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Poliklinika Medicentrum
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STRECHYNA KĽÚČ TOTÁLNY VÝPREDAJ
pred likvidáciou
škridla výpredaj

>%(2

MUDr. Hlavatá Mária MBA
dermatovenerológ

Ul. G. Czuczora 1, Nové Zámky

2

Cenové ponuky ZDARMA

KOMÁRŇANSKÁ ULICA 8,

NOVÉ ZÁMKY • 0905 803 333

0903467810,www.tvsatelektrik.sk

031190175

digitálnym dermatoskopom

76-0066

• Laserové ošetrenia
www.koznaambulancianz.sk

07-0012

0905 746 124

www.strecha.ws

freeSAT-50% Z ava

Skylink,Plustelka,Mindig TV

METROVÝ TEXTIL,

ARRI s.r.o.

• Kožné vyšetrenia
hradené poisťovňami:
VšZP, Dôvera, Union
• Vyšetrenia znamienok

0915 097 539

predajne
až do -70%

3,50 €/m

Ordinačné dni: pracovné dni

Satelity a Antény
Predaj-Montáž-Servis
76-0111

KOŽNÁ AMBULANCIA

Týždenne do 34 140 domácností

76-0006
76-0008

Najčítanejšie regionálne noviny

INZERCIA

0907 779 018
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Vodárenské kliešte 300mm iba 7,50 Eur,

A:Vodovodná batéria stojanková 20,90 Eur,
AKCI Nožnice
na rúry 9,50 Eur, zváračka PPR rúr,

tel.: 0950 400 182

76-0016

(od svetelnej križovatky pri TESCU smerom
na Dvory nad Žitavou po pravej strane)
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76-0077

Bernolákovo Nám. 21, (vedľa reštaurácie 3 Groše), Nové Zámky
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krbovedrevonz@gmail.com



1LWULDQVNDFHVWD1RY¨= PN\DUH OYHýNRVNODGXRYRFLDD]HOHQLQ\

1

76-0099

10%

okrem akcio
uvedeného vého tovaru
v inzeráte

Otv. doba: Po - PIA: 7.30 - 16.00
So: 7.30 - 12.00
Považská 89, Nové Zámky

76-0078

ZĽAVA

na celý sortim
ent

komínové, odkvapové, vodárenské a kanalizačné
rúry, hadice na vodu a plyn, radiátory, ručné náradie,
toalety, umývadlá, klince, zámky, roxory a uholníky

služby

2

INZERCIA

Ing. Jarmila Kyselicová 0907 779 018
Distribúcia:
Kristína Mlatecová 0908 979 443
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík
DISTRIBÚCIA (34.140 domácností)
párny týždeň:
Nové Zámky, Bánov, Komjatice,
Mojzesovo, Palárikovo, Šurany,
Tvrdošovce, Úľany nad Žitavou,
Dvory nad Žitavou, Kmeťovo,
Maňa, Radava, Veľký Kýr
+ nepárny týždeň:
Nové Zámky, Andovce, Bánov,
Komjatice, Palárikovo, Šurany,
Tvrdošovce, Dvory nad Žitavou,
Bešeňov, Branovo, Komoča, Semerovo, Veľké Lovce, Veľký Kýr

333€

prijme do TPP aj živnostníkov

VODIČOV na SKLÁPACIE NÁVESY

Preprava sypkých materiálov.
Výkon práce - západné Slovensko. Ubytovanie ZDARMA.
info: 0903 779 101

garancia platu 1000 €/mes.

PONUKA PRÁCE
PRIJMEME
BRIGÁDNIČKU

na víkendy do predajne
v Bánove. Dlhodobá brigáda, mzda: 3€ / hod.

VIAC INFO: 0908 580 999

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

0907 652 710

45-0027

Západné Slovensko
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

Životopisy zasielajte na e-mail:

sandrock@sandrock.sk

ROZVOZ

GRÁTIS
Y

VÉ ZÁMK

NO
• denné menu
EUR
dnávka 8
je
b
o
a
• pizza, hamburger
ln
á
minim
• výber jedál z jedálneho lístka
• možnosť rezervácie na rodinné
oslavy, svadby, kary...
• navštívte naše víkendové AKCIE info na FB

Zverejnenie zámeru priameho predaja majetku obce
Palárikovo s výzvou na podávanie cenových ponúk

Zverejnenie zámeru priameho predaja majetku obce
Palárikovo s výzvou na podávanie cenových ponúk

Obec PALÁRIKOVO so sídlom Hlavná 82 941 11 Palárikovo, v zmysle § 9a ods. 1 písm. c), ods. 2 a ods. 5 zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
a v súlade s uznesením Obecného zastupiteľstva Palárikovo č.
13/191003 zo dňa 03.10.2019
zverejňuje:
zámer priameho odpredaja svojho majetku a výzvu na
predloženie cenových ponúk na odkúpenie pozemku parcela CKN č. 1268/51 o výmere 367 m2, druh pozemku záhrada v katastrálnom území Palárikovo.

Obec PALÁRIKOVO so sídlom Hlavná 82 941 11 Palárikovo, v zmysle § 9a ods. 1 písm. c), ods. 2 a ods. 5 zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
a v súlade s uznesením Obecného zastupiteľstva Palárikovo č.
14/191003 zo dňa 03.10.2019
zverejňuje:
zámer priameho odpredaja svojho majetku a výzvu na
predloženie cenových ponúk na odkúpenie pozemku parcela CKN č. 1908/457 o výmere 400 m2, druh pozemku
zastavané plochy a nádvoria v katastrálnom území Palárikovo.

Minimálna cena, za ktorú Obec Palárikovo ponúka na predaj
vyššie uvedenú nehnuteľnosť - pozemok, je stanovená vo výške 1960,00 €.
Špeciﬁcké požiadavky: kupujúci bude povinný uhradiť náklady spojené s vyhotovením znaleckého posudku na stanovenie
všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti a náklady spojené s vkladom vlastníckeho práva v prospech kupujúceho do katastra
nehnuteľností.
Podmienky:
1. Cenovú ponuku žiadame predložiť v podateľni Obecného
úradu v Palárikove, alebo poštou na adresu : Obec Palárikovo, Obecný úrad, Hlavná 82, 941 11 Palárikovo, tak aby cenová
ponuka bola doručená na Obecný úrad v Palárikove najneskôr
do 22.11.2019 do 12,00 hod.
2. Cenová ponuka musí byť predložená písomne v slovenskom
jazyku v zalepenej obálke označenej heslom „ Priamy predaj
pozemku parc. č. 1268/51 – neotvárať!“
3. Ďalšie podmienky sú uverejnené na www.obecpalarikovo.
sk.

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.
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Pizzéria Oliva
0910 508 888
NOVOOTVORENÁ pizzéria ponúka:

Nové
Zámky

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

0905 383 034
34
rkokna@zoznam.sk

Bližšie informácie môžete získať na tel.č. 035/6493201, alebo
osobne na Obecnom úrade Palárikove v kancelárii prednostky
OcÚ.

76-0106

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

Navštívte nás: Hlavná 179, Andovce

iba za

Minimálna cena, za ktorú Obec Palárikovo ponúka na predaj
vyššie uvedenú nehnuteľnosť - pozemok, je stanovená vo výške 3.430,00 €.
Špeciﬁcké požiadavky: kupujúci bude povinný uhradiť náklady spojené s vyhotovením znaleckého posudku na stanovenie
všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti a náklady spojené s vkladom vlastníckeho práva v prospech kupujúceho do katastra
nehnuteľností.
Podmienky:
1. Cenovú ponuku žiadame predložiť v podateľni Obecného
úradu v Palárikove, alebo poštou na adresu : Obec Palárikovo, Obecný úrad, Hlavná 82, 941 11 Palárikovo, tak aby cenová
ponuka bola doručená na Obecný úrad v Palárikove najneskôr
do 22.11.2019 do 12,00 hod.
2. Cenová ponuka musí byť predložená písomne v slovenskom
jazyku v zalepenej obálke označenej heslom „ Priamy predaj
pozemku parc. č. 1908/457 – neotvárať!“
3. Ďalšie podmienky sú uverejnené na www.obecpalarikovo.
sk.
Bližšie informácie môžete získať na tel.č. 035/6493201, alebo
osobne na Obecnom úrade Palárikove v kancelárii prednostky
OcÚ.

76-0114

Vydavateľ:
REGIONPRESS, s.r.o.

OK NO V P LNEJ VÝBAVE
TIENIACA TECHNIKA
36-0097
36

Podzámska 21
NOVÉ ZÁMKY
novozamocko@regionpress.sk

Slovenčina naša
Prechod je zmena
stavu, priechod je miesto, kade sa prechádza.

kvalita za rozumnú cenu

51-0094

Redakcia:

RK Okná s.r.o

76-0112

NOVOZÁMOCKO

Najčítanejšie regionálne noviny

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

Klvalitné plechové garáže s montážou

Stredné Slovensko
50.530
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35.020
30.690
41.690
36.230
28.230
41.340
39.560
27.490
52.120
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33.870
28.710
26.640
83.740
20.730
12.970
29.620
41.130
42.845
32.750

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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07-0016

BB
KY
LI
LC
MT
OR
PB
PD
ZV
ZH
ZA
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bývanie, ovocie-zelenina

3

76-0081

novozámocko

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

KAPUSTA
REZANÁ
voľný predaj

NAJLEPŠIE CENY V MESTE

ZEMIAKY ŽLTÉ

NOVÁ KVASENÁ KAPUSTA
na domáci spôsob

na zimné uskladnenie

voľný predaj

balenie 25kg

0,49 €/kg

0,79 €/kg

PAPRIKA

REŽEME KAPUSTU

MAK MODRÝ

voľný predaj

PO-PIA 8.00-16.00
SO 8.00-12.00

1,20 €/kg

0908 832 973, 0944 706 284,
0902 714 559

0,69 €/kg

balenie 1kg

4,90 €/kg

ČERVENÉ
Telefonické objednávky JABLKÁ
nová úroda
voľný predaj
na číslach:

ORECHY LÚPANÉ VLAŠSKÉ

11,50 €/kg

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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76-0034

Ceny sú platné od 11.11.2019 do 16.11.2019

politická inzercia / služby

Najčítanejšie regionálne noviny

Pripravení prevziať
zodpovednosť

GAZDOVSKÝ DVOR VINODOL
Tel.: 0907 960 440, 0909 105 810

Chceme menej štátu a nižšie dane

PREDAJ
0800 500 091 - www.konstrukter.sk

živých
85_0743
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Politické strany na Slovensku sa predbiehajú, čoho dajú občanom viac. Strana Sloboda
a Solidarita má ako jediná vo svojom programe
jasno a vie aj to, čoho vám dá MENEJ. My v SaS
si myslíme, že štát sa príliš montuje do života
ľudí, príliš im diktuje, ako majú žiť. A preto hovoríme – menej štátu, a to znamená nižšie dane.

MORIEK
KURENIEC

»Predám jačmeň 1q /16€,
Mojzesovo.Tel. 0910176040

02 AUTO-MOTO / iné
»Kúpim staré motorky
JAWA, ČZ. Mopedy Stadion
aj diely.Tel. 0905121391
»Kúpim auto rok 1980 a
staršie. Platba ihneď.Tel.
0903305388

11 HOBBY A ŠPORT
»ZO STARÝCH DOMOV KÚPIM STAROŽITNOSTI, STARÉ
VECI A ĽUDOVÉ KROJE.Tel.
0918439124
»Kúpim ľudové kroje.Tel.
0902708047

12 DEŤOM

03 BYTY / predaj

13 RôZNE / predaj

04 BYTY / prenájom

14 RôZNE / iné

»Prenajmem garzonku a
1-izbový byt v NZ a v Šuranoch.INFO:.Tel. 0915899339

05 DOMY / predaj
06 POZEMKY / predaj
07 REALITY / iné
»Kúpim garáž na Tyršovej
ul.Tel. 0903327097
»Kúpim 1-izb byt v NZ
od súkromnej osoby.Tel.
0905144110
»Kúpim byt v NZ, platba v
hotovosti.Tel. 0907532685

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. Zabezpečím satelitný
príjem DIGI - DIGISPORT. Vybavenie zmluvy a montáž
dohodou. Tel: 0903122192

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane TU

»

15 HĽADÁM PRÁCU
»Upracem bytové, nebytové priestory, kancelárie,
domáce práce, len seriózne.
Tel. 0915280158

16 ZOZNAMKA

AIW - Práca pre opatrovateľky
v Rakúsku, aj pre mužov!
t-dňovÏUVrnusy rBkúskBživnosť
tmámestále dostatok ponúk
tTNFQBrUOFrPNrBkÞTLFIPČFrvFOÏIPkrížB
trokoWQPNÈIBNFPQBtroWBtFǥkÈNWRBkúsku

Honorár 1 100 až 1 300 € za 15 dní

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

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

predseda SaS

Chcem vám pomôcť v ťažkých
časoch

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

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.

Richard Sulík

Zdravý rozum je
najlepší recept

»66 ročná žena hľadá priateľa,.Tel. 0944636752
»55r hľadá priateľku.Tel.
0917049831

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

Menej štátu znamená:
- menej regulácií ✔
- menej formulárov ✔
- menej povolení ✔
- menej poplatkov ✔
- menej kontrol ✔
- menej pokút ✔
- menej korupcie ✔
- menej úradov ✔
- menej byrokracie ✔
- menej buzerácie! ✔
Toto všetko, keď bude, budeme mať nižšie dane.
A my v SaS vravíme, že menej daní znamená
viac vašej osobnej slobody. Preto,
lebo vy budete rozhodovať o tom,
čo budete robiť s peniazmi, ktoré
ste si vy zarobili. Chceme, aby sa
na Slovensku oplatilo pracovať,
podnikať a žiť.

85_0690

01 AUTO-MOTO / predaj

Zemiaky na uskladnenie, cibuľa a rezaná kapusta

32-0137

10 ZÁHRADA A ZVERINEC

PLASTOVÉ OKNÁ A DVERE
(rolety, žalúzie, sieťky)

CENOVÉ PONUKY
0908 16 14 16

OPRAVY A SERVIS
035/64 20 166

www.montplast.sk

montplast@montplast.sk
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Slovensko je posiate čestnými a pracovitými
ľuďmi. Stačí ísť hocikam na vidiek. Aj napríklad do takej obce Kolta v okrese Nové Zámky.
Možno ju pozná málokto na Slovensku, ale
takmer každý v dedine vie, koľko pracovitých
ľudí tam robí a čo všetko dokážu spraviť. Od
elektriny až po problémy s vodou. A tak je to
všade na Slovensku. Všade nájdete takýchto
ľudí, ktorí hoci nie sú každý deň v médiách,
tvrdo pracujú, aby uživili svoje rodiny. Vzali
osud do vlastných rúk a nespoliehajú sa na
štát, ktorý sa o nich postará. Avšak aj títo ľudia sa veľakrát dostanú do náročných situácií,
kedy je im otočená spravodlivosť chrbtom.
A preto by mali mať aj oni niekoho, o koho by
sa opreli v týchto ťažkých časoch.
Som presvedčený, že z politických strán im
to dokáže najlepšie zabezpečiť strana Sloboda a Solidarita (SaS), ktorá
má slobodu podnikania
a zároveň jeho ochranu
vo svojom DNA. Som jej
súčasťou a chcem tu byť
pre vás v každom čase.

Ďalej ponúkame:
OPRAVY A SERVIS
• okien a dverí
• roliet a žalúzií
• pántov a kovaní
• klučiek a skiel
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76-0004

Občianska
riadková
inzercia

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

45-0039

ČISTENÁ HYDINA K ODBERU
Kŕmené husokačice s pečienkou
Kŕmené husi s pečienkou
Morky a moriaky
Kurence
Sliepky na polievku

Ľuboš Pätoprstý
člen strany SaS

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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SERIÁL: Tridsaťročná cesta Slovenska k demokracii

rokov
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NOVEMBER 89
Ako bude vyzerať Európa a svet o ďalších tridsať rokov?

Nielen v ľudskom živote, ale aj živote krajiny sú tri desaťročia veľmi dlhé obdobie. Od roku 1989 sme stihli odísť zo spoločného štátu
s Čechmi a vstúpiť do EÚ a NATO. V Európe pred troma dekádami neexistovala ani spoločná mena v EÚ, ani voľný pohyb bez hraníc.
Ak sa za 30 rokov zmenilo tak veľa, ako budú
vyzerať Slovensko, Európa a svet v roku 2049?
Odpoveď nie je príjemná. Nikdy od revolučného
roku 1989 nečelila Európa toľkým výzvam, ako
dnes. Na susednej Ukrajine je už šiesty rok vojna,
ktorá si vypýtala 13 tisíc obetí. Ďalší dvaja susedia,
Maďarsko a Poľsko, sa odkláňajú od demokracie.
Európska únia síce ustála aj migračnú krízu
aj krízu eurozóny, ale protieurópske nálady
bublú pod povrchom. Rusko aj Čína sa snažia
podkopať jednotu členov Únie a Severoatlantickej
aliancie a oslabiť obe inštitúcie. Spojené štáty
kedysi pomáhali zakladať EÚ, dnes ju Donald
Trump otvorene sabotuje. Po desiatkach rokoch
rozširovania zóny voľného obchodu sa trhy
veľkých štátov začali zatvárať.

■

Dosiahli sme veľa

Pre Slovensko sú to všetko zlé správy. Situácia
v Európe po roku 1989 nám veľmi vyhovovala.
Vďaka EÚ v Európe jasne platí, že väčšie štáty
musia rešpektovať zvrchovanosť a názory
menších, vrátane nás. Vďaka NATO sa územiu
jeho členov už sedem dekád vyhýba konflikt.
Slovensku tiež nahráva, že vieme obchodovať
s celým svetom, vytvoriť tak pracovné miesta
a zdvihnúť životnú úroveň ľudí u nás. A tisíce
Slovákov dnes môžu slobodne cestovať, študovať,
pracovať či podnikať v Európe a vo svete.

■

ako spoločný trh EÚ rozšíriť na služby či digitálnu
ekonomiku, nech členské štáty spoločne rastú a
Odpoveď na to, ako bude vyzerať Európa v bohatnú. A ako zastaviť globálne otepľovanie, aby
roku 2049 sčasti záleží na tom, či sa slovenská sme si v tom zhone po prosperite nezničili životné
európska a zahraničná politika zmobilizuje, a či prostredie.
sa aj našim politikom, odborníkom a diplomatom
podarí udržať duch spolupráce a kompromisu vo ■ Niet malých a veľkých
svete. Tú alternatívu – súperenie a konfrontáciu
Tu neplatí to občasné slovenské, že sme príliš
– sme už v minulom storočí zažili a žiaden
rozumný človek si nepraje reprízu. Čo vieme teda malí na to, aby sme niečo za hranicami ovplyvnili.
Aj tie menšie krajiny – a často sú to práve menšie
v najbližšej budúcnosti urobiť?
krajiny – vedia vyriešiť problém či sprostredkovať
dohodu lepšie ako veľké, lebo sa na ich nápady
Treba chrániť stabilitu a prosperitu
svet pozerá menej podozrievavo. A dobré idey sa
Európy tým, že pomôžeme posilniť
rodia v krajinách bez ohľadu na počet obyvateľov;
inštitúcie, ktoré na súčasné pravidlá
veľké krajiny nemajú monopol na múdrosť.
hry dozerajú.
Slovensko má aj talentovaných ľudí, aj relatívne
dobrú reputáciu v Európe a vo svete, len to chce
■ Spolupráca s Bruselom
mať v zahraničnej politike jasno a zhodu medzi
V prvom rade musíme ísť sami príkladom. čelnými predstaviteľmi štátu. A práve tá nám dnes
Ak budeme zneužívať krízy ako tú migračnú na chýba ako soľ.
Tomáš Valášek
získavanie vnútropolitických bodov búšením do
„Bruselu“, tak nás nikto v EÚ či Aliancii nebude
brať vážne. V druhom rade to chce chrániť stabilitu
a prosperitu Európy tým, že pomôžeme posilniť O autorovi
inštitúcie, ktoré na súčasné pravidlá hry dozerajú. Tomáš Valášek je riaditeľom euTreba prispieť vlastnou energiou a nápadmi rópskych operácií Carnegie nadácie
k dokončeniu reformy bankového systému či pre medzinárodný mier a bývalým
veľvyslancom Slovenskej
migračnej politiky v EÚ, aby Únia lepšie predišla
republiky pri NATO.
budúcim krízam. Je aj na Slovensku, aby poradilo,

Spolupráca, nie rozkol

INZERCIA

Nie varianta, ale variant. Slovenčina naša
Nie pernamentka, ale permanentka.

Slovenčina naša
Nie váha
tovaru, ale hmotnosť tovaru.

47-014

0907 779 018

DLHODOBÁ

práce v Rakúsku už 15 rokov

Ak máte záujem o dlhodobú spoluprácu a finančnú istotu, kontaktujte nás

+ príplatky, strava zabezpečená
Možnosť ubytovania a dopravy
0944/425 183
MAHAX Slovakia, s.r.o.

www.hilfe-in-wuerde.at
office@hilfe-in-wuerde.at
0908 868 643 | +43 699 190 48 723 | +43 7672 722 51 12

NOVAPLAST

4 €/hod

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

PLASTOVÉ, HLINÍKOVÉ OKNÁ A DVERE

(pri Galante)

Pracovné dni:
Miesto výkonu:
ráno 6:00 - 7:30
Považská ulica,
poobede obdeň 14:00 - 17:00
Nové Zámky
PREDNOSTNE PRIJÍMAME PREDČASNÝCH A
STAROBNÝCH DÔCHODCOV
Viac informácií na

a:
ponúk

0908 678 448

VIANOCE

• 8 - 20 týž. Mládky -Nosničky rôznej farby
• brojlerové kačice na výkrm
• mulard kačice na výkrm

-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

krmivo pre nosnice
rastová a znášková
76-0035

- 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

BRIGÁDA

nakladanie / vykladanie
balíkov z kamiónu

Mgr. Bc. Marta Molnárová
0915 896 536

Rozvoz ZADARMO!

0905 551 499, 031 781 15 63, 0905 450 432
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KARÁCSONY

59-0042

45-0008

mzda 8€/hod./brutto

66-0084-1

TPP priamo v TT

práca na tri zmeny

36-0010

odstraňovanie nedostatkov
na vozidlách

45-0025

Sprostredkovanie opatrovateľskej

Prijmeme RETUŠÉROV/KY

píšete nám / politická inzercia

Človeka až zamrazí
S čoraz väčšími obavami otvárame
v našich redakciách listy od vás, milí
čitatelia. Sú totiž čoraz viac smutným
obrazom neprávostí, ktoré sú páchané
na Slovensku na vás, na celej našej spoločnosti. S výnimkou pár vyvolených.
Písmo hovorí za veľa. Zjavne občan,
ktorý už má naozaj dôstojný vek. Aj štylistika svedčí o tom, že to je rozhľadená
a životom skúsená osoba. Obsah je zúfalým volaním o pomoc. Nie pre pár eur. O
pomoc v snahe domôcť sa práva a spravodlivosti. A ľudskej dôstojnosti. „Nikoho nemožno... podrobiť... ponižujúcemu
zaobchádzaniu“ píše sa v základnom
zákone nášho štátu, z ktorého si vyvolení spravili svoju dojnú kravu. Ignorujúc
aj jeho ústavu v mnohých ďalších článkoch o slobodách a právach občana.
Prepustiť z nemocničného liečenia
pacienta, ktorý má zníženú schopnosť
pohybu, ktorý si v živote dosť rokov odpracoval pre zdravotníctvo, ktorý platil
dane a odvody a dodržiaval zákony štátu tak, že za odvoz sanitkou domov si od
neho niekto pýta peniaze – to je zvrhlosť. Z ľudského pohľadu.
Nie je isté, či z trestnoprávneho to nie
je zlodejina, lúpež na bezbrannom. To
nech posúdia orgány činné v trestnom
konaní. Dúfajme, že aj tento článok bude
podnetom na ich konanie.
Vypýtať si judášsky groš od chorého bezvládneho za to, na čo má nárok.
Necelých osem eur. Lebo vraj to a ono a
tamto. Odkedy sú sanitky taxíky? Odke-

Najčítanejšie regionálne noviny

Chceme úspešné a spravodlivé Slovensko

dy sa za prevoz pacienta platí vodičovi?
Bez potvrdenia, iba tak, ako prievozníkovi na rieke Styx do dlane? Má to byť
symbolika starostlivosti nášho zdravotníctva o pacientov?
Vráťme sa k základnému zákonu
štátu. Píše sa (okrem iného) v ňom aj
toto:
„Čl. 19 - Každý má právo na zachovanie
ľudskej dôstojnosti.
Čl. 40 - Každý má právo na ochranu
zdravia. Na základe zdravotného poistenia majú občania právo na bezplatnú
zdravotnú starostlivosť a na zdravotnícke pomôcky za podmienok, ktoré ustanoví zákon.
Čl. 32 - Občania majú právo postaviť sa
na odpor proti každému, kto by odstraňoval demokratický poriadok základných ľudských práv a slobôd uvedených
v tejto ústave, ak činnosť ústavných orgánov a účinné použitie zákonných prostriedkov sú znemožnené.“
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VOĽNÉ
PRACOVNÉ MIESTA

*Mesačná mzda obsahuje základnú zložku mzdy 610 €,
bonus za dochádzku, výkonový bonus a nadštandardný príplatok za prácu v noci.
Do Kolárova na prácu v trojzmennej prevádzke (výroba káblových zväzkov),
do čistého a príjemného pracovného prostredia hľadáme

OPERÁTOROV VÝROBY

Nadštandardný príplatok
za prácu v noci: 1,40 €/h

+70 € v čistom
vo forme straveniek

Možnosť postúpiť na
vyššie platenú pozíciu

Mesačné prémie

Doprava zdarma

Pravidelné
zvyšovanie platov

Pohovory máme
KAŽDÝ PRACOVNÝ DEŇ

Pre viac informácií volajte

035 / 7846 712 alebo 035 / 7846 719
E-mail career@kssk.kroschu.com
KROMBERG & Schubert s.r.o.
Priemyselný areál 3206
946 03 Kolárovo

o 8:00 na našej adrese.
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76-0008

V prípade záujmu nás navštívte!

zdravie / služby
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PRESADZUJEME ZÁKONY

3c46)9/%>3:%24:3(91%.)8/9
Slovensko neriadi ani predseda vlády, ani
TEVPEQIRX 7PSZIRWOS VMEHME Z]FEZSZEÐM
OXSV° HSO¤ŁY YTPEXMĨ ĤX¤XR]GL ½VEHR°OSZ
HSWEH^SZEĨ HS JYROGM° WZSNMGL āYH° EN
Z]FEZMĨWTV¤ZR]VS^WYHSO
8EO WE WXEPS ŁI XVSNR¤WSFRÀ TVIQM¬V FÀZEP
Yc SHW½HIR¬LS HEċSZ¬LS TSHZSHR°OE ŁI
ĤX¤XRE XENSQR°ÐOE ^E 71)67( FÀZE Zc F]XI
OXSVÀ HSWXEPE EOS SHQIRY ^E Z]FEZIRMI
WTV¤ZR]GL
VS^WYHOSZ
TSHTVIHWIHE
TEVPEQIRXY VMIĤM SFWEH^SZERMI ZÀ^REQRÀGL
TSWXSZ Wc QEǽ¤RSQ WYHGSZME WM TS^EWXEZYN½
ZÀOSRJYROGMIEŁOIÒWETVIZEP°ŁIREQMIWXS
ZPEWXR¬LS ZIHSQME Ec WZIHSQME Z]H¤ZEPM
VS^WYHO] TSHāE TSO]RSZ QEǽI  Slovensko
HRIWRITEXV°SFÐERSQEPISVKERM^SZERIN
WOYTMRI WYHGSZ TVSOYV¤XSVSZ ZP¤HR]GL
TSPMXMOSZ TSPMGENXSZ OXSV° TSH ZIHIR°Q
Z]FEZSZEÐSZ ^EFI^TIÐSZEPM TVI WIFE
REZ^¤NSQ QRSŁWXZS WPYŁFMÐMIO ZÀLSH
JYROGM° Mc ÐMIVR]GL RI^HERIRÀGL TIċE^°
4VIHEPM R¤W ZĤIXOÀGL ^E WZSN PY\YWRÀ ŁMZSX
8¤XS SVKERM^SZER¤ WOYTMRE ^EOVÀZE WZSNY

^PSHINMRYEc^EXMEāÐSTVIWIFEOVEHRIQMPM¶R]
āYÒSQ TSHLEH^YNI SQVZMRO] Zc TSHSFI
ZPEOSZ^EHEVQSEPIFSZMERSÐRÀGLTV°WTIZOSZ
Oc H·GLSHOSQ 4VMXSQ OIF] RIVS^OV¤HEPM
ZIVINR¬ ǽRERGMI RISOV¤HEPM WPYĤRÀGL āYH°
EcRIOSVYQTSZEPMWTVEZSHPMZSWĨFSPSF]ZMEG
TIċE^° RE ^EFI^TIÐIRMI H·WXSNR¬LS ŁMZSXE
TVIZĤIXOÀGL
8SXSTSZEŁYNIQI^ENIHIR^cRENZ§ÐĤ°GL
^PSÐMRSZZSÐMSF]ZEXIāSQ7PSZIRWOE
4VIXSSH^EÐMEXOYZSPIFR¬LSSFHSFME
STEOSZERITVIHOPEH¤QIHSTEVPEQIRXY
R¤ZVL]^¤OSRSZScTVIYOE^SZER°
T·ZSHYQENIXOY^EZIHIR°LQSXRIN
^SHTSZIHRSWXMZIVINRÀGLJYROGMSR¤VSZ
ÐMSc^SHTSZIHRSWXM^EĤOSHYWT·WSFIR½
TVMZÀOSRIZIVINRINQSGM8MIYQSŁRME
SHLEPMĨEcTSWXMLSZEĨZĤIXOÀGLOXSV°
^RIYŁ°ZEN½WZSNYQSGRERI^¤OSRR¬
SFSLEGSZERMIWE:P¤HREOSEP°GME
TVMNEXMIXÀGLXS½ÐMRRÀGL^¤OSRSZ
Z]XVZEPSSHQMIXE(RIWYŁZMIQITVIÐS

2ETVMIOW½ÐEWR¬QYWXEZYWTSPSÐRSWXMZcLRYX°
3Ā%23 ZIV°QI ŁI 7PSZIRWOS Q·ŁI F]Ĩ
Z^HIPERSYWPYĤRSYESXZSVIRSYOVENMRSYOHI
WEWXEXSÐR°EÐIWXR°SFÐERMEFYH½QEĨPITĤMI
%X°OXSV°OVEHR½ETSHZ¤H^EN½WEFYH½QEĨ
LSVĤMIEOSWEQEN½HRIW:IV°QIŁIREREĤY
OVENMRY FYHIQI Q·GĨ F]Ĩ LVH° RMIPIR OZ·PM
REĤINTV°VSHIREĤMQĤTSVXSZGSQZ]R¤PI^GSQ
YQIPGSQ E ĤMOSZRÀQ āYÒSQ EPI EN TVIXS
ŁI REĤE OVENMRE FYHI WTVEZSZER¤ HSFVI E
HSFVÀQMTSPMXMOQM7QISXZSVIR°OWTSPYTV¤GM
WSZĤIXOÀQMÐIWXRÀQMTSPMXMOQMOXSVÀQMHI
SPITĤ°ŁMZSXāYH°ERMISOĤIJX]SPMKEVGLSZE
ZPEWXR¬SFSLEXIRMIģX¤XQYW°HEĨRENEZSŁI
WEZMITSWXEVEĨRMIPIR
S āYH° OXSV° RIGLG½
ÐM RIQ·ŁY TVEGSZEĨ
EPI ŁI WM Z¤ŁM TSGXMZS
TVEGYN½GMGLāYH°OXSV°
TSGXMZSTPEXMEHERIE
SHZSH] WXEVEN½ WE S
VSHMRYEZ]GLSZ¤ZEN½
WZSNIHIXM

436%>1)743091%*-9

:]ĤIXVSZERMI 1EVM¤RE /SÐRIVE Z W½ZMWPSWXM W JEPĤSZER°Q
QMPM¶RSZÀGL ^QIRMIO XIPIZ°^MI 1EVO°^E YOE^YNI EOS QEP RE
TSZIP WYHGSZ TVSOYV¤XSVSZ EN TSHTVIHWIHY TEVPEQIRXY ^E
WXVERY71)67(1EVXMRE+PZ¤ÐE4SHāE^ZIVINRIRINOSQYRMO¤GMI
WM 1EVXMR +PZ¤Ð Z]QIRMP W 1EVM¤RSQ /SÐRIVSQ WXSZO] WTV¤Z E
TSOVEÐSZEPZMRXIR^°ZRINOSQYRMO¤GM°ENTSZVEŁHIRSZMR¤VE.¤RE
/YGMEOE2E/SÐRIVSZIŁIPERMISZTP]ZċSZEPZÀFIVSZ¬OSRERMEZ
WTSPYTV¤GMW/SÐRIVSQFSNSZEP^EHSOSRÐIRMITI^MRWOINWOP¤HO]

W /SÐRIVSQ VMIĤMP QMPM¶RSZÀ FM^RMW W TS^IQOEQM RE ÏMIVRIN
ZSHI 2E STP¤XOY /SÐRIV Z]XVZEPS FSNSZEP ^E Z°ĨE^WXZS 71)69
ZSZSāF¤GLEǇWXEVEPWEǅSHSFVÀQIHM¤PR]SFVE^WZSNMGLSTMÐMIO
4VI 1EVXMRE +PZ¤ÐE Z]FEZMP VMEHIRÀ VS^LSZSV Z Q¬HM¤GL GI^
RSZMR¤VOYOXSV¤TVIRILSVSFMPEĤTMREZ½VSFSXYEYZIVINċSZEPE
ÐSOSāZIO TSHāE NILS ŁIPERME :]ĤIXVSZERMI TSHZSHY WS
^QIROEQMYOE^YNIŁI1EVXMR+PZ¤ÐRIWP½ŁMPSFÐERSQ7PSZIRWOIN
VITYFPMO]EPIQEǽ¤RSZM/SÐRIVSZM7TVIRIZIVMPWEWZSNQYWāYFY
TSWPERGE R¤VSHRIN VEH] E TVIXS OEŁHÀ ÒEPĤ° HIċ OXSVÀ ^SXVZ¤
ZSJYROGMMTSHTVIHWIHYR¤VSHRINVEH]NITVI7PSZIRWOSETVI
ZĤIXOÀGL SFÐERSZ FI^TIÐRSWXRÀQ VM^MOSQ 2ETVMIO XSQY ŁI
6SFIVX*MGSLSZSJYROGMMFV¤RMZPEWXRÀQXIPSQSTEOSZERI
H¤ZEQI R¤ZVL] RE NILS SHZSPERMI 1EVXMR +PZ¤Ð QYW° SH°WĨ
TVIXSŁISTMÐOEQEǽ¤RE1EVM¤RE/SÐRIVEZSZIHIR°TEVPEQIRXY
NIYV¤ŁOSYZĤIXOÀGLWPYĤRÀGLSFÐERSZ7PSZIRWOE

>EXMEāÐSWEWXEXMW°GITSHRMOEXIāSZTSGXMZSTVMTVEZSZEPMRE^EZIHIRMI
RSZ¬LS W]WX¬QY I/EWE ǽRERÐR¤ WTV¤ZE NILS WTYWXIR°Q YāELÐMPE
TSHZSHR°OSQSOV¤HEĨĤX¤X,RYXMI3Ā%23ŁMEHER¤TVEZYEZ]ZSHIRMI
SWSFRIN^SHTSZIHRSWXM
)/EWEXIHEVIKMWXVEÐR¤TSOPEHċEOXSV¤NIGI^MRXIVRIXTVMEQSRETSNIR¤
REHEċSZÀ½VEHQEPE^EFI^TIÐMĨSOEQŁMX½IZMHIRGMYXVŁMIFEXÀQEN^ZÀĤMĨ
ZÀFIV(4,2EQMIWXSXSLSLVS^°TVIWRÀSTEO
7½OVSQR° TVSKVEQ¤XSVM X^Z IXMGO° LEGOIVM  TSYO¤^EPM RE Z¤ŁRI HMIV] Z
W]WX¬QI 4SQSGSY NIHRSHYGL¬LS TVSKVEQY HSO¤ŁI I/EWE XPEÐMĨ FPSÐO]
FI^XSLSEF]MGL^EWMIPEPEHEċSZ¬QY½VEHY4VIHENGEWEXEOQ·ŁIZ]LR½Ĩ
TPEXIRMYHER°EZĤX¤XRSQVS^TSÐXIFYH½GLÀFEĨWXSZO]QMPM¶RSZIYVOXSV¬
QSLPMWP½ŁMĨRESFRSZYRIQSGR°GĤO·PÐMRESTVEZYEZÀWXEZFYGMIWX
,RYXMI 3Ā%23 YŁ TVIH WTYWXIR°Q I/EW] YTS^SVċSZEPS RE LVS^F]
E RIHSWXEXO] W]WX¬QY 2¤Ĥ XMIċSZÀ QMRMWXIV ǽRERGM° )HYEVH ,IKIV
TVIHPSŁMP R¤ZVL ^¤OSRE OXSVÀ QEP TVIHSĤPÀ W]WX¬Q IPIOXVSRMGOÀGL
VIKMWXVEÐRÀGL TSOPEHR°G ^PITĤMĨ ģX¤X REQMIWXS XSLS TVMTVEZMP RSZ¬
VMIĤIRMI OXSV¬ TSHRMOEXIāSZ WX¤PS
OSTYTIċE^°ERETVMIOXSQYQ¤Z¤ŁRI
GL]F]
7]WX¬Q ^E XEOQIV  QMPM¶RSZ IYV F]
QEP F]Ĩ PITĤ° EOS XIR TVIHGL¤H^EN½GM E
TSHZSH]RIWQMIZ·FIGYQSŁRMĨ
ŀMEHEQI EF] TVI^MHIRXOE *MRERÐRIN
WTV¤Z] 76 T 0IROE ;MXXIRFIVKIVSZ¤
SOEQŁMXI
TVIHWXEZMPE
STEXVIRME
OXSVÀQM ^EFV¤RM HEċSZÀQ ½RMOSQ
4VIQM¬V4IXIV4IPPIKVMRMF]QEPZ]ZSHMĨ
EN TIVWSR¤PRY ^SHTSZIHRSWĨ TVIXSŁI
EO RMIOXS WTYWXMP HIVEZÀ W]WX¬Q FYÒ
LS RIHSWXEXSÐRI SXIWXSZEP EPIFS S
GL]F¤GLZIHIP3FIQSŁRSWX°W½^P¬
)HYEVH,IKIV
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systém eKasa je deravý!
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