14. plat
Miesto výkonu práce: Strážske
85_0304

CALL CENTRUM: 0905

ečené
UBYTOVANIE a DOPRAVA zabezp
Y
PÁR
aj
Y
ŽEN
,
VHODNÉ PRE MUŽOV

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

Stredné Slovensko

87-0040

Yazaki je firma na výrobu káblových zväzkov pre automobilový
priemysel : BMW, MERCEDES
VÝHODNÉ
PLATOVÉ
PODMIENKY

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.

NÝ
PRÁCA NA HLAV
ER
M
PO
PRACOVNÝ

PRÁCA
PRE KAŽDÉHO v ČR

Snina

Vranov n/Top¾ou

61-0118

tel.: 0917 614 993

Medzilaborce

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
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Komíny s najlepším pomerom ceny a kvality na trhu
KRBY
kachle

grily,

Ruské skleníky - ZGT

viac ako

300

www.krby-tuma.sk
k
tel. 0905 394 055

prev.: Bánovce n. Bebr. - showroom
prev.: Pezinok
- 0917 861 305
prev.: ������������������- 0918 250 213
prev.: Košice
- 0915 147 170
- 0908 136 854
prev.: Nitra
prev.: Bans.Bystrica - 0915 905 112

modelov

429,4

pece TUMA 362
362,-€

40-0050

DOVOZ Záhradné krby
SR
pece
do 5
ATLAS
prac.dní
hnedý

����������������������
OPERÁTOR VÝROBY
800 - 1000 EUR/netto
���������
900 - 1100 EUR/netto
��������������
11 EUR/hod.
info@konstrukter.sk

www.konstrukter.sk

85-0005

Tel.: 0908 914 180
0905 218 177

ORAVA - zdravie
z prírody rozdáva
Penzión *** Oravská horáreň,
Oravský Podzámok č. 396, Vám
ponúka pobyty na 7 dní/6 nocí

iba za 156.- EUR/1 osoba a pobyt

Voľné termíny:
19.5 – 25.5. | 26.5 – 1.6. | 9.6 – 15.6. 2019
Pobyty sú podporované štátnou
dotáciou pre nepracujúcich dôchodcov.
V ponuke výhodná dovolenka
aj v letných mesiacoch !!!
V ponuke aj dovolenka
na rekreačné poukazy s 55% úhradou !!!
Rezervácie na čísle 0918 591 942
Informácie na www.oravskahoraren.sk

AIW - Práca pre opatrovateľky
v Rakúsku

ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
������������������������

trokoWQPNÈIBNFPQBtroWBtFǥkÈNWRBkúsku
tTNFQBrUOFrPNrBkÞTLFIPČFrvFOÏIPkrížB
tneustále dostatok ponúk
t-dňovÏUVrnusy rBkúskBživnosť

���TO, RÝCHL���������������

Honorár brutto 75 €, 80 €, 90 € za 24 hod.

stabilizujeme základovú pôdu
a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

www.aiw.sk

HU19-17 strana-
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09-75

34-0001-3

PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

32-0031

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!

0918 726 754
SK.ABAINNOVATOR.COM

27-0055

V cene pobytu: plná penzia, 2 x fakultatívny výlet,
Čaj o piatej, folklórne vystúpenie a iné BONUSY !!!

