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Týždenne do 33 080 domácností
HIRDESSEN NÁLUNK Slovákiában

információ +421 907 779 019 Marian Vörös,
vagy e-mailben dunajskostredsko@regionpress.sk,
vagy személyesen: Trhovisko 10, Dunajská Streda, Slovensko

NÁBYTOK A INTERIÉR

Dolný Bar č. 78, tel.: 0905 864 304
e-mail: luari@luari.sk
www.luari.sk

Kedvezményesebb ár,
mint Szlovákiában
Ingyenes állapotfelmérés
07-0120

Kuchynské linky
Vstavané skrine
Interiérové dvere
Obývačky
Spálne
Stoly
Schody

Teljeskörű fogászati szakrendelő
Dr. Deák Henrietta
Egyszerű, gyors, fájdalommentes
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„Semmi sem olyan hatalmas, mint a mosoly ereje!“

Ha ön is hasonló esztétikai problémákkal küzd,
forduljon hozzánk bizalommal!
Cím: 9022 Győr, Bajcsy-Zsilinszky u. 52/A. 1.emelet/6.
Tel. szám: +36-30/60-99-252
www.colordent.hu, info@colordent.hu

786%29

3,50 €/m

2

Cenové ponuky ZDARMA
ARRI s.r.o.

www.strecha.ws

150

0905 746 124

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

MŰFOGSORJAVÍTÁS
NON - STOP!

0902 501 802

Gyors kölcsön 400 € -tól 10.000 €-ig.
Amerikai kölcsön azoknak is
akik nem kaptak hitelt a banktól
10.000 €-tól 200.000 €-ig.
Kék Duna áruház 2 em. Dunaszerdahely

tel.: 0903 782 895, 0918 709 051
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07-0012 a 128

STRECHYNA KĽÚČ

52-0156

0908 751 442

031190175

>%(2

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

94-0091-1

Nástup ihneď, práca v Bratislave,
ubytovanie zabezpečené,
výborná cena

Najlepší výber KOTLOV

MŰFOGSOR KÉSZITÉS
5 MUNKANAP ALATT
REÁLIS ÁRON

JÁTSZÓHÁZAK
KERTI KIÜLLŐK
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0903 109 238

07-0117

46)Ï8%.8)7-

07-0150

SADROKARTONISTI

07-0124

(Árkádtól 5 perc sétára)
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Pripravení prevziať
zodpovednosť

Naučme sa spolunažívať so včelami
Mestské včely sú včely chované v meste za účelom opeľovania,
záchrany včelej populácie a získavania netradičných druhov medu
(gaštanový, mätový...). Úle sú obvykle umiestnené v parkoch, na
strechách budov alebo na terasách
a balkónoch.
Včela sa na rozdiel od osy o naše
potraviny nezaujíma. Má jediný cieľ –
priniesť do svojho úľa dostatok zásob,
aby bolo z čoho kŕmiť robotnice a živiť
matku. Príklady dobrej praxe z veľkomiest ako sú New York, Londýn, Paríž
či susedná Viedeň a dnes už aj Zvolen
a Bratislava nám ukazujú, ako môžu
včely obohatiť mestské prostredie.
Bez toho, aby obťažovali obyvateľov, a
pritom ešte vyprodukovali množstvo
chutného a kvalitného medu.
Mestskí včelári v zahraničí už roky
chovajú včely na strechách, dvoroch,
balkónoch, či v mestských parkoch a
záhradách. Včely nájdeme aj v Bratislave - v záhradách alebo v mestských lesoch, poznáme tu dokonca aj jedného
balkónového včelára. V roku 2015 osadili mestské úle do Lučenca, Kežmarku, Považskej Bystrice a Žiliny. Včielky
sa zabývali aj na streche hotela FIS***
na Štrbskom Plese vo Vysokých Tatrách. Na zimu však zmenili svoju trvalú
adresu. Nakoľko na Štrbskom Plese sú
extrémne zimné podmienky, skorý nástup zimy a neskorý príchod jari, práve
prezimovanie na nižšie položenom

mieste včelám zabezpečí skorší prísun
výživy v podobe peľu či nektáru i lepší rozvoj včelstva. Včeličky teda presťahovali do nižšie položenej včelnice
v nadmorskej výške 920 metrov nad
morom. Včelám sa podľa pozorovaní v
budúcnosti bude aj naďalej v najvyššie
položenej včelnici na Slovensku dobre
dariť. V tomto roku priniesli približne
70 kíl medu. Včielky sa okrem znášky
medu podieľali aj na opeľovaní rastlín
v okolí, čím veľmi pomohli aj tatranskej
prírode.
Projekt „Včely v horách“ sa na streche hotela FIS*** začal pred rokom.
Úle s ľudovými motívmi sú umiestnené
na streche v zadnej časti hotela tak, aby
mali včely možnosť vyletieť priamo do
lesa. Projekt je realizovaný v spolupráci
s Občianskym združením Apis Carpatica.

Máme nádej, komunikácie
demokratickej opozície začala
My v strane Sloboda a Solidarita sme si už niečo preskákali, sme poučení z minulosti a vieme,
že zmena príde vtedy, keď dokážeme prekročiť
svoj tieň. Tento týždeň sme ho spoločne dokázali
prekročiť priamo v Liberálnom dome. Zástupcovia demokratickej opozície prijali moje pozvanie
a absolvovali sme historicky prvé pracovné rokovanie lídrov opozičných strán v tejto zostave.
Ani jedna pripravená stolička nezostala prázdna
a pre mňa je to znak v tom pokračovať.
Slovensko je zamotané v chápadlách. Našou
úlohou je vymaniť našu krajinu z mafie, korupcie a rozkrádania. Odťať chobotnici chápadlá.
A samozrejme, spolupracovať a diskutovať. Pretože keby sme mali na všetko rovnaký názor, alebo by nás spájali kšefty, sme pekne všetci v jednej strane a tíško šúchame nohami. Navyše by to
bola ideálna príležitosť, aby vznikla ďalšia nová
strana. Nemusíme sa na všetkom jednohlasne
zhodnúť, aby sme vedeli spolu vychádzať.
Dôležité je, že máme spoločný cieľ – vymeniť
túto korupčnú vládu a priniesť zmenu. Koalície
sa tvoria až po voľbách, pretože rozhodnete vy, milí voliči. My však
chceme byť pripravení, aby sme
potom nemuseli strácať čas.
Veríme, že po voľbách pretavíme našu spoluprácu do funkčnej
vlády.

Richard Sulík

» red
Foto: Zbigniew Ładygin

predseda SaS

Zdravý rozum je
najlepší recept

Smerák Glváč slúžil mafii
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

94.750
100.200
33.080
31.290
28.510
16.370
31.310
27.450
54.930
34.140
18.210
38.810
27.920
34.570
40.560
59.430
46.550
18.990

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

50.530
29.120
35.020
30.690
41.690
36.230
28.230
41.340
39.560
27.490
52.120

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

33.870
28.710
26.640
83.740
20.730
12.970
29.620
41.130
42.845
32.750

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

Keď píšem tento
článok, ešte neviem, či Pellegrini
naberie odvahu a
stiahne konečne
Glváča z funkcie
podpredsedu parlamentu. Cez týždeň som postupne zverejnil viac ako 900
Glváčových správ, ktoré si písal so strojcom vrážd Jána a Martiny - s mafiánom
Mariánom Kočnerom.
Z nich vyplynulo, že Glváč, ako vysokopostavený Smerák. podpredseda
parlamentu, minister obrany, pravá ruka
Pellegriniho a Fica - sa tajne opakovane
stretával s mafiánom, dohadoval s ním
kšefty, výhody, vynášal mu informácie
zo spisov, dával mu právne rady, vybavoval stretnutia s vysokopostavenými
úradníkmi ... a všetko tak, aby z toho mal
mafián Kočner veľký prospech a osoh.
Napríklad 15. mája večer (v nedeľu)
zorganizoval na žiadosť mafiána Kočnera
smerák Glváč stretnutie u „Feďa“ - zrejme
u prezidenta finančnej správy Františka
Imréczeho. Na stretnutie prišiel aj Dušan
Pátek, vtedajší šéf daňového úradu Bratislava. Po ich „porade“ a dohodnutí, čo
bude úloha Dušana Páteka, ho hneď na
druhý deň vymenoval prezident finančnej správy za svojho 1. viceprezidenta.
Kto je Dušan Pátek? Čuduj sa svete,
človek, ktorý „zakryl“ podvody Ladislava Bašternáka, kedy okrádal štát (čiže
všetkých nás) o desiatky miliónov eur.

Pátek vtedy poslal na kontrolu svoje
kontrolórky, ktoré za to, že Bašternákove
podvody odobrili, následne povýšil za
šéfky oddelení. Inak povedané - najprv
kamarát Fica a Pellegriniho - Bašternák
podvedie štát o desiatky miliónov ... ich
kamarát Pátek to potom zakryje na daňovom úrade ... a následne na žiadosť
mafiána Kočnera a za asistencie Glváča
zo špinavca Páteka za odmenu urobia viceprezidenta Finančnej správy.
Samozrejme v správach je aj kopa
dôkazov o iných Glváčových stretnutiach
s mafiánom Kočnerom - o ktorých predtým tvrdil, že sa nikdy neudiali. V správa
je napríklad informácia, že Glváč vedel
(a zrejme aj mafiánovi to umožnil) o tom,
že Kočner si dosadil aj zástupcu riaditeľa
SIS !!!
Kam sme to až klesli? Dá sa ešte
viac? Mafiánovi a objednávateľovi vrážd
aktívne pomáhali najmocnejší ľudia zo
Smeru, aby postupne ovládol políciu,
ú y, m
úd
iprokuratúru, ssúdy,
miravodlinisterstvo spravodlimeráci
vosti či SIS. Smeráci
možnili
tým mafii umožnili
si vytvoriť štát v štáte
a ako sa len najviac
rili zádá, sa spreneverili
ujmu svojich voličov.
Verím, že 29. februára
spoločne mafiii krk
vykrútime.

» Igor Matovič

predseda hnutia OĽANO
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Bola som perzekuovaná za odhalenie rozkrádania eurofondov
031190122 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

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

Zuzana Šubová je bývalou riaditeľkou odboru na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja
vidieka SR, kde pôsobila na sekcii eurofondov.
Preukázala svoje morálne kvality tým, že sa
odmietala podieľať na rozkrádaní eurofondov.
Keď poukázala na zlyhania svojho nadriadeného, bola vedením ministerstva perzekuovaná,
až kým nebola prepustená. Šubová je zároveň
oznamovateľkou závažnej ekonomickej trestnej činnosti v súvislosti s čerpaním finančných
prostriedkov EÚ na ministerstve pôdohospodárstva. V súčasnosti je poslankyňou miestneho zastupiteľstva v Bratislave, v mestskej časti Devín.
„Štátny zamestnanec má do veľkej miery
oklieštenú právomoc v rozhodovaní a vo veľa
prípadoch je jeho rozhodovanie konfrontované s nadriadenými, ktorí vyvíjajú neprimeraný
nátlak na zamestnancov,“ hovorí Šubová, pre
ktorú je téma korupcie a klientelizmu zásadná.
Presadzuje nulovú toleranciu voči vedúcim pracovníkom štátnej správy, chce sa zasadiť o prijatie právnych noriem, ktoré eliminujú zámerné
zneužívanie funkcie pre osobný
prospech alebo prospech tretích
osôb. Kľúčové je však presadzovanie zákona o hmotnej
zodpovednosti štátnych zamestnancov a taktiež zákona
o preukazovaní pôvodu
majetku.

Zuzana Šubová

03-00171 Objednávateľ: Sloboda a Solidarita (SaS) s.r.o., Priemyselná 8, 82109 Bratislava, IČO42139333 Vydávateľ: REGIONPRESS, s.r.o. Študentská 2, 917 01 Trnava, IČO: 36252417
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4
Občianska
riadková
inzercia

PREDAJ, SERVIS, LEASING

od 10 990€

532 682

09 DOMÁCNOSŤ
»Elado katlan 60l fazek-

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

0915243381
»Pedikurozest
vallalok,keresre hazhoz is megyek!
0915243381

Možnosť splácania 5 rokov
alebo na štvrtiny s LADA Finance

e
b
o
n

Ul. 29 augusta, Galanta

36-0011

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

www.petrocars.sk

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.

Ponuka platí do 31.10.2019,
alebo do vypredania zásob.
Tel.: 0905 955 554

www.eurokamennobe.sk

e-mail: dunajskostredsko@regionpress.sk

08 STAVBA
»Kúpim haki lešenie, 0908

150€

3 ročná záruka bez obmedzenia km

07 REALITY / iné
podu a p ornej pody v cecinskej potoni alebo okoli.
0907222056
»kupim 1 az 2 hektare
ornej pody vo Velkych
Kostolanoch alebo okoli.
0907222056
»Kúpim 1-izb.byt v DS hotovosť 0907452556

12 DEŤOM

»Predam scooter Keway 200,

RÔZNEsa/ vykopať
iné miesto
»14
Chystáte

»Predaj 4 izbový byt v
Zlatých Klasoch, ulica Sídlisko. Byt v pôvodnom stave, výmera 84 m2. Cena:
54900 EUR.
Kontakt: 0915 919 758
»kupim 1 az d hektare ornu

11 HOBBY A ŠPORT

tel.: 0907 779 019

03 BYTY / predaj

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

09 DOMÁCNOSŤ
10 ZÁHRADA A ZVERINEC

Prijem plošnej
inzercie

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 ŠPORT SKUTER JAWA
90 250 350 PIONIER STADION KÚPIM TIETO MOTORKY
0915215406
»ČZ-JAWA Odkúpim Motocykel/Diely-DOHODA ISTÁ
0908205521

07-0003-1

02 AUTO-MOTO / iné

Občianska
riadková
inzercia

AUTORIZOVANÝ DEALER

01 AUTO-MOTO / predaj
»Kúpim babeu v dobrom

Najčítanejšie regionálne noviny

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
»KTO DARUJE BUDÚCEJ SLOBODNEJ MAMIČKE ZO SOCIÁLNE VEĽMI SLABEJ RODINY OBLEČENIE A DETSKÚ KOZMETIKU
AJ CUMLÍKY PRE NOVORODENCA. KOČÍK UŽ MÁM. LEN SMS.
0907524913

16 ZOZNAMKA

»CHCEM SA ZOZNÁMIŤ S FANÚ-

ŠIČKAMI MAĎARSKÉHO SPEVÁKA ZAMBO JIMMYHO. LEN SMS.
ĎAKUJEM. 0907524913

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

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera DS medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu
Príklad:
RP DS 12 Predám kočík,
0987 654 321.
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KAMENO-PRODUKT
ROHOVCE 158

AGROFRUCT s.r.o
Ovocná a okrasná škôlka
v Čiernej Vode

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

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

0911 990 463

Slovenčina naša
Nie
akonáhle, ale len čo.

Slovenčina naša
Nie
jedná sa o..., ale ide o....
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07-0152

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

07-0011

Andics Eugen, Padáň 33
mobil: 0905 784 672

PALIVOVÉ DREVO

16-0311

www.agrofruct.sk

Predajňa
Dunajská Streda, ul. Istvána Gyurcsóa 1197/10
(pri predajni DIEGO)
mobil: 0905 387 343
e-mail: kamenoprodukt@gmail.com
07-0030-2

Adresa: Čierna Voda 423, (okres Galanta)
tel.: 0905 835 831, 031/7848 337

23. rokov na trhu

3,60- €/ks, výber z 34 odrôd
jablone
3,60- €/ks
hrušky
čerešne 5,00- €/ks
4,80- €/ks
višne
marhule 5,00- €/ks
broskyne 5,50- €/ks
5,00- €/ks
slivky
ringloty 4,80- €/ks
od 2,30- €/ks
ríbezle
od 2,60- €/ks
egreše
orechy a okrasné dreviny
stolové hrozno od 2,70- €/ks

Bezkonkurenčné ceny!

P
MN ONÚK
OŽS
A
TEV ME AJ
NÉ
ZĽA
VY

ponúka na predaj
stromčeky

SPRAVODAJSTVO / SLUŽBY
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RK Okná s.r.o

kvalita za rozumnú cenu

OK NO V P LNEJ VÝBAVE
TIENIACA TECHNIKA

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

Ponúkame poistenie:

iba za

tPTÙCtNBKFULVtQPEOJLBUFűPW
tDFTUPWOÏtWP[JEJFM

Prijem plošnej
inzercie

Slovenčina naša

Nie nakoľko, ale pretože,
keďže, prípadne aj lebo.
Nie deň, kedy sa stal,
ale deň, keď sa stal.

Vyberte si najvýhodnejšie poistenie

do ktorého koľvek okresu

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

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

BJOÏ

07-0002-1

0905 383 034
34
rkokna@zoznam.sk

36-0097

333€

ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY
zimné záhrady

zasklievanie terás

splátky od 149 €

splátky od 98 €

JESENNÁ AKCIA
rokov

NOVEMBER 89

Možnosť výhry 250 €

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom

SERIÁL: Tridsaťročná cesta Slovenska k demokracii

63-0164

0948 787 777 | www.balkona.eu

ZĽAVY AŽ DO 25%

3

Desaťročie rozpadu režimov a vznik nových štátov
Pád komunizmu v r. 1989 prepísal nielen dejiny, ale aj hranice. Do troch rokov sa rozpadol Sovietsky zväz,
Juhoslávia aj Československo. V Európe pribudlo 22 nových diplomaticky uznaných republík.
Rozpad Československa bol oproti násiliu,
ktoré sprevádzalo rozpad ZSSR či Juhoslávie,
až čítankovo pokojný. V Európe bol „zamatový
rozvod“ dlho vyzdvihovaný ako model riešenia
nešvárov medzi národmi. Prečo sa len na Balkáne
nedalo dohodnúť rovnako civilizovane? Ale to, že
rozchod prebehol pokojne, ešte neznamená, že
zostal bez následkov. Niektoré z nich cítiť dodnes.
Napríklad v tom, aký má časť našej demokratickej,
na Európu a na Západ orientovanej opozície
problém zobrať do úst slová ako vlasť či národ.

■

Národný populizmus

V každej krajine sú nejakí nacionalisticky ladení
populisti. A spravidla sú to tí, ktorí sa oháňajú
národnými vlajkami a symbolmi. Slovenskí
populisti sú dobre známi; vo svete koná podobne
Národný front vo Francúzsku či Alternatíva pre
Nemecko v zjednotenom Nemecku. Stavajú sa
nielen do pozície bojovníkov za vlasť, ale aj do
anti-európskych pozícii. Práve v EÚ (či NATO) často
vidia najväčšieho nepriateľa národa. Rovnako sa
prezentujú aj naši fašisti či nacionalisti.

■

Demokratickí národovci

Rozdiel vidno v správaní demokratických,
pro-EÚ či prozápadných strán u nás a vo svete.
Napríklad tie vo Francúzsku, Dánsku aj Holandsku
sú jednoznačne za členstvo v EÚ, ale zároveň sú

hrdo pro-národné. V EÚ otvorene bojujú za záujmy prispôsobovať jej pravidlám. To však už 15 rokov
krajiny. Vedia, čo ako krajina chcú a potrebujú a v neplatí, už dávno by sme tie pravidlá mali písať aj
Únii si to bezostyšne chránia. Systematicky menia my, spolu s ostatnými členskými krajinami.
EÚ vo svoj obraz tak, aby Európska únia posilnila
ich záujmy, ich hodnoty, ich diplomaciu alebo ich ■ Dedičstvo „delenia“
hospodárstvo.
Keďže nositeľom nápadu samostatnosti
Slovenska
bol najmä Vladimír Mečiar, v hlavách
V Mečiarovej tradícii oháňania sa
mnohých prozápadne orientovaných demokratov
vlajkou dnes pokračujú tie najmenej
sa — celkom pochopiteľne — idea štátnosti
demokratické strany. Ale naše štátne
postupne spojila s korupciou a autoritárskym
symboly si túto spoločnosť nevybrali.
režimom. V Mečiarovej tradícii oháňania sa
Naopak, treba si dvojkríž a trikolóru
vlajkou dnes pokračujú tie najmenej demokratické
prisvojiť a zabojovať za ne.
strany. Ale naše štátne symboly si túto spoločnosť
Lebo tie najúspešnejšie
nevybrali. Naopak, treba si dvojkríž a trikolóru
demokratické sily a najšikovnejšie
prisvojiť a zabojovať za ne. Demokratické sily sa
národy si nevyberajú medzi
nemali postaviť proti vlajke pred parlamentom.
národom a Európou.
Mali by hrdo pod ňou osobne vystupovať. Lebo tie
Majú jedno aj druhé.
najúspešnejšie demokratické sily a najšikovnejšie
národy si nevyberajú medzi národom a Európou.
■ Slovenské rezervy
Majú jedno aj druhé.
Tomáš Valášek
V EÚ sa dnes učíme povedať, čo nechceme
- napr. povinné kvóty pre azylantov. Ale už
podstatne menej často vieme povedať, čo vlastne
O autorovi
chceme a ešte si to aj presadiť. Nie sme v takejto
Tomáš Valášek je riaditeľom euspoločnosti sami – ani napr. Česko či Slovinsko
rópskych operácií Carnegie nadácie
na tom nie sú zásadne lepšie – ale to by nám
pre medzinárodný mier a bývalým
nemalo byť útechou. Ešte stále príliš veľa našich
veľvyslancom Slovenskej
úradníkov rozmýšľa, ako keby bol rok 2004 a my do
republiky pri NATO.
EÚ ešte len vstupujeme: vtedy sme sa totiž museli
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REDAKČNÉ SLOVO / ZAMESTNANIE

Neobyčajne obyčajné dni

NESTRÁCAJTE ČAS
CESTOVANÍM ZA PRÁCOU!
POĎTE PRACOVAŤ K NÁM

pár dní vstupujeme do mesiaca november. Pred tridsiatimi rokmi sme z námestí
súdruhom odkázali, že takto nie. Vtedy
sa zľakli, ale odkaz bol príliš pokorný.
Takže – veľmi rýchlo sa vrátili. Pochopili,
že ich aroganciou moci sa dá veľmi ľahko
poraziť slušnosť ľudu, zamat revolúcie.
O pár dní sa vyberieme na cintoríny
a budeme spomínať na našich predkov.
Medzi nimi sú mnohí, ktorí pre dnešné
generácie mrzli v novembri 89 na námestiach, postavili sa za ne vo fabrikách a
úradoch, dokonca aj vo vtedajších médiách, na odpor svojvôli moci. Vtedy vraveli - „aby naše deti nemuseli...“
Nuž, my,, tie „naše deti“
tavíme nad ich
- ako sa postavíme
kými pocitmi?
hroby? S akými
Nie sme im čosi dlžní?
Krásny a zodpovedne
znamný týžprežitý významný
itatelia! Je
deň, milí čitatelia!
enu čačas na zmenu
sov... Už naozaj
definitívnu..

Aktuálne voľné pozície
v našej spoločnosti:
mĄăþüôò÷ðýøú (požadujeme vyučenie v odbore)
- nástupný plat 1000,-€ brutto
qûôúăāþăôò÷ýøú (požadujeme vyučenie v odbore)
- nástupný plat 950,-€ brutto + príplatky za zmeny, po zaučení
zvýšenie platu o 200,-€ brutto
ÙóāűñĎāĉóąı÷ðòıò÷ĉðāøðóôýı (prax min. 5 rokov v odbore)
- nástupný plat 1250,-€ brutto + osobné ohodnotenie 250,-€ brutto
þóøĝúþýăðùýôāþąĢ÷þÿāôúûðóðĝð (výhodou je prax s VZV)
- nástupný plat 650,-€ brutto + osobné ohodnotenie 70,-€ brutto
+ príplatky za zmeny
pøĂÿþýôýăÿāôÿāĎąýðĉĎúðĉýıòúþüĂôāąøĂô (požadujeme aktívnu
komunikáciu v AJ alebo NJ) – nástupný plat 735,-€ brutto
+ osobné ohodnotenie 70,-€
|āðòþąýıúþóóôûôýøðpq|{FóøĂÿþýôýă – nástupný plat 650,-€ brutto
+ osobné ohodnotenie 100,-€ brutto + príplatky
ÙĝăþąýıúRÙĝăþąýıĝúð (prax min. 1 rok v odbore)
- nástupný plat 700,-€ brutto + osobné ohodnotenie 50,-€ brutto
tqyðýðöôā (prax min. 1 rok v odbore)
- nástupný plat 2000,-€ brutto
tqôò÷ýøúRwþþāóøýĎăþā (prax min. 1 rok v odbore)
- nástupný plat 1000,-€ brutto

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Na našu jednozmennú
prevádzku v Dolnom Bare
prijmeme zamestnancov
do pracovného
pomeru na pozíciu:

Beneﬁty: po zaučení úprava platu + kvartálne odmeny až do výšky dvoch
základných platov ročne; stravné plne hradené zamestnávateľom nad rámec
zákona.

V prípade záujmu pošlite nám prosím Váš životopis na:
÷āüôăāðýĂĂú alebo kontaktujte nás na tel. čísle: +421 31 3234 257
alebo na mobilnom tel. čísle: +421 918 776 927

Závozník

AIW - Práca pre opatrovateľky
v Rakúsku, aj pre mužov!

zaistenie vysypania zberných nádob podľa
predpísaných trás a ich vrátenia do príslušného
zberného stanoviska.
Základná mesačná hrubá mzda 545 EUR
+ mesačná pohyblivá zložka 200 EUR.

t-dňovÏUVrnusy rBkúskBživnosť
tmámestále dostatok ponúk
tTNFQBrUOFrPNrBkÞTLFIPČFrvFOÏIPkrížB
trokoWQPNÈIBNFPQBtroWBtFǥkÈNWRBkúsku

Honorár 1 100 až 1 300 € za 15 dní

Ponúkame 13. mzdu, stravný lístok nad rámec
zákona, príspevky zo Sociálneho fondu.
Pracovná doba 6.00 – 14.30 hod.

Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

Kritériá
pre spoluprácu s AIW:
· opatrovateľský kurz a prax
· dobrá znalosť nemeckého jazyka
· vek 25 až 60 rokov

V prípade záujmu nás, prosím, kontaktuje
na tel. čísle 0903 576 274.
Viac informácií o spoločnosti nájdete na
07-0153

www.fcc-group.sk

BRIGÁDA V BA IHNEĎ

07-0149

A máme tu definitívnu bodku za
letným obdobím, letným časom, teraz
už aj časom minulým. Zmena letného
času na zimný prichádza v nedeľu 27.
októbra. Vrátime sa o hodinu a to znamená, že minimálne to bude krásna
noc pre spáčov – o hodinu dlhšia. Určite na to nezabudneme, hoci ide iba o
hodinu. Jednu jedinú.
Naopak, žiaľ zabúdame na to, že vo
viacerých oblastiach nášho života sa
vraciame o celé roky, je to smutné, ale v
niektorých – napríklad vo vnímaní moci
nad občanmi štátu aj o tridsať rokov späť.
Akoby všetko v tomto našom ešte stále
navonok mladom štáte, vrátane nás, bolo
výlučným osobným vlastníctvom kohosi
a nás by do toho nemalo byť nič. A koho
do toho aj niečo je, stáva sa starým známym „triednym nepriateľom“, škodí štátu a jeho svetlým zajtrajškom. Nič vám to
nepripomína, najmä vám, skôr narodeným? Tým, ktorí tu žili, dreli, snažili sa aj
pred rokom 1989?
Alebo, zvykli sme si? Veď už tak bolo,
tak prečo by tak nemalo byť aj naďalej? O
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www.aiw.sk

AIW má zástupcov
v rôznych mestách Slovenska!
Zavolajte na bezplatné číslo
0800 24 24 44
a dohodnite si osobné stretnutie.
Pracovať môžete už o pár dní!

Facebook: aiwsk

32-0137

DUNAJSKOSTREDSKO

CIA
R
E
Z
N
I 779 019

- vykladanie balíkov 4,20 € / hod. (brutto) len muži
- pomocné práce v tlačiarni 3,60 € / hod. (brutto) muži + ženy
+ príplatky za prácu v noci a cez víkend a sviatok

0907

Kontakt: 0902 626 696, office@spotjob.sk

32-0156

BEZ UBYTOVANIA

NÁSTUP MOŽNÝ IHNEĎ!

GARÁŽOVÉ BRÁNY PRIEMYSELNÉ BRÁNY AUTOMATICKÉ POHONY

len za

75-06-8

Zateplená brána 2500x2020 s pohonom a ovládaním
Staňte sa našim veľkoobchodným partnerom!
Hľadáme zodpovedné a technicky zdarné
firmya živnostníkov na spoluprácu:

650
€
s DPH
76-0100

www.kling.sk, e-mail: klingslovakia@gmail.com, tel.: +421 948 296 222

85_0690

PREDAJ, MONTÁŽ A SERVIS NAŠICH PRODUKTOV.

V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať:

DS19-43 strana

7

LETÁKY
0907 779 019

031190175

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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