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Najčítanejšie regionálne noviny

Týždenne do 35 000 domácností

Nebojme sa

• pokladanie zámkovej dlažby
• renovácie eternitových striech - murovanie
• prerábky bytových jadier - montáž striech
• renovácia škridlových striech a krovov
• murárske práce všetkého druhu

škridla výpredaj

3,50 €/m
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Cenové ponuky ZDARMA

0905 746 124

www.strecha.ws

07-0012

0949 131 140

ARRI s.r.o.
76-0047

Nestačí nadávať na „tých hore.“
Tomáš Baťa bol geniálny podnikateľ,
ale stal sa aj starostom Zlína a vybudoval celý región. Jeho nasledovník Jan
Antonín Baťa napísal knihu Budujme
štát pre 40 miliónov ľudí. Plánuje v nej
výstavbu diaľnic, letísk, plavebných
kanálov a železníc v Československu
– s kalkuláciami materiálov a práce
v jednotlivých regiónoch. Naši politickí diletanti by mali túto knihu povinne čítať. Baťovci vyviezli do sveta desiatky priemyselných miest. Dnešní
politici tam vyvážajú štátny majetok
a špinavé peniaze. Jan A. Baťa povedal: „Dejiny nás nebudú posudzovať
podľa toho, ako sme vedeli rečniť, ani
podľa toho, ako sme vedeli jedným
dávať, čo sme druhým vzali. Budú
nás posudzovať podľa práce, ktorú
vykonáme. Politika
nás rozdeľuje, práca
nech nás spojí.“
Mám pred sebou veľa práce –
opravovať túto krajinu. Nebojme sa,
začnime od
seba. Bude
lepšie.

76-0054

LEXAN

finančná ochrana

66-0086

0905 638 627

Nebojte sa ! volajte

Bojíte sa úžerníkov,
súdov aj dražby ?

Máte DLHY ?

68-06

» Ján Košturiak
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76-0033

76-0040

Volal mi starší pán zo Sobraniec.
Sťažoval sa na papalášov, ktorí sa
u nich premávajú na vládnych limuzínach. Namiesto reálnej pomoci tam
pribúdajú prázdne domy a ubúdajú
mladí ľudia. Rozprával mi o rozkrádaní „Nebojte sa! Otvorte dokorán
dvere Kristovi“. Pár mesiacov po páde
komunizmu prišiel do Bratislavy,
pobozkal slovenskú zem a povedal:
„V minulých rokoch, hoci som veľmi chcel, nemohol som k vám prísť,
nebolo to možné. Nemožné sa stalo
možným až teraz, keď vám po štyridsaťročnom putovaní púšťou a po
toľkých Veľkých piatkoch svitlo veľkonočné ráno s radostným aleluja.“
Aj v Bratislave zaznela výzva, aby sme
sa nebáli: „Vzkriesený Kristus po všetkých skúsenostiach prenasledovania,
nepriateľstva a pokušenia vám hovorí: Nebojte sa!“
Nebojme sa. V roku 1990 začala
sloboda a teraz sa rozkladá mafiánsky
systém. Museli odísť skorumpovaní
politici, prokurátori a niektorí zločinci
už sedia vo väzení. Všetko, čo ľudia
vytvárajú len pre svoje bohatstvo,
moc a slávu sa postupne rozpadne.
Bez Boha sa rozpadnú všetky babylonské veže aj zločinecké skupiny.

STAVEBNÉ PRÁCE VŠETKÉHO DRUHU STRECHYNA KĽÚČ
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Nitriansky samosprávny kraj (NSK) v stredu ocenil najlepších zdravotníckych pracovníkov za rok
2018. Laureátov na ocenenie vybrali z desiatok nominácií odborníci i zástupcovia širokej verejnosti.
Ocenenia v kategóriách lekár, sestra, iný zdravotnícky pracovník a za celoživotný prínos si z
rúk predsedu NSK Milana Belicu prevzalo 12 najlepších zdravotníkov. Tento rok bol okrem toho
Ďakovným listom predsedu NSK a Zlatou pamätnou plaketou NSK ocenený za celoživotnú prácu
v zdravotníctve aj lekár a oftalmológ Ján Bernát.
Na prevádzku polikliník v Štúrove a v Šali, ktorých zriaďovateľom je kraj, bolo v tomto roku vyčlenených 680.000 eur, ďalších takmer 700.000 eur
poskytol NSK na rekonštrukciu striech a výťahov.
Platy zamestnancov oboch polikliník sa okrem
toho od 1. januára tohto roka zvýšili v priemere o
desať percent. „Robíme tak preto, lebo si uvedomujeme, že rozhodujúcim činiteľom aj v súčasnom
modernom zdravotníctve zostáva osobnosť lekára
a ďalších zdravotníckych pracovníkov. Zdôraznenie tejto skutočnosti je zmyslom i cieľom tohto
morálneho spoločenského oceňovania najlepších
zdravotníckych pracovníkov Nitrianskeho kraja,“
povedal predseda NSK.
» TASR

47-014

Vydavateľ:
REGIONPRESS s.r.o.

Najlepší zdravotníci

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

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

Satelity a Antény
Predaj-Montáž-Servis

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

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

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

freeSAT-50% Z ava

Skylink,Plustelka,Mindig TV

0907 652 710

45-0027

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

0903467810,www.tvsatelektrik.sk

76-0006
76-0008

NOVÉ ZÁMKY
novozamocko@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

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

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
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BB
KY
LI
LC
MT
OR
PB
PD
ZV
ZH
ZA
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TANKOVACIA KARTA

ZIMNÉ PNEUMATIKY

800 €

V CENE

Posvietili sme si na výhody
ZIMNÉ PNEUMATIKY

V CENE
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Je po Veľkej noci a chladničky sú plné

03 BYTY / predaj
» Predám zrekonštruovaný 3-izb. byt v NZ.Tel.
0905144110

04 BYTY / prenájom
05 DOMY / predaj
» Predám rodinný dom v
obci Uľany nad Žitavou.Tel.
0905144110

06 POZEMKY / predaj
07 REALITY / iné
»
PRENAJMEM/PREDÁM
CHATU SO ZÁHRADOU NA
ZUGOVE ČASŤ BUKROK S
ROZLOHOU
365M2,.Tel.
0902717776

08 STAVBA
» Kúpim haki lešenie,.Tel.
0908532682

09 DOMÁCNOSŤ
» Predám digitálnu anténu na príjem slovenských
a maďarských programov
bez poplatku. Montáž dohodou.Tel. 0903122192
» Predám satelitný komplet FREESAT bez mesaných
poplatkov, ročný poplatok
25EUR, Slovenské, české
a maďarské programy.
Montáž
zabezpečím.Tel.
0903122192
» Odveziem nepotrebnú
práčku, chladničku, mrazničku vrámci NZ ZADARMO.
Tel. 0903122192
» Predám použitú chladničku, pračku v zachovalom
stave. Funkčná bez závady.
Tel. 0903122192
» Predám novú rohovú
sedačku a nábytok do
obývačky cena 150 eur.Tel.
0902460506

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

Diabetologička, odborníčka na poruchy
metabolizmu a výživy

10 ZÁHRADA A ZVERINEC
» ZO STARÝCH DOMOV KÚPIM STAROŽITNOSTI, STARÉ
VECI A ĽUDOVÉ KROJE.Tel.
0918439124
» Kúpim ľudové kroje
0902708047
» ZO STARÝCH DOMOV KÚPIM
STAROŽITNOSTI, STARÉ VECI A
ĽUDOVÉ KROJE 0918439124
»
ĽUDOVÉ
KROJE
0918439124
» Kúpim ľudové kroje
0902708047

13 RôZNE / predaj
14 RôZNE / iné
15 HĽADÁM PRÁCU

» Upratujeme domácnosti,
kancelárske a iné priestory,
info o cene a bezplatnej obhliadke na.Tel. 0918818131

16 ZOZNAMKA

INZERCIA

0907 779 018

PREDAJ
MALEJ HYDINY
za bezkonkurenčné ceny
2-3 týždňové
2-3 týždňové
2-3 týždňové
2 týždňové
16 týždňové

husokačky MULÁRD
brojlerové KAČKY
HUSI
brojlerové KURENCE
NOSNICE

2,80 €
2,80 €
7,50 €
1,80 €
5,00 €

30.04. 2019 a potom každý druhý utorok
v Šuranoch, SNP 12, 14:00 - 15:00 hod.
vo Dvoroch nad Žitavou 15:30 - 16:30 hod.

0905 745 006 ř0903 944 151p. Vavrová, TURÁ - bývalé PD

0907 779 018

20

Hydina Takáč Tešedíkovo

ponúka: Húsatá
Husokačky Mulard
Brojlerové kurčatá
Kuričky na znášku 8-18 týž.
0918 537 780, www.hydinatakac.sk

» 54r. muž hľadá ženu
0917049831

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera NZ medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu
Príklad:
RP NZ 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, NZ zameňte za skratku
novín, ktorú nájdete na zadnej strane vľavo dolu. Službu
PlatbaMobilom.sk technicky
zabezpečuje ELET, s.r.o.

VIZITKY

0907 779 018

CHOVATEĽSKÉ POTREBY

KURZ SBS

pre domáce a hospodárske zvieratá
Pri nákupe nad 100 € poštovné zdarma!

v KOMÁRNE
kurz začína 27.05.2019

agrohase@agrohase.sk
ag
0908 330 99 05

0904 001 475
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10-0044

Evidovaní na Úrade práce môžu
mať kurz ZADARMO!

32-0044

Volajte:

Občianska
riadková
inzercia

75-06-3

02 AUTO-MOTO / iné
» Kúpim starú motorku v
akomkoľvek stave, JAWA
ČZ...Tel. 0905121391
» CZ 175 ŠPORT SKUTER JAWA
90 250 350 PIONIER STADION KÚPIM TIETO MOTORKY.
Tel. 0915215406
» ČZ-JAWA Odkúpim Motocykel/Diely-DOHODA ISTÁ
0908205521

dieťa bude mať pocit, že v období sviatkov
môže všetko, odnesie si to do života so všetkými následkami.
Akých jedál by sa mali ľudia v období
prebytku jedál vyvarovať? Zmenil sa
podľa vás za posledné roky jedálniček
Slovákov k zdravšiemu? Vyberajú si ľudia prísnejšie, aké potraviny si nakúpia
(vrátane nápojov)?
Môžeme spokojne konštatovať, že stravovacie zvyklosti sa postupne zlepšujú. Týka
sa to hlavne mladších generácií. U starších
sú predsa len stravovacie zvyklosti viac zakorenené. Čerstvé šaláty, spolu so šunkou
sú tým najlepším ako si neublížiť. Vysmážané jedlá, spolu s majonézovými šalátmi
zas tým horším. U ľudí s vyššou hladinou
cholesterolu treba opatrnosť aj na konzumáciu vajíčok v každej podobe.
Končia po veľkonočnom prejedaní
ľudia aj na pohotovostiach alebo sú hospitalizovaní v nemocnici? O aké problémy najčastejšie ide a aké následky môže
veľkonočné prejedanie zanechať?
Často sa vyskytujú žlčníkové záchvaty či už pri poznanom kameni v žlčníku
alebo žlčových cestách, alebo sa počas sviatkov ohlási prvý raz. Ľudia, ktorí
to preženú s alkoholom
zas majú tráviace ťažkosti
v hornej časti tráviaceho traktu.

59-0087

01 AUTO-MOTO / predaj
» PREDÁM OSOBNÉ MOTOROVÉ VOZIDLO FIAT PUNTO.Tel.
0902691316

Počas Veľkej noci sa ľudia zvyknú
prejedať. Lenže,sviatkami sa to, žiaľ,
ešte nekončí. Určite to poznáte – zostali
také i onaké dobroty. A „škoda toho aj
tamtoho“, keď sa to dá zjesť. Čiže, prejedáme sa ešte niekoľko dní po sviatkoch. Aký vplyv môže mať takýto väčší
nápor jedla na organizmus človeka?
Pýtali sme sa MUDr. Adriany Ilavskej,
PhD, MBA, MPH z Diabetologickej a metabolickej ambulancie Bratislava.
Zabúdame, že hodovacie zvyklosti vychádzajú z náboženstva a nasledujú po
období pôstu. Lenže - hojnosť sme si vybrali, pôst nedodržiavame. A ako to väčšinou
býva, po normálnom našom stravovaní
(ktoré je žiaľ charakterizované nadmerných energetickým príjmom, nasledujú
ešte väčšie kulinárske hody. Znamená to
zaťaženie tráviaceho traktu, pocit ťažoby
na žalúdku, nepravidelnosti vyprázdňovania. Samozrejme aj vzostup hmotnosti.
Za štyri dni ľudia dokážu pribrať až tri kilogramy. Ale nemusí to byť pravidlom, stačí
si uvedomiť význam sviatkov.
Mali by rodičia dávať špeciálne pozor
aj na deti? Predsa len - za deň pojedia aj
niekoľko veľkonočných vajíčok, čokolád...
Na stravovanie detí treba dávať pozor
po celý rok. Nie je dôvod, aby niektoré dni
by mali byť výnimkou. Nemajú zjesť viac
sladkostí, čokolád, vysmážaných jedál,...
Následky sa odstraňujú ťažko – nielen tie
aktuálne v podobe akútnych tráviacich
ťažkostí, bolestí, ale aj tie dlhodobé – ak

36-0048

Občianska
riadková
inzercia
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OTVÁRACIA DOBA:
Pondelok – Piatok
Sobota
Nedeľa

8.00 – 18.00 hod.
7.00 –14.00 hod.
Zatvorené

Predajňa: Nitrianska cesta 119, Nové Zámky, Tel: 035/640 86 00

NAJLEPŠIE CENY V MESTE

Ceny sú platné od 29.4.2019 do 4.5.2019

ZEMIAKY ŽLTÉ
balenie 25kg

KVASENÁ KAPUSTA

RAJČINY STRAPEC

na domáci spôsob
voľný predaj

voľný predaj

0,65 €/kg

0,79 €/kg
ČALAMÁDA 1100g

JABLKÁ BALENÉ

SLADKÁ, PIKANTNÁ
na domáci spôsob

balenie 5kg

0,49 €/kg
MAK

balenie 0,5kg

cena za 1kg

2,50 €

1,30 €/ks
CHREN

ORECHY LÚPANÉ
VLAŠSKÉ

STERILIZOVANÝ 200g
na domáci spôsob

balenie 0,5kg

3,00 €/ks

4,50 €/ks

0,70 €/ks

V PONUKE MÁME PRIESADY ZELENINY
paprika, rajčina, uhorka šalátová, feferónky, chilli papriky, melóny červené atď.

A ČREPNÍKOVÉ BYLINKY

mäta, stévia, levanduľa, oregano, medovka, tymián, materina dúška,
šalvia, kari, vegeta-ligurček, rozmarín, koriander atď.

Vedľa predajne sa nachádza veľkoobchod s ovocím a zeleninou. Pre obchodníkov a kuchyne ponúkame
výrazné zľavy!!! Informácie na tel.: 035/6408 600, 0908 750 804
Ďalej Vám ponúkame široký sortiment ovocia a zeleniny a iného potravinárskeho tovaru.
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Deň-nedeň Zeme

» PhDr. Ján Papuga, PhD.

riaditeľ ZŠ s MŠ, Riazanská 75, Bratislava

www.regionpress.sk

75-27

ničiteľov Zeme tak nemožno uznávať.
Preto nám učiteľom nezostáva nič iné,
ako pokračovať vo vytrvalej práci a dúfať, že nová generácia bude mať čo ešte
ochraňovať.
Je nutné ukazovať žiakom aj príklady, ako mocnosti a vlády vraj demokraticky rozhodujú o životnom prostredí,
akoby to bolo ich súkromné vlastníctvo. Príkladom je aj Slovensko, ktoré
sa paradoxne v čase diskusií o potrebe
zalesňovania, zatrávňovania, zadržiavania dažďovej vody, stáva púštnou
krajinou. Nenivočí sa len zeleň miest,
ale drancujú sa aj ekosystémy, nad ktorými je (mala by) byť zvýšená ochrana.
Zúčastňujú sa na tom nielen štátne
podniky, orgány, súkromné firmy, ale
aj jednotlivci. Keď štát ničí, prečo by sa
nemohol na tom zviesť aj obyčajný človek? Žiaľ, ľudia kopírujú správanie sa
mocných alebo vplyvných ľudí, nech
je aj odsúdeniahodné.
Kým si kompetentní neuvedomia,
že príroda je viac ako ľudský život, viac
ako súkromné vlastníctvo, viac ako
štátna suverenita, bude sa k nej pristupovať ako ku každej inej komodite
a k veci, ktorá sa dá ľahko opraviť vysádzaním zakrpatených stromčekov,
zatrávňovaním striech či polievaním
ciest. Úlohou školy je šíriť toto uvedomenie si čo najrýchlejšie a najdôraznejšie.

Obnova strechy v najlepšej cene

STRECHACENTRUM plus obnova: eternitových
plechových
plochých
BEZ DEMONTÁŽE

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 !

76-0043

Deň Zeme vyšiel práve na veľkonočný pondelok. Je to škoda, lebo v tento
deň sa na školách koná mnoho aktivít,
ktoré vedú žiakov k ochrane planéty.
Tie sa však dajú presunúť. Okrem toho
je jedno, kedy sa má pripomínať vzťah
k Zemi: denne, stále a intenzívne. A
nie iba aktivitami počas vymedzených
dní.
V školách realizujeme vzťah k environmentalistike denne. Často nám
ponúkajú pomoc neziskové organizácie či firmy. Škola tejto téme venuje časť
života. Keďže roky pôsobím v školstve
a mám k životnému prostrediu bytostný vzťah, Deň Zeme nepotrebujem osobitne oslavovať. Zároveň si však uvedomujem, že ľudstvo je už v takej fáze,
keď nie je možné len tak obmedziť priemysel a okamžite zastaviť drancovanie
pedosféry a biosféry. Snahou takmer
každej obce je mať čo najviac obyvateľov, aby bolo dostatok financií na jej
zveľaďovanie. A ľudia musia bývať, žiť
a mať komfort. To sa zákonite prejaví
na využívaní prírodných zdrojov. Potom sa vzápätí investuje do ich obnovy.
Je to kolobeh. Avšak oveľa ťažšie sa
obnovuje zdevastované, ako udržuje
fungujúce. A na to sa pozabudlo. Kým
so žiakmi robíme brigády, počúvame
klimatologické prednášky a recyklujeme, vidíme masívne výruby, zabetónovanie každej zelenej plochy, podporu
zastaraného priemyslu znečisťujúceho
životné prostredie. Jednorazovú očistu
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GAZDOVSKÝ DVOR VINODOL
Tel.: 0907 960 440, 0909 105 810
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6 - týždnové

NOVAPLAST

MORKY
NA CHOV

PLASTOVÉ, HLINÍKOVÉ OKNÁ A DVERE

- 5-6 komorový proﬁl
- 2-3 sklo až U=0,5
- výmena a murárske práce
- sieťky, parapety, žalúzie, rolety
- stavebné úpravy
- malovanie priestorov
- odvoz starých okien ZADARMO

ČISTENÁ HYDINA K ODBERU

-50%
na okná a
dvere

Forgáchova bašta 4, 940 01 Nové Zámky
+421 905 738 415 / +421 903 039 191
www.novaplast.biz info@novaplast.biz

Kŕmené husokačice s pečienkou
Kŕmené husi s pečienkou
Morky a moriaky
Kurence
Sliepky na polievku
Nosnice - 17. týždňové

7,50€/kg
9€/kg
4,30€/kg
2,80€/kg
2,90€/kg
7€/kg

rozvoz každú stredu v týždni, cena donášky 4€, minimálny odber 30€

45-0039

3

76-0003

ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY
balkóny

zimné záhrady

rámové

bezrámové

bezrámové

AKCIA ZĽAVA DO 35%
0948 787 777 | www.balkona.eu

zasklievanie terás

rámové

Možnosť výhry 300 €

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom

63-0054

S

2

1 9

STABILNÁ PRÁCA PRE DODÁVATEĽA JAGUAR LAND ROVER V NITRE

PICKER
možný mesačný hrubý zárobok: až 805 €

základná mesačná hrubá mzda 700 € + výkon. bonusy:
1.mesiac: +5%, 2.mesiac: + 10%, 3.mesiac: + 15%

možný prechod do kmeňového stavu
dvojzmenná prevádzka
Príďte sa informovať osobne na stretnutiach:
NITRA: každý utorok o 09:00 a 14:00,
každý štvrtok o 14:00, budova VBC, Štúrova 22

NOVÉ ZÁMKY: pondelok, 29.04.2019 o 11:00,
Dom kultúry Kovák, Hlavné námestie 7
ŠAĽA: utorok, 30.04.2019 o 09:00,
Strike Caffe bowling, Štúrova 1
Viac informácií:

07-0009-2

0800 29 29 29
nitra@manpower.sk
www.pracujvnitre.sk
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Naše miesto vždy bolo a je v Európe
Naše peniaze si musíme ustrážiť

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

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.

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.

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.

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.

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

NAŠI KANDIDÁTI NA EUROPOSLANCOV

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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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 dom, ktorí majú všetci. Že slabí i mocní,
bezbranní i tyrani, všetci sú podriadnešnej Cirkvi.
dení tomu istému zákonu a tým istým
ľudským obmedzeniam. Smrť, ako DaSloboda nepatrí iba vyvoleným
Kapucín v homílii pripomenul, že moklov meč, visí nad hlavou každého,
oslobodenie človeka, ktoré patrí k zavesený na konskom vlase. Upozornil
obsahu Kristovho kríža, je prístupné pred horším zlom pre človeka, ktorým je
všetkým. Kríž nesie posolstvo pre ľudí ilúzia všemohúcnosti.
všetkých náboženstiev a podľa neho
vladárom a mocným pripomína, že pred „Opovrhnutý bol aj najposlednejší z
tvárou smrti sú si všetci ľudia rovní. Bo- ľudí, muž bolestí, ktorý poznal slahatým zase pripomína, že na svete sú bosť, ako niekto, pred kým si zakrývaneúmerné masy ľudí žijúcich v krajnej me tvár, opovrhnutý, a preto sme si ho
biede. Pápežský kazateľ zároveň zdô- nevážili.“
raznil, že trpiaci Ježiš, ktorý je reprezentantom vydedencov zeme, sa nezasta- „Niekoľkí privilegovaní vlastnia dobvuje len na rovine sociálnej, ale svojím rá, ktoré by nedokázali skonzumovať
vzkriesením prináša každému človeku ani keby žili storočia a storočia, a
víťazstvo nad hriechom a smrťou.
neúmerné masy chudobných nemajú
kúsok chleba a hlt vody, ktorý by dali
Matúš 25, 31-46
vlastným deťom.“
„To, čo ste urobili hladnému, nahému, uväznenému, vyhnanému, urobili Nezostať ticho
ste to mne; to, čo ste im neurobili, ne„Cirkev prijala poslanie od svojho
urobili ste to mne“. Kríž nesie posol- zakladateľa, aby stála na strane chustvo aj pre tých, čo sa nachádzajú na dobných a slabých, aby bola hlasom
druhom brehu, pripomenul v homílii tých, čo hlas nemajú, a, vďaka Bohu,
kapucín Cantalamessa vladárom, moc- to aj robí, najmä vo svojom najvyššom
ným, tým, čo sa cítia spokojní vo svojej pastierovi.
úlohe „víťazných“. A je to podľa neho
Druhým dejinným poslaním, ktoré
posolstvo, ako vždy, lásky a spásy, nie si náboženstvá majú spoločne osvojiť
nenávisti alebo pomsty. Pripomenul im, dnes, okrem propagovania pokoja, je
že nakoniec sú zviazaní s tým istým osu- nezostať ticho pred divadlom, ktoré
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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)

49-0044
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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
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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
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Facebook: aiwsk
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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 !!!

