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V tretiu decembrovú sobotu 
21.12.2019 sa opäť uskutoční náš šíp-
karský charitatívny turnaj dvojíc v 
Reštaurácií Panoráma v Dome kul-
túry Kovak. 

Podujatie organizujeme ako Občian-
ske Združenie Dart Club Nové Zámky 
s pomocou primátora Nových Zámkov 
Mgr. Art.  Otakara Kleina už tretí rok. 

Keď som s týmto nápadom prišiel 
pred tromi rokmi, videl som v ňom veľ-
ký potenciál. Spojenie šípkarského tur-
naja a pomoci ľuďom, ktorí ju potrebu-
jú sa veľmi osvedčilo. Celé vyzbierané 
štartovné hráčov, ako aj ostatné finanč-
né dary, budú tento rok venované malej 
Sofii, ktorá trpí rôznymi diagnózami 
pohybového či mentálneho charakte-
ru, najmä poruchou malého mozgu. 

Keď sme sa pýtali rodičov, ako by 
sme im mohli pomôcť, boli neskutoč-
ne vďační za záujem a potencionálnu 
pomoc. Peniaze, ktoré sa na turnaji vy-
zbierajú, by chceli Sofiini rodičia použiť 
na zakúpenie špeciálneho tandemo-
vého bicykla, pri ktorom by si mohla 
Sofi cvičiť motoriku a prispel by jej  k 
pohodlnejšiemu presunu a celkovému 
spríjemneniu života. Kúpu tohto špeci-
álneho dopravného prostriedku mali 
v pláne už dávnejšie. Sú to však bežní  
ľudia, otec pracuje a snaží sa zabezpe-
čiť rodinu ako sa dá, zatiaľ čo mama sa 
stará o Sofi a poberá len opatrovateľský 
príspevok. Táto položka je však finanč-
ne náročná. Preto sa im rozhodlo naše 

občianske združenie šípkarov v tejto 
veci pomôcť Charitatívnym turnajom. 

Hráčov šípok je čoraz viac a preto dú-
fam, že účasť bude vysoká a s pomocou 
ostatných dobrých ľudí im vyberieme 
čiastku, ktorá im zakúpenie tohto špe-
ciálneho bicykla umožní. Verím, že sa 
to podarí. 

V minulosti sme už takto venova-
li čiastku 800€ na detské oddelenie 
fakultnej Nemocnice s Poliknikou v 
Nových Zámkoch a minulý rok sme 
vyzbierali 1000€ pre telesne postihnu-
tého Miška z Bánova na rôzne druhy 
rehabilitácií.

Občianske združenie Dart Club 
Nové Zámky sa drží hesla:

“Nie je nič, čo by sa nemohlo po-
dariť, ak sa spoja ľudia za účelom 
pomoci blížnym!”

Spoločne pomôžme Sofii

» Andrej Jung  
 člen občianskeho združenia DCNZ
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škridla výpredaj

3,50 €/m2

0905 746 124

STRECHY

ARRI s.r.o. 

www.strecha.ws

NA KĽÚČ

Cenové ponuky ZDARMA

a PREDAJ KRMÍV

Viac informácií     
NA STRANE  č. 4
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 PREDAJ 
MLÁDOK
od marca 2020
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Ďalej ponúkame: 
OPRAVY A SERVIS

• okien a dverí
• roliet a žalúzií a sieťok

• pántov a kovaní • klučiek a skiel

OKNÁ A DVERE PLASTOVÉ
   HLINÍKOVÉ, EUROOKNÁ LEN OPRAVUJEME 
    (rolety, žalúzie, sieťky, parapety)

OSKAR ŠTAUBERT ml.

Vzorkovňa: Nové Zámky, Podzámska 21, Oskar Štaubert
zameranie a servis: 0915 125 452, cenové ponuky: 0911 125 452

ZASKLIEVANIE BALKÓNOV A TERÁS S RÁMOVÝM 
A BEZRÁMOVÝM SYSTÉMOM AJ OTOČNÉ 

Vaše okná a dvere v správnych rukách...
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AUTOPOISTENIE

INFO:  0907 235 125

ZĽAVA 
na rok 
2020

0907 652 710
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NOVOOTVORENÁ pizzéria ponúka:
• denné menu
• pizza, hamburger
• výber jedál z jedálneho lístka
• možnosť rezervácie na rodinné 
  oslavy, svadby, kary...
• navštívte naše víkendové AKCIE info na FB

 Navštívte nás: Hlavná 179, Andovce
   

ROZVOZ NOVÉ ZÁMKY

minimálna objednávka 8 EUR

GRÁTIS
Pizzéria Oliva
0910 508 888
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NOVOZÁMOCKO

Ing. Jarmila Kyselicová  0907 779 018

Distribúcia:
Kristína Mlatecová  0908 979 443
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík 

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, Se-
merovo, Veľké Lovce, Veľký Kýr 

novozamocko@regionpress.sk

Redakcia: Podzámska 21
NOVÉ ZÁMKY

Nové 
Zámky

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV   94.750 Bratislavsko Východ
BZ 100.200 Bratislavsko Západ
DS   33.080 Dunajskostredsko
GA    31.290 Galantsko+Šaliansko
HC    28.510 Hlohovecko+Sereďsko
KM    16.370 Komárňansko
LV     31.310 Levicko
MA    27.450 Malacko
NR   54.930 Nitriansko
NZ    34.140 Novozámocko
PK     18.210 Pezinsko
PN    38.810 Piešťansko+NM+MY
SC    27.920 Senecko
SE    34.570 Senicko+Skalicko
TO   40.560 Topoľčiansko+PE+BN
TN   59.430 Trenčiansko+DCA+IL
TT   46.550 Trnavsko
ZM    18.990 Zlatomoravsko

BB   50.530 Banskobystricko+BR
KY    29.120 Kysucko=CA+KM
LI   35.020 Liptovsko=LM+RK
LC   30.690 Lučenecko+VK+PT
MT    41.690 Martinsko+TR
OR   36.230 Oravsko=DK+NO+TS
PB   28.230 Považsko=PB+PU
PD    41.340 Prievidsko
ZV   39.560 Zvolensko+DT+KA
ZH    27.490 Žiarsko+ZC+BS
ZA    52.120 Žilinsko+BY

BJ    33.870 Bardejovsko+SK+SP
GE     28.710 Gemersko = RV+RS+RA
HU   26.640 Humensko=VT+SV+ML
KE    83.740 Košicko
KS    20.730 Košicko okolie
SL     12.970 Ľubovniansko
MI   29.620 Michalovsko+TV+SO
PP      41.130 Popradsko+KK
PO    42.845 Prešovsko+SB
SN    32.750 Spišsko+LE+GL

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a 
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazy-
kovou úpravou.

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

Vydavateľ: 
REGIONPRESS, s.r.o.
Študentská 2, 917 01 Trnava
IČO: 36252417 
reg. MKSR EV 3676/09

DISTRIBÚCIA (34.140 domácností)
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Masívne oplotenie s plného materiálu Minőségi garázsok gyártása és szerelése

Masszív kerítések teli anyagból Klvalitné plechové garáže s montážou

Kontakt: Hlavná 716 (Areál PD), Okoč
E-mail: gavida.sro@gmail.com
Mobil: 0911 260 428, 0911 151 212

Ceny od:
1,5m x 0,85 m - 40 €
2m x 0,85m - 55 €

Slovenský       výrobok
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STOP EXEKÚCIE

Konzultácie 
ZADARMO

Volajte
0915 896 536 

Mgr. Bc. Molnárová

Kancelárie
Komárno, Štúrovo, Želiezovce 
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Hľadáme zamestnanca na pozíciu
KONTROLNÝ TECHNIK STK
Miesto výkonu práce: Úľany nad Žitavou
Náplň práce: kontrola motorových vozidiel 
Ponúkame: plný úväzok, nástup ihneď

Mzda: 1000 € brutto/mesiac
Požadujeme: minimálne stredoškolské 

vzdelanie, prax 2 roky, 
vodičský preukaz A,B,C,D,E,T

životopisy posielajte na e-mailovú adresu:

 hursan@stknz.sk

AKCIA -30%
Makrolon 
7/16mm bronz 
16,20 €/m2 s DPH

AKCIA -20%
Makrolon Ultralight 
2/10mm číra 
9,07 €/m2 s DPH

Koš: 046/5430 771
zenit@zenitsk.sk

Košice: 055/6254 006
kosice@zenitsk.sk

Materiál na nerozbitné
prestrešovanie vrátane 
príslušenstva - profi lov, 
tesnenia, skrutiek...

Rozvoz po celej SR!
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Málokto si dokáže nákupy potravín 
plánovať tak, aby nepotreboval ich 
domáci „medzisklad“. V modernej 
dobe sa frekvencia nákupov znižuje, 
šetrí to čas i financie. 

A tak prichádza na rad ukladanie a 
skladovanie. Poznáme tri najrozšírenej-
šie možnosti (ak nerátame pivnicu, ktorá 
je čorz viac zriedkavejšia) – skladovanie 
v komore, v chladničke a v mrazničke.

Začíname v komore
Nikdy z nej nespravte skladisko nepo-

trebného. Raz za čas jej obsah preberte a 
doplňte. Vráťte sa  k dobrým a osvedče-
ným zvykom našich predkov a nákupy a 
varenie si začnite plánovať. Nechoďte na 
nákup, až „keď nie je z čoho“. Zamerajte 
sa na nákup veľkých balení potravín, a 
to predovšetkým kvôli ich ekonomickej 
výhodnosti. 

Chlieb je vhodné zabaliť do látko-
vej utierky a skladovať ho v chlebníku 
pri bežnej izbovej teplote. Vo vrecúšku 
z plastu nemôže dýchať, tam by ľahko 
splesnivel, do chladničky nepatrí už 
vôbec. Vo vrecúšku z papiera rýchlo vy-
sychá.

Rožky naopak môžete do nejakej 

dózy alebo vrecúška uzavrieť. V utierke 
by stvrdli, rovnako ako na voľnom vzdu-
chu.

Sypké a suché potraviny, ktoré ľah-
ko pohlcujú vlhkosť (múka, soľ a cukor, 
čaj a káva, rôzne sušienky a čokolády, 
cereálie, korenie, strukoviny, ryža, do-
chucovadlá alebo cestoviny), by ste mali 
rozdeliť do uzatvárateľných dóz. Doká-
žete nimi nielen zabrániť prenikaniu 
vlhkosti, ale oddelíte aj pachy. A zároveň 
ich ochránite proti prípadným nepríjem-
ných biologickým konzumentom.

Cesnak a cibuľa sú výnimkami v 
zelenine, pretože do chladničky nepat-
ria. Nájdite pre ne nejaké tmavé miesto 
v komore a nechajte ich dýchať, aby ne-
navlhli.

Drobný tip na záver „komorových“ 
rád – šupky z citrusových plodov nevy-
hadzujte, rozložte ich voľne po policiach 
v komore. Aj keď uschnú, budú spoľah-
livou ochranou proti prípadnému „špaj-
zovému hmyzu“.

A ešte čosi. Komora by mala byť tma-
vá, vetrateľná a chladnejšia ako bežné 
bytové priestory.

Pravidlá skladovania potravín
(komora)

» red

76
-0

06
6

KOŽNÁ AMBULANCIA
MUDr. Hlavatá Mária MBA

dermatovenerológ
Poliklinika Medicentrum
Ul. G. Czuczora 1, Nové Zámky

Ordinačné dni: pracovné dni

0915 097 539
www.koznaambulancianz.sk

• Kožné vyšetrenia 
hradené poisťovňami: 

VšZP, Dôvera, Union
• Vyšetrenia znamienok

digitálnym dermatoskopom
• Laserové ošetrenia

NEJDE VÁM 
BIZNIS?
KONTAKTUJTE NÁS

novozamocko@regionpress.sk

0907 779 018
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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

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

Ceny sú platné od 9.12.2019 do 14.12.2019

Ďalej Vám ponúkame široký sortiment ovocia a zeleniny a iného potravinárskeho tovaru.

JABLKÁ ČERVENÉ
rôzne odrody
voľný predaj

NOVÁ KVASENÁ KAPUSTA
na domáci spôsob
voľný predaj

MAK MODRÝ
balenie 1kg

NAJLEPŠIE CENY V MESTE
ZEMIAKY ŽLTÉ
na zimné uskladnenie
balenie 25kg

0,49 €/kg

MRKVA
voľný predaj

0,79 €/kg

4,90 €/kg

11,50 €/kg

ORECHY LÚPANÉ VLAŠSKÉ
od 0,69 €/kg

PETRŽLEN
voľný predaj

PAPRIKOVÁ 
POMAZÁNKA 190g
(sladká, pikant, extra pikant)
na domáci spôsob

od 1,00 €/ks

0,49 €/kg

ZAVÁRANINY
na domáci spôsob

od 1,20 €/ks

0,99 €/kg

„Prajem ti pokojnú prvú adventnú“ – 
prišlo mi minulú nedeľu ráno želanie. 
Pokojnú. Nuž, želám vám pokojnú 
druhú. S plným vedomím vzácnosti 
obsahu slova pokoj.

Je nedeľa pokánia. Svätý František 
tvrdí, že „len keď zabúdame na seba, 
nachádzame seba samých“. Často narie-
kame nad slabosťou svojho života, či už 
ide o krehkosť telesnú, lebo podliehame 
rôznym chorobám, ale i nad krehkosťou 
morálnou, zúfame zo špiny amorálnosti, 
arogancie a spupnosti, povýšenectva, 
najmä zo strany niektorých hlučných 
mocných tohoto nášho malého sloven-
ského sveta. Ale – často robíme to, čo 
sami vzápätí odsudzujeme. Správame 
sa očividne  nenormálne a nemorálne. 
Plačeme nad biedou, v ktorej žijeme a ne-
vieme či dokonca, čo je najabsurdnejšie, 
nechceme si pomôcť.

Potrebujeme pokoj. Bez pokoja ne-
prežijeme. Živoríme, no nežijeme.

Hľadáme pravdu? Chceme ju čítať a 
počuť? Alebo sa jej vyhýbame ako čert 
krížu? Bojíme sa jej? Nemáme odvahu 
sa s ňou zoznámiť? Akceptovať ju takou, 
akou je a urobiť opatrenia na to, aby prav-
dou zostala? Úprimné hľadanie pravdy 
znamená odloženie svojho subjektívne-
ho pohľadu a pripustiť názory iných. Kto 
nemá o ne záujem, kto im dokonca za-
braňuje zaznieť, ten nemá záujem o prav-

du a jeho svetom je lož. Primitívna lož. 
Spolieha sa na vyvolaný hnev z takejto 
arogancie, ale... Ak v hneve prekročíme 
kontrolu rozumu, vystavujeme sa riziku 
množstva chýb a omylov, ktoré spravíme 
či sa ich dopustíme. Mnohé a mnohí nás 
môžu nahnevať, my sami sa však oberá-
me o vnútorný pokoj a rozvahu, ak púšťa-
me takýto hnev mimo kontroly rozumu. 
Riešenie konfliktov spočíva v rozumnom 
uvedomení si záujmov druhej strany.

Svätý František Saleský mal veľmi 
inšpiratívny prístup ku každodenným 
nástrahám života. „Treba vždy a všade 
žiť pokojne. Ak nás stihne súženie, či už 
vnútorné alebo vonkajšie, treba ho zná-
šať pokojne. Ak ideme v ústrety radosti, 
treba ju prijať pokojne, bez rozrušenia. 
Treba utekať pred zlom? Áno, ale aj to v 
pokoji, nie v zmätku, pretože inak by sme 
na úteku mohli spadnúť a dať nepriateľo-
vi možnosť, aby nám vzal život. Ak treba 
vykonať dobro, máme k tomu pristupovať 
pokojne, aby sme v náhlivosti nenarobili 
zbytočne chyby. Dokonca aj 
pokánie treba robiť s poko-
jom.“

Takže – želám vám po-
kojnú druhú, milí čita-
telia!

Druhá nedeľa adventu 
– nedeľa pokoja

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Vlastnícke právo patrí medzi jedno 
z najdôležitejších práv, ktoré upravu-
je aj Ústava SR a  Listina základných 
práv a slobôd. 

Vlastnícke právo k  nehnuteľnostiam 
sa eviduje v  katastri nehnuteľností. Ka-
taster nehnuteľností je verejný register 
a zároveň informačný systém obsahu-
júci geometrické určenie, súpis a popis 
nehnuteľností a údaje o právach k nim. 
Práva k nehnuteľnostiam sa do katastra 
zapisujú tromi spôsobmi: vkladom, 
záznamom alebo poznámkou. 

Vklad má právotvorné účinky, t. j. 
právo k nehnuteľnostiam vyplývajúce zo 
zmluvy vzniká, mení sa alebo zaniká až 
povolením vkladu a je úkonom okresné-
ho úradu. Vkladom sú zapísané najmä 
vlastnícke práva k  nehnuteľnosti, ale 
môžu nimi byť zapísané aj iné vecné prá-
va k nehnuteľnosti, záložné právo, alebo 
práva z vecných bremien. Vklad možno 
vykonať iba na základe právoplatného 
rozhodnutia okresného úradu, katastrál-
neho odboru. V  praxi sú bežné zápisy 
vlastníckeho práva v spojení so zápisom 
záložného práva banky, ak sú posky-
tované hypotekárne úvery. Vlastnícke 
alebo iné právo k nehnuteľnosti vzniká, 
mení sa alebo zaniká až v okamihu zápi-
su vkladu do katastra nehnuteľností. Ko-
nanie o povolenie vkladu je návrhovým 
konaním, teda začína vždy len na návrh 
účastníka konania. Návrh sa podáva na 
príslušný okresný úrad, katastrálny od-
bor, v územnom obvode ktorého sa pred-

metná nehnuteľnosť nachádza. 
Spolu s návrhom sa podáva aj zmlu-

va ako základná príloha návrhu, ktorá 
je právnym dôvodom vkladu práva do 
katastra. Konkrétne môže ísť napríklad 
o  kúpnu zmluvu, darovaciu zmluvu, 
zmluvu o zriadení alebo zániku vecného 
bremena, atď. Podstatnou obsahovou 
náplňou konania o  povolenie vkladu je 
skúmanie platnosti zmluvy. Ak by bola 
zmluva vyhotovená vo forme notárskej 
zápisnice alebo autorizovaná advoká-
tom, úrad by ju posudzoval len z  toho 
hľadiska, či je v  súlade s  katastrálnym 
operátom a či sú splnené procesné pod-
mienky povolenia vkladu. Ostatné nále-
žitosti zmluvy sa ponechávajú na tom, 
kto zmluvu autorizuje, resp. garantuje 
správnosť náležitostí zmluvy z  občian-
skoprávneho hľadiska. Výsledkom ko-
nania o vklade je buď rozhodnutie, že sa 
vklad povoľuje, alebo sa návrh zamieta. 
Vklad sa povolí, ak sú splnené všetky 
procesné podmienky na povolenie vkla-
du. V opačnom prípade sa zamietne. Pro-
ti rozhodnutiu o zamietnutí vkladu mož-
no podať odvolanie na okresnom úrade, 
ktorý rozhodnutie vydal, v lehote 15 dní 
odo dňa jeho doručenia.

Vklad do katastra nehnuteľností

» Tím advokátskej kancelárie 
   V4 Legal, s.r.o. 

e-mail: info@v4legal.sk,   www.v4legal.sk
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»Kúpim staré motorky 
JAWA, ČZ. Mopedy Stadion 
aj diely.Tel. 0905121391
»Kúpim auto rok 1980 a 
staršie. Platba ihneď.Tel. 
0903305388
»Kúpim staré mopedy, pi-
onier, babeta, stadion, aj 
diely.Tel. 0949154017

»Prenajmem garzonku a 
1-izbový byt v NZ a v Šura-
noch.INFO:.Tel. 0915899339
»Prenajmem jednoiz-
bový byt 330 eur.Tel. 
0908397314
»Dám do dlhodobého pre-
nájmu garzonku na Bitún-
kovej pre jednu osobu.Tel. 
0915624116

»Kúpim byt v NZ, platba v 
hotovosti.Tel. 0907532685

»Kúpim haki lešenie,.Tel. 
0908532682

»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, Slo-
venské, české a maďarské 
programy. Montáž zabez-
pečím.Tel. 0903122192 
»Odveziem nepotrebnú 
práčku, chladničku, mraz-
ničku vrámci NZ ZADARMO.
Tel. 0903122192 
»Predám použitú chladnič-
ku, pračku v zachovalom 
stave. Funkčná bez záva-
dy. Zabezpečím satelitný 
príjem DIGI - DIGISPORT. Vy-
bavenie zmluvy a montáž 
dohodou. Tel: 0903122192

»Predám jačmeň 1q /16€, 
Mojzesovo.Tel. 0910176040
»Predám kmene orechov, i 
na kúrenie.Tel. 0910426074

»ZO STARÝCH DOMOV KÚ-
PIM STAROŽITNOSTI, STARÉ 
VECI A ĽUDOVÉ KROJE.Tel. 
0918439124

Občianska
riadková
inzercia

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 9.

46
-0

02
0

 PREDAJ 
MLÁDOK
od marca 2020

>
>

 A
u

to
 b

u
d

e 
st

áť
 n

a 
st

an
o

vi
št

i a
le

b
o

 O
b

ec
n

ým
 ú

ra
d

o
m

 1
0

 m
in

ú
t 

<
<

0,40
králik s liečivom,
nosnice, brojlery
a kačice, bažant,
ovce, kozy,
ošípané, husi,
morky, psy

Kože vykupujeme vysušené, bez hláv 
a nožičiek. Cena koží sa môže meniť.

Pri predaji viac
ako 30 ks koží

5kg KRMIVA
ZDARMA!

vždy v ŠTVRTOK v týchto termínoch:
5.12. 2019

16.1. , 6.2. , 27.2. , 19.3. 2020
Krškany . . . . . . . . . . 9,00 hod.
Ivanka pri Nitre. . . . 9,15 hod.
Mojmírovce-pošta . . 9,30 hod.
Svätoplukovo . . . . . 9,45 hod.
Cabaj-Čápor-Coop . 10,00 hod.
Močenok. . . . . . . . . 10,20 hod.
Horná Kráľová . . . . 10,35 hod.
Branč-KD . . . . . . . . 11,00 hod.
Veľký Kýr . . . . . . . . 11,15 hod.
Komjatice. . . . . . . . 11,30 hod.
Lipová. . . . . . . . . . . 11,45 hod.

Ulany nad Žitavou. 12,05 hod.
Maňa. . . . . . . . . . . . 12,25 hod.
Lúčnica n/Žitavou . 12,40 hod.
Vráble-Lidl . . . . . . . 12,55 hod.
Paňa . . . . . . . . . . . . 13,10 hod.
Veľký Cetín. . . . . . . 13,25 hod.
Malý Cetín . . . . . . . 13,40 hod.
Čechynce . . . . . . . . 13,55 hod.
Janíkovce . . . . . . . . 14,10 hod.
Golianovo. . . . . . . . 14,25 hod.
Veľký Lapáš-pošta . 14,40 hod.

vždy v ŠTVRTOK v týchto termínoch:
12.12. 2019

23.1. , 13.2. , 5.3. , 26.3. 2020
Šulekovo-Coop . . . . . 9,00 hod.
Horné Zelenice . . . . 9,15 hod.
Dolné Zelenice. . . . . 9,30 hod.
Siladice. . . . . . . . . . . 9,45 hod.
Šúrovce. . . . . . . . . . 10,00 hod.
Vinohrady n/V . . . . 10,20 hod.
Dvorníky. . . . . . . . . 10,40 hod.
Bojničky-Coop. . . . . 10,55 hod.
Zem. Sady . . . . . . . 11,15 hod.
Pata . . . . . . . . . . . . 11,30 hod.
Šoporňa . . . . . . . . . 11,45 hod.

Diakovce. . . . . . . . . 12,20 hod.
Tešedíkovo. . . . . . . 12,35 hod.
Vlčany. . . . . . . . . . . 12,50 hod.
Zemné . . . . . . . . . . 13,20 hod.
Komoča . . . . . . . . . 13,35 hod.
Andovce . . . . . . . . . 13,50 hod.
Palárikovo . . . . . . . 14,20 hod.
Dvory n/Žitavou . . 14,50 hod.
Bešeňov . . . . . . . . . 15,05 hod.
Veľké Lovce . . . . . . 15,20 hod.
Podhájska . . . . . . . 15,35 hod.

2823

Diabetes mellitus je ochorenie, kto-
ré je neporovnateľné s inými ocho-
reniami, samotný diabetik môže 
ovplyvniť jeho stav, priebeh, vývoj a 
prognózu neuveriteľnými 75-85 per-
centami. 

Je to obrovská výhoda oproti pa-
cientom s inými ochoreniami. Aktívna 
účasť na liečbe znamená dodržiavanie 
režimových opatrení - upravenie stra-
vovacích zvyklostí a zvýšenie fyzickej 
aktivity. A tu je kameň úrazu. Aj keď táto 
možnosť je, nevyužívajú ju všetci. 

Prieskumy ukazujú, že spomedzi 
diabetikov až 
- viac ako 75 percent sa stravuje nepra-
videlne,
- viac ako 75 percent konzumuje nevhod-
né potraviny,
- viac ako 77 percent si nemeria hladiny 
cukru v  krvi nepravidelne, 
- viac ako 58 percent si aplikuje zlú dáv-
ku inzulínu, 
- viac ako 45 percent nedodržuje určený 
čas a dávku predpísaného lieku

Prečo je to tak? - Kompliancia je 
miera spolupráce pri liečbe ochorenia. 
Vyjadruje, ako sa pacient riadi radami, 
ktoré dostane od lekára, zdravotnej ses-
try, z dostupnej literatúry. Platí to o do-
držiavaní diéty, cvičení, užívaní liekov, 
inzulínu, pravidelnosti kontrolných 
vyšetrení. Dôraz je kladený na ochotu 
spolupracovať s  medicínskymi odpo-
rúčaniami.  Úspechom liečby je stať sa 
dobre informovaným a motivovaným 

diabetikom, ktorý pozná možnosti a vý-
hody liečby pre jeho zdravie. 

Schopnosť chorého spracovať svo-
je ochorenie, vyrovnať sa s chronickou 
diagnózou, nielen s  cukrovkou, trvá 
u každého rôzne dlho – niekto to dokáže 
pomerne ľahko a  veľmi skoro sa začne 
zaujímať, čo môže aktívne zmeniť na 
zlepšenie svojho zdravia a aj to realizo-
vať. Niekto sa s  ochorením vyrovnáva 
veľmi dlho a  niekto sa aj nevyrovná 
a stále si kladie neriešiteľné otázky typu 
„prečo práve ja?“. Chronické ochorenie, 
akým cukrovka je, môžeme vnímať pe-
simisticky, poddať sa mu, alebo ho igno-
rovať. Prijatie ochorenia ale znamená za-
čať kroky k liečbe a k lepším výsledkom.

Kompliancia je dôležitá k  dobrej 
metabolickej kompenzácii – k dobrej 
kontrole glykémií a  k  predchádzaniu 
komplikácií. Slabá motivácia znižuje 
šancu na úspešnú liečbu. Je nevýhod-
ná aj pre verejné zdroje zo zdravotné-
ho poistenia, lebo znamená plytvanie 
prostriedkami na nespolupracujúceho 
pacienta na úkor toho, ktorý sa chce lie-
čiť a zlepšiť si svoje zdravie. 
Každá snaha, aby sa dia-
betik stotožnil s  liečbou, 
je vítaná a  môže zlepšiť 
výsledok spoločnej snahy 
lekár - pacient o úspeš-
nú liečbu.

Aktívna účasť diabetika na liečbe

» MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH
Diabetologička, odborníčka na poruchy 

metabolizmu a výživy
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0800 500 091 - www.konstrukter.sk
PÁRY
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Prijmeme 
operátorov/ky skladu 

na 2 zmeny TPP v NR. 
Mzda od 714€-858€/brutto/

mes + príplatky podľa ZP, 
bonusy do výšky 15%, 

SL 3,83€/deň alebo strava. 
DOPRAVA ZABEZPEČENÁ. 
MAHAX Slovakia, s.r.o. 

0944 425 183

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA

0907 779 018

»Upracem bytové, neby-
tové priestory, kancelárie, 
domáce práce, len seriózne.
Tel. 0915280158
»Upratujem byty, domy, 
kancel. priestory.Tel. 
0940725080

»55r muž hľadá ženu.Tel. 
0917049831

01 AUTO-MOTO / predaj        

02 AUTO-MOTO / iné 

03 BYTY / predaj 

04 BYTY / prenájom 

05 DOMY / predaj   

06 POZEMKY / predaj 

07 REALITY / iné       

08 STAVBA                    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

13 RôZNE / predaj    

14 RôZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    
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KOBERCE:
PVC:

Podlahy:
Doplnky: 

metrážne, kusové, behúne, tkané
podlahové krytiny
laminátové a vinylové
garniže, obrusy, rohože, molitany, 
lepidlá, prechodové a soklové lišty
PODLAHÁRSKE PRÁCE 

OD Zámčan NOVÉ ZÁMKY, 035 / 642 19 29

KOBERCE  ZÁMČAN

Otvorené aj v nedeľu 15.12. a 22.12.
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Satelity a Antény
Predaj-Montáž-Servis

0903467810,www.tvsatelektrik.sk

freeSAT-50% Z ava
Skylink,Plustelka,Mindig TV
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Forgáchova bašta 4, 940 01 Nové Zámky
+421 905 738 415 / +421 903 039 191

www.novaplast.biz  info@novaplast.biz

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

NOVAPLAST

-50%
na okná a 

dvere

Nie dva deci, ale dve deci.
Nie po čase, ale časom. Nie krajka, ale čipka.

Slovenčina naša INZERCIA
0907 779 018
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Nie je šťastné v kampani školských 
politikov populisticky vyzdvihovať 
niektoré tézy, napr. odmietanie me-
morovania, teda učenia sa žiakov 
naspamäť. 

Škola nie je letný tábor a potrebuje, 
aby sa žiaci aj učili. Ak by sme aj denne 
využívali tie najnázornejšie vyučovacie 
hodiny, nedá sa spoľahnúť na to, že sa 
poznatky u žiakov utvrdia tak, že ich 
dokážu aplikovať bez toho, aby sa pri 
každom kroku nepozerali na internet 
alebo do kníh. Len si predstavme, že 
by sa žiak pri počítaní slovných úloh 
neustále pozeral do tabuľky s malou 
násobilkou. V prospech memorovania 
hovoria aj skúsenosti z pracovného 
života. Stretávame sa so situáciami, 
keď nám informácie spamäti uľahčia 
či urýchlia pracovné úlohy. Aj pri ro-
bení vodičského preukazu sa musíme 
spoliehať na pamäť. Je veľmi mnoho 
takýchto situácií.  Nehovoriac o tom, že 
pamäťové učenie cibrí mozog a pred-
chádza (aj diagnostikovanej) zábudli-
vosti. Takmer denne počúvame, že je 
mládež čoraz hlúpejšia, nezapamätá si 
ani telefónne číslo či zabúda podstatné 
informácie (napr. rôzne ankety, čo si pa-
mätajú z histórie).

Isto, voči sústavnému memoro-
vaniu sa dá namietať, predsa v dobe 
explózie informácií nie sme odkázaní 
na „drvenie sa“ kategórií a tried živo-
číchov. Avšak skratkovité brojenie proti 
memorovaniu namiesto riešenia dlho-

dobo zlých učebných osnov, ktoré sú 
stále postavené na encyklopedickosti 
a faktografickosti, je neodborným jed-
nostranným pohľadom. Odpor k me-
morovaniu je dôsledkom zlyhávania 
dlhodobo zlého obsahu vyučovania. 
Isté však je, že sú témy, ktoré musia 
byť prostriedkom memorovania. Napr. 
v chémii sa sotva pohneme bez ovlá-
dania periodickej sústavy chemických 
prvkov. Pravopis sa takisto musí učiť 
naspamäť, keďže nie všetky ortografic-
ké pravidlá sa dajú odvodiť alebo zná-
zorniť. Všeobecne sa hovorí, že zažité 
učivo sa automaticky pamätá. Avšak 
nie z každého učiva či témy sa dá spra-
viť zážitok, ktorý sa zavŕta do mozgo-
vých závitov žiakov.

Môžeme ísť do extrému, že memo-
rovanie sa úplne zruší. To však bude v 
rozpore so životom, ktorý požaduje istú 
databázu informácií ako základnú vý-
bavu človeka. Bez nej by sa spomalili 
nadväzné procesy myslenia či konania. 
Len si na chvíľu predstavme, že by sa od 
medika nepožadovalo memorovanie. A 
nemá sa práve učiť učiť sa naspamäť na 
základných a stredných školách? 

Som prístupný novým metódam či 
filozofiám. Avšak cestou rozbíjania ove-
rených a v živote potrebných spôsobov 
učenia sa bez kritického pohľadu na ne 
s cieľom politického marketingu ako 
učiteľ nemôžem prijať. 

Memorova-nie

» PhDr. Ján Papuga, PhD.
riaditeľ ZŠ s MŠ

Prichádza už druhá adventná. Far-
bou adventu je fialová. Vyjadruje 
dôstojnosť a pokánie. Sviečky a 
stuhy na venci by tak mali byť fia-
lové s výnimkou tej tretej v poradí 
- tá je totiž zasvätená priateľstvu a 
je ružová. 

Sviečky sa zapaľujú proti smeru 
hodinových ručičiek. Časté sú aj vence 
s piatou - bielou sviečkou - uprostred. 
Tá sa zapaľuje na Štedrý deň a symbo-
lizuje Krista. Na prvú nedeľu adventnú 
sme rozsvietili prvú (fialová) svieca. 
Táto sviečka sa zvyčajne nazýva „svie-
ca prorokov“ na pamiatku prorokov, 
hlavne Izaiáša, ktorí predpovedali na-
rodenie Ježiša Krista.

Na druhú adventnú nedeľu je za-
pálená druhá fialová svieca - sviečka 
„betlehemská“, ktorá symbolizuje 
Kristove jasle, príchod Lásky na svet. 
Sviečky sú tiež spojené s menami zod-
povedajúcimi liturgii adventu každú 
nedeľu: Izaijášova, Janova, Pastierska 
a Máriina sviečka.

Mená sviečok na adventnom 
svietniku s piatimi sviecami:

1. sviečka Nádej (fialová), odporúčané 
čítanie pri zapálení sviečky Nádej - Iza-
ijáš 60: 2-3.
2. sviečka Mier, pokoj (fialová), odpo-
rúčané čítanie pri zapálení sviečok Ná-
dej a Mier - Evanjelium sv. Marka 1: 4.
3. sviečka Priateľstvo, radosť, vzá-

jomnosť, (ružová „Gaudete“, odporú-
čané čítanie pri zapálení sviečok Nádej, 
Mier a Priateľstvo - Izaijáš 9: 6-7 35:10.
4. sviečka Láska (fialová), odporúča-
né čítanie - Izaijáš 9: 6-7.
5. sviečka Kristus (biela), zapálenie 
všetkých piatich sviečok po západe 
slnka. Odporúčané čítanie pri zapálení 
sviečok - Evanjelium sv. Lukáša 1: 68-
79 a Evanjelium sv. Lukáša 2: 1-20.

Druhá adventná nedeľa sa tiež 
nazývala bronzová. Moderná doba 
nedávnych rokov z troch posledných 
nedieľ pred Štedrým dňom spravila 
nákupné šialenstvo. Advent je však o 
niečom úplne inom.

Symbolika adventu I

» red
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AKCIOVÁ PONUKA NA MESIAC DECEMBER V TÝCHTO 

LEKÁREŇ CENTRUM 
MEDICAL 

LEKÁREŇ NOVEA LEKÁREŇ DVORY

LEKÁREŇ STARBEC

Hlavná 17, (OC Coop Jednota) 
941 31 Dvory nad Žitavou

Andovská 6, 940 01 Nové Zámky

Hlavná 1, 
941 31 Dvory nad Žitavou

J. Kráľa 3, 
940 02 Nové Zámky

LEKÁREŇ VIOLA, Železničná 1877/4,  941 10 Tvrdošovce
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PRI NÁKUPE PRODUKTOV NAD 39 EUR

svojim blízkym na mieiru 

VÝHODNÝ VERNOSTNÝ SYSTÉM,  OKAMŽITÉ VÝRAZNÉ ZĽAVY Z DOPLATKOV 
AŽ DO VÝŠKY  50% AJ NA LIEKY NA VYSOKÝ  TLAK A CUKROVKU

1)

TUSIKOL 250 ml

60 TBL PRISPIEVA K: 

2)

100 kapsúl

36 pastiliek, 

60 gastrorezistentných tabliet

UŠETRÍTE UŠETRÍTE

100 g

g
UŠETRÍTE

10 ml

UŠETRÍTE
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Predstavili sme 138 riešení pre zdravotníctvo. 
Žiadne kozmetické zmeny, žiadne akože vylepšenia 
pre zalepenie očí, ale vážne, systematicky zorade-
né a premyslené kroky. Rozpracované do detailov, 
prekonzultované s odborníkmi priamo v ambulan-
ciách, nemocniciach, lekárňach a poisťovniach. Na 
ich konci bude spokojný a správne liečený pacient. 
Zdá sa vám to utópia? Nám nie, pretože presne vie-
me, ako na to a nebojíme sa pomenovať veci, ktoré 
iní obchádzajú. Tu je pár zo 138 našich riešení:

· Stanovenie nároku. Nemôže byť všetko
   pre všetkých zadarmo, ale musíte vedieť,
   čo koľko stojí a čo za svoje peniaze dostanete.
· Zdravotná starostlivosť včas a v garantovanej
   kvalite.
· Pravidlá majú platiť pre všetkých rovnako.
   Pre chudobných bez známostí, aj pre bohatých
   s konexiami.
· Keď sa staráte o svoje zdravie, štát sa vám
   odmení.
· Prepojenie registrov, možnosť dobrovoľného
   objednávania na presný termín.
· Uvoľnenie cesty pre nové lieky.
· Investície do nemocníc formou projektového
   fi nancovania.
· Poisťovne nesmú mať dlhy voči lekárom
   a musia mať vytvorenú rezervu.
Populistické lacné bludy Fica 

či Kotlebu priniesli akurát tak to, 
že po 12 rokoch je zdravotníctvo                      
v katastrofálnom stave. Reálne 
zmeníme fungovanie zdravotníc-
tva v prospech občanov.

Čo prinesie reforma zdravotníc-
tva? Pozitívny kvantový skok

Richard Sulík
predseda SaS

Pripravení prevziať 
zodpovednosť

Hovoril som s mnohými ľuďmi, ktorí sa po      
počiatočnom váhaní priznali, že chcú voliť      
Mariana Kotlebu. Väčšina z nich nie sú žiadni 
fašisti. Sú to ľudia, ktorým 12 rokov vlády Smeru 
neprinieslo to, čo im bolo nasľubované. Nepri-
nieslo im to ani len mierne zlepšenie ich života. 
Problémy s nefungujúcimi školami, s rušením 
nemocníc, s neriešením problému sociálne vylú-
čených skupín sú stále horšie a horšie. Partička 
šmejdov, ktorá im nasľubovala hory-doly za ich 
hlas, ich oklamala a sklamala. A tak sa rozhodli 
voliť Kotlebu a jeho fašistov. Dúfajú, že ak bude 
Kotleba silný, ostatní sa zľaknú a začnú veci        
robiť inak.

Ukazuje sa, že po 12 rokoch vlády ochrancov 
zlodejov a vrahov má Slovensko šancu na zme-
nu. Dôležité pri tom je, aby strany, ktoré môžu 
zložiť vládu, ktorá konečne naozaj začne riešiť 
problémy ľudí, získali v parlamente väčšinu 
kresiel. Ak však ľudia budú voliť Kotlebu, pre-
padnú ich hlasy v prospech niekoho s kým do 
vlády nikto nechce. Šanca,                                                       
že na Slovensku konečne      
začnú zásadné zmeny k lep-
šiemu, ktoré pocítia všetci, 
tak, aby sa tu skutočne dalo 
spokojne pracovať, podni-
kať a žiť, môže byť voľbou 
kotlebovcov zmarená. 

Voľbou Kotlebu nikto nikomu 
nepomôže

Zdravý rozum je 
najlepší recept

Juraj Petrovič
podpredseda OKS
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7Nahrávka odhalila

zlodejov z SNS a Smeru
Zverejnená nahrávka medzi generálnym 

prokurátorom Trnkom a bývalým ministrom 

rozprávkovo bohatne na výrube lesov, alebo 

My v strane sa sústredíme na program 

tvoríme jednu z najúspešnejších krajín sveta.
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Červená repa alebo cvikla bola v 
škôlkárskych časoch neoddeliteľ-
nou súčasťou jedálnička. Lenže – v 
pamäti nám zostal iba nechutný ob-
raz rozmočeného červeného chleba s 
akousi nastrúhanou kašou navrchu.

Začnime od konca – viete, aká skve-
lá je strúhaná či na drobné kocky krá-
janá cvikla s nastrúhaným chrenom? 
Mňáááám! Aj napriek tejto lahôdke 
- červená repa sa v našej kuchyni ne-
vyskytuje práve často. Pritom by sme ju 
pre jej zázračné účinky mali jesť denne. 
Po správnej úprave je veľmi chutná a 
predovšetkým zdravá zelenina.

Červená repa obsahuje dôležité 
minerálne látky ako draslík, horčík, 
železo, jód, mangán, zinok a má aj vy-
soký obsah vitamínov C a E.

- jej farbivo rozširuje tepny a spevňuje 
stenu vlásočníc.

denne ).

-
bu žlče.

-
relióze a kliešťovej encefalitíde.

-
ne 150 ml šťavy) a odstraňuje zápchu.

sa 50 - 100 ml surovej šťavy denne).

a nechtom.

Pozor, u diabetikov môže nepriazni-
vo ovplyvniť pri nadmernej konzumá-
cii hladinu krvného cukru.

Šťava sa odporúča ako prevencia a 
súčasť liečby rakovinového bujnenia, 
rovnako tak aj na obdobie rekonvales-
cencie po jej liečbe. Užívajú sa bežne až 
tri menšie poháre šťavy počas dňa, ako 
prevencia. 

Červená repa je plná kyseliny lis-

percent odporúčanej dennej dávky ), 
ktorá je tiež dôležitá pre tehotné ženy, 
pretože pomáha eliminovať vrodené 
vady a podporuje správny vývoj mozgu 
ešte nenarodených detí.

Jedzte hlavne surovú repu alebo z 

obsah užitočných látok.

Červená repa - cvikla

» red
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hľadá pracovníkov na stavbu do Nemecka
Ponúkame:
   stabilnú prácu v renomovanej spoločnosti na TPP
   hodinová mzda od 10€ netto/hod.
   ubytovanie ZADARMO
   nástup možný ihneď

Poď k nám 
pracovať 

do Nemecka! 

V prípade záujmu nás kontaktuje: +421 918 351 574, praca@lutogroup.com 
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AIW - Práca - Opatrovanie 

·
·

·

Kritériá 
pre spoluprácu s AIW:
 opatrovateľský kurz a prax

  dobrá znalosť nemeckého jazyka 
 vek 25 až 60 rokov

roko tro t k R kúsku

máme stále dostatok ponúk aj pre mužov
r r r k Č rv kríž

-dňov rnusy r kúsk živnosť

Honorár 1 100 až 1 300 € za 15 dní
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

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!

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 

seniorov v Rakúsku!
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ZASKLIEVANIE BALKÓNOV A TERÁS

0948 787 777  |  www.balkona.eu Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

zasklievanie terás
splátky od 98 €

zimné záhrady 
splátky od 149 €

balkóny bezrámové
rámové

splátky od 49 €

ZĽAVY AŽ DO 27% Možnosť výhry 700 €VIANOČNÁ AKCIA

prístrešky
splátky od 101 €
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Ďalej ponúkame: 
OPRAVY A SERVIS
• okien a dverí
• roliet a žalúzií
• pántov a kovaní
• klučiek a skiel

CENOVÉ PONUKY
0908 16 14 16

www.montplast.sk

OPRAVY A SERVIS

montplast@montplast.sk

PLASTOVÉ OKNÁ A DVERE
   (rolety, žalúzie, sieťky)

Vianočná akcia!!!

Šikana je spôsob správania, ktorý 
umožňuje fyzickým a psychickým 
týraním druhých získať nad nimi po-
cit prevahy, moci, určitej výhody. Pre 
šikanovanie je typický nepomer síl 
medzi páchateľom a obeťou a častá 
pasivita a bezmocnosť obete. 

Šikanované sú spravidla osoby slabšie, 
menej informované či akokoľvek výraz-
nejšie odlišné. Prostriedkom šikanovania 
môže byť násilie, ponižovanie, urážky, 
posmievanie, ale aj niečo menej nápadné 
ako napríklad ignorovanie, schválnosti 
alebo preťažovanie prácou. Pravidelné 
šikanovanie je nebezpečný sociálno pa-
tologický jav, pri ktorom je obmedzovaná 
osobná sloboda rozhodovania, je ponižo-
vaná ľudská dôstojnosť a česť.

Ďalším z motívov je túžba po moci, 
prianie ovládnuť druhého človeka. Tento 
motív je silný z určitého dôvodu, predpo-
kladu, že keď ľudí ovládneme, dostaneme 
čo chceme, uspokojí to naše potreby, spl-
ní naše želania. Je to ale zložitejšie. Môže 
ísť aj o čisto mocenský motív, keď sa člo-
vek cíti dobre v prípade, že môže niekoho 
ovládať. 

Ďalším je motív krutosti. Ide o 
ľudí, ktorým pôsobí potešenie, že môžu 
druhému ubližovať, keď ho vidia trpieť. 
Psychoanalytici zistili, že niečo takéto sa 
nachádza vo väčšine ľudí a nie je ťažké to 
v nás prebudiť. Pri šikanovaní zohráva 
významnú úlohu aj zvedavosť. Niekto-

rých ľudí zaujíma, ako sa bude druhý 
človek správať v bolesti, strachu, poní-
žení. Človek je v takejto situácii úplne 
obnažený a je možné odhaliť všetky jeho 
tajomstvá, pričom tie by sa z morálneho 
hľadiska mali rešpektovať. S spolu s me-
tódou zvedavosti súvisí aj nuda a túžba 
po silnejších a vzrušujúcejších zážitkoch. 
Niektorých agresorov vedie k šikanova-
niu jednoducho túžba zabávať sa a zažiť 
nejaké vzrušenie.

Aj preto je dôležité uvedomiť si, že ši-
kanovanie vonkoncom nie je iba problém 
detských kolektívov. Je doslova obľúbené 
v prostredí málo odborne zdatných ma-
nažérov či dokonca, iba niekým dosade-
ných na nejaké dobre platené miesta.

„Skryté šikanovanie“ sa vzťahuje na 
akcie vykonané za chrbtom postihnutej 
osoby. Účelom je zničiť povesť tejto osoby 
alebo spôsobiť jej poníženie. 

Šikanovanie 
– prehliadaný jav v spoločnosti

» red

Nie prádlo, ale bielizeň. 
Nie kotník, ale členok. Nie kojenec, ale dojča.

Slovenčina naša

Nie byť 
k smiechu, ale byť na smiech.

Slovenčina našaChcete 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 mobil-
ný operátor.
Cena je 0,60 € s DPH za kaž-
dých začatých 30 znakov textu 
vášho inzerátu vrátane me-
dzier. 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 no-
vinách, NZ zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na zad-
nej strane vľavo dolu. Službu 
PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje ELET, s.r.o.

INZERCIA
0905 422 015
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BRÚSENIE PARKIET

PRIEMYSELNÉ LAKY 
zn. HENKEL - THOMSIT PP.70

Pokládka všetkých 
podlahovýh krytín.

0903 122 376
Peter Štaubert, Výpalisko 31, Nové Zámky

KOMPLET BRÚSENIE TMELENIE

2-3x lak už od 9,90€/m
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V rámci Týždňa pomoci prenasle-
dovaným kresťanom nás navštívil 
pakistanský kňaz otec Emmanuel 
Yousaf. Spýtali sme sa ho na situ-
áciu v jeho krajine aj na cestovanie 
po Slovensku.

Aké to bolo vyrastať v Pakistane 
ako dieťa kresťanských rodičov?
V porovnaní s dneškom veľmi dobré. Štu-
doval som na katolíckej škole, napriek 
tomu bola väčšina mojich spolužiakov 

moslimami. Nemali sme žiadne rozpo-
ry… Teda, mali sme ich veľa, ale boli to 
klasické detské prekáračky (smiech). 
Náboženstvo nikdy nebolo témou. Môj 
otec pracoval v armáde a tiež mal viacero 
moslimských priateľov. Pamätám si, že 
na vianoce sme piekli koláče a roznášali 
ich po moslimských rodinách. A tie rodi-
ny robili to isté počas ich sviatkov.

Kedy sa situácia kresťanov začala 
zhoršovať?
Miestami bolo diskrimináciu cítiť aj 
vtedy, najmä v menších mestách a de-
dinách. Nemohli piť vodu z rovnakej 

studne a podobne. V 80. rokoch však 
prebrala správu krajiny armáda a islam-
ské zákony šaría sa začali sprísňovať. 
Najviac nám robí starosti zákon o rúha-
ní, ktorý platí dodnes a extrémne často 
sa zneužíva.

Ako sa zneužíva?
Zákon o rúhaní hovorí, že za znevažo-
vanie proroka Mohameda či Koránu vás 
čaká trest. A jediným trestom v tomto 
prípade je smrť. Často ho však využívajú 
radikáli na to, aby riešili svoje osobné 
spory. Nielen s kresťanmi, ale aj s umier-
nenými moslimami, ktorých je väčšina. 
Ak mám problém s kolegom či konku-
rentom, obviním ho z rúhania. Kým sa 
z toho “vyseká”, dávno ho vyhodia z 
práce a ja mám pokoj. Dotyčný však trpí 
a môže sa stať, že ho odsúdia na smrť za 
vymyslené obvinenie. Koniec-koncov, 
to bol aj prípad Asie Bibi, ktorý je Slová-
kom dobre známy.

Skúste ho napriek tomu priblížiť.
Asia Bibi bola obvinená z rúhania, ktoré 
nespáchala. Skutočným dôvodom bolo, 
že jej moslimská kolegyňa nechcela, 
aby pila vodu z rovnakých pohárov ako 
oni. Asia Bibi to odmietla a o pár dní 
prišlo toto vykonštruované obvinenie. 
Trvalo niekoľko rokov, kým sa na Naj-
vyššom súde podarilo rozsudok smrti 

zvrátiť. Asia Bibi mala šťastie, viacerí ho 
však nemajú.

Ako to myslíte?
Asiu Bibi zatkla po obvinení polícia. To 
sa niekedy nestane a zakročí rozvášne-
ný dav - tieto obvinenia totiž rozhlasujú 
cez mešity a dozvie sa o nich rýchlo celá 
komunita. Nie raz sa stalo, že dav takto 
obvineného človeka zlynčoval.

Kresťania tvoria v Pakistane men-
šinu, len tri percentá populácie. Ako 
vyzerá ich viera, ich kresťanský život?
Pán Boh nás požehnal a nemáme prob-
lém s nedostatkom kňazov, čo sa často 
stáva. V skutočnosti musíme zháňať 
prostriedky - napríklad od ACN - na vý-
stavbu nových. V tomto cítim veľkú Bo-

žiu prozreteľnosť. Ľudia od kresťanstva 
neodchádzajú, žijeme ako komunita.

Cestovali ste po celom Slovensku. 
Čo bol váš hlavný odkaz?
Kresťania, sme Pakistanci, sme kresťa-
nia. Chceme žiť s bratmi moslimami v 
našej spoločnej krajine a pracovať na 
jej zlepšení, tak, ako Slováci pracujú na 
zlepšení Slovenska. K tomu potrebuje-
me pomoc - aj finančnú, aj politickú, no 
najmä pomoc silnej modlitby. Modlite 
sa za nás, prosím.

Viac informácií o Týždni pomoci prena-
sledovaným kresťanom a o možnostiach 
pomoci nájdete na www.prenasledovani.sk

Zdroj: Dominik Harman
Pápežská nadácia ACN – Slovensko

Chceme žiť v našej krajine a pracovať na zlepšení života v nej

Modlite sa za nás, aj my sme kresťania

Otec Emmanuel zdôrazňuje, že napriek ťažkej situácii nemáme kresťanov 
v Pakistane ľutovať. „Modlite sa za nás,“ vraví.

„Chceme žiť s bratmi moslimami v 
našej spoločnej krajine a pracovať 

na jej zlepšení, tak, ako Slováci 
pracujú na zlepšení Slovenska.“ 

ACNNajčítanejšie regionálne noviny

76
-0

09
9

      BUK     DUB    HRAB     

krbovedrevonz@gmail.com   

Rozpá te srdce Vášho domu
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PRACOVNÁ PONUKA: 
Príjmeme na TPP dievčatá 18-40 rokov: 

TANEČNICE / STRIPTÉRKY

0903 404 935

do nočného klubu Afrodita v Nových Zámkoch. 
Ubytovanie zdarma, stála klientela, 

mesačný bonus 300 EUR

Vykanie ženám – správne:
Podali by ste mi ten chlieb? 
Ukázali by ste mi tú knihu?

Nesprávne:
Podala by ste mi ten chlieb?

Slovenčina naša
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NÁBYTOK HALÁSZ

Fenix, dublin, Cologne a Turin pohovky 
na každodenné spanie o šírke 160 cm, ale-
bo 180 cm a dĺžke 200 cm Akcia od 544,- € 

Obývacia stena STAR 
Pôvodna cena 199,- €  Akcia 99,- € 

Štýlový nábytok
Akcia -50 %

Vysoké postele s matracom a topperom
Rozmery: š. 160 cm,180 cm, alebo 200 cm
Cena od 450,- eur 

Sedacia súprava BRUNO
rozkladacia s uložným priestorom 
Rozmery š: 240 cm, v: 97 cm, hl: 170 cm
Spanie 124 cm x 196 cm
Pôvodna cena 480,- €  Akcia od 399,- € 

sedacia suprava Bergamo na každodenné spanie. 
Rozmery spania: dĺžka 210 cm x šírka 277 cm 
Cena: 1100,-€

koberce 
až -50%

záclony 

až -70%
ďaľšie akcie na webovej 

stránke 
www.nabytok-halasz.sk

Najväčšia predajňa až 5 000 m2 predajnej plochy:
DUNAJSKÁ STREDA, Galantská cesta (vedľa Kau�andu), pondelok - sobota 9:00 - 19:00, nedeľa: 14:00 - 19:00, 
tel.: 0905/897 852 

NOVÉ ZÁMKY (OD PERLA), F. Kapisztóryho 42, 0905/296 317, KOLÁROVO (VEDĽA TESCA), V. Palkovicha 15, 
tel.: 0905/296 516, ŠAĽA-VEČA, Nitrianska 1750/51, 0905/296 557 

tovar 
do 3 dní

 akciový leták a ďalší tovar za výhodné ceny nájdete na našej webovej stránke
 www.nabytok-halasz.sk
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