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KOMÁRŇANSKO
AIW - Práca - Opatrovanie
seniorov v Rakúsku!

STOP EXEKÚCIE
Kancelárie

Komárno, Štúrovo, Želiezovce

t-dňovÏUVrnusy rBkúskBživnosť
tmáme stále dostatok ponúk aj pre mužov
tTNFQBrUOFrPNrBkÞTLFIPČFrvFOÏIPkrížB
trokoWQPNÈIBNFPQBtroWBtFǥkÈNWRBkúsku

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

Honorár 1 100 až 1 300 € za 15 dní

Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

Mgr. Bc. Molnárová
59-0042

ZADARMO

www.aiw.sk

Facebook: aiwsk

PRACOVNÁ PONUKA:

46)Ï8%.8)7-

TANEČNICE / STRIPTÉRKY

786%29

>%(2

Príjmeme na TPP dievčatá 18-40 rokov:
do nočného klubu Afrodita v Nových Zámkoch.

Ubytovanie zdarma, stála klientela,
mesačný bonus 400 EUR

0910 970 890

32-0137

Volajte
0915 896 536
Konzultácie

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!

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

AUTOPOISTENIE
ZĽAVA
INFO:

0907 235 125

76-0121

na rok
2020

85_0810

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
Je nedeľa pokánia. Svätý František môžu nahnevať, my sami sa však oberátvrdí, že „len keď zabúdame na seba, me o vnútorný pokoj a rozvahu, ak púšťanachádzame seba samých“. Často narie- me takýto hnev mimo kontroly rozumu.
kame nad slabosťou svojho života, či už Riešenie konfliktov spočíva v rozumnom
ide o krehkosť telesnú, lebo podliehame uvedomení si záujmov druhej strany.
Svätý František Saleský mal veľmi
rôznym chorobám, ale i nad krehkosťou
morálnou, zúfame zo špiny amorálnosti, inšpiratívny prístup ku každodenným
arogancie a spupnosti, povýšenectva, nástrahám života. „Treba vždy a všade
najmä zo strany niektorých hlučných žiť pokojne. Ak nás stihne súženie, či už
mocných tohoto nášho malého sloven- vnútorné alebo vonkajšie, treba ho znáského sveta. Ale – často robíme to, čo šať pokojne. Ak ideme v ústrety radosti,
sami vzápätí odsudzujeme. Správame treba ju prijať pokojne, bez rozrušenia.
sa očividne nenormálne a nemorálne. Treba utekať pred zlom? Áno, ale aj to v
Plačeme nad biedou, v ktorej žijeme a ne- pokoji, nie v zmätku, pretože inak by sme
vieme či dokonca, čo je najabsurdnejšie, na úteku mohli spadnúť a dať nepriateľonechceme si pomôcť.
vi možnosť, aby nám vzal život. Ak treba
Potrebujeme pokoj. Bez pokoja ne- vykonať dobro, máme k tomu pristupovať
prežijeme. Živoríme, no nežijeme.
pokojne, aby sme v náhlivosti nenarobili
Hľadáme pravdu? Chceme ju čítať a zbytočne chyby. Dokonca aj
počuť? Alebo sa jej vyhýbame ako čert pokánie treba robiť s pokokrížu? Bojíme sa jej? Nemáme odvahu jom.“
sa s ňou zoznámiť? Akceptovať ju takou,
akou je a urobiť opatrenia na to, aby pravTakže – želám vám podou zostala? Úprimné hľadanie pravdy kojnú druhú, milí čitaznamená odloženie svojho subjektívne- telia!
ho pohľadu a pripustiť názory iných. Kto
nemá o ne záujem, kto im dokonca za» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
braňuje zaznieť, ten nemá záujem o prav-

031190175

Druhá nedeľa adventu
– nedeľa pokoja

Týždenne do 16 370 domácností

76-0009
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STRECHYNA KĽÚČ
škridla výpredaj

3,50 €/m

2

Cenové ponuky ZDARMA
76-0016

0905 746 124

www.strecha.ws

07-0012

ARRI s.r.o.
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INZERCIA

Kristína Mlatecová

0908 979 443

» Ide blondína po ulici a
zrazu spadne do kanála.
Vylezie, pozerá na kanál a
radostne zvolá:
- Ešteže tam nebol poklop,
ináč neviem, ako by som
odtiaľ vyliezla!

PLUS LEKÁREŇ HP TESCO
Bratislavská cesta 4018, 945 01 Komárno
2)
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Distribúcia:
Kristína Mlatecová 0908 979 443
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík
DISTRIBÚCIA (16.370 domácností)
Každý týždeň:
Kolárovo, Komárno, Bohatá, Hurbanovo
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VIFKKiàM>PQFIHVàPLàȆ>ISFLRà

36 pastiliek, MOFPMFBS>GȡàHàPMOȚSKBGàCRKH@FFàȷ>PFBK

» Vrchný sa nakloní a šepká zákazníkovi:
-Verte tomu, že u nás sa
budete cítiť ako doma!
-Azda tu tak dobre varíte?
-Nie, ale máme tu strašne
sprostú a drzú kuchárku...
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60 gastrorezistentných tabliet
Kolárovo

LMQÐNPGÐLĖBAFCÐ?ÐNPCAFJ?BLSRę
,?TWơCÐMQTGCƢGÐTqūMSÐKdRWÐ?Ð
CSI?JWNRS ÐIRMPhÐSKMALG?ÐXĖƢGRMI
XÐTMšLhFMÐBĞAF?LG? Ð4FMBLĞÐNPCÐ
BMQNCJĞAFÐ?ÐBCRGÐMBÐÐPMIMT
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- Pred desiatimi rokmi som
napísal takú skvelú detektívku, že dodnes neviem
kto je vrah.
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» Chváli sa spisovateľ:
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10 ml
0ĞAFJM ÐĝıGLLCÐ?ÐBJFMBM@MÐSTMšLęÐ

-E>OJ>QLKà$ß/&3&1à
4WTĖƢCLĖÐIMK@GLĖAG?ÐTGR?KęLMT Ð
100 kapsúl

» Tehotná blondínka stojí
pred zrkadlom, hladká si
bruško a vraví:
- Len aby bolo moje.

KGLCPĖJMTÐ?ÐƢCLơCLMThFMÐTĞƄ?ƢISÐ
% Ð4ĞƄ?ƢMIÐ.?L?VÐEGLQCLEÐ
%ÐNPGQNGCT?ÐIÐRCJCQLCHÐ?ÐBSơCTLCHÐ
NMFMBC ÐIÐMBMJLMQRGÐMPE?LGXKSÐTMıGÐ
QRPCQSÐ?ÐNMKĖF?ÐNMBNMPMT?ƄÐTGR?JGRSÐ
MPE?LGXKS Ð4ÐNMLSICÐ?HÐ-E>OJ>QLKà
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@WÐRPĖTCLGCÐLC@MJM
RPĖNCLGCÔÐ.?LAPCMJ?LÐ$-02#Ð
TĖKÐBMBĖÐNMRPC@LhÐRPĖTG?ACÐ
CLXĞKWÐL?ÐNPęPMBLCHÐ@ĖXC Ð
IRMPhÐNMBNMPG?ÐT?ơCÐRPĖTCLGCÐ
?ÐNqQM@G?ÐNPMRGÐNJWL?RMQRGÐ?Ð
L?BĝT?LGSÐNMÐHCBJC Ð8JCNơSHCÐ
RPĖTCLGCÐRSıLĞAFÐ?ÐƄ?ƢIMÐ
QRPĖTGRCšLĞAFÐHCBĖJ ÐNqQM@ęÐ
NPMRGÐNMAGRSÐRJ?ISÐ?ÐNJLMQRGÐNMÐ
HCBJC Ð-@Q?FSHCÐN?LIPC?RęL
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» Ide chlap s náklaďákom

po diaľnici, neodhadne
výšku nákladu a zasekne
sa pod mostom. Za chvíľu
dorazí policajné auto, jeden
policajt príde ku kabíne, v
ktorej sedí naštvaný šofér
a pýta sa:
- Tak čo pán vodič, zasekli
ste sa, že?
- Nie ty somár, veziem most
a došla mi nafta.
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Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.
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

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

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

» - Drahá, čo keby sme si
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urobili senzačný víkend?
- Jasné miláčik. Čo mám
urobiť?
- Kúp mi basu piva a odcestuj k mame!
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3FȕǮȜSTțǪǵȣPTȅǾIǻĥN
ĥĩFXǹǮȥȬYTǶSNÑSJǶǻĥ±
[ǳTǾȢRǶȣȬZ[ǪĂFXǮǰȠ
GȂȤYJȃȨWǧǽ±IǰǭTłNQǮ

Západné Slovensko
BV
BZ
DS
GA
HC
KM
LV
MA
NR
NZ
PK
PN
SC
SE
TO
TN
TT
ZM
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AKCIA 2+1

PRIPRAVTE SA NA VIANOCE A OBDARUJTE
SVOJICH BLÍZKYCH KRÁSOU KTORÁ POTEŠÍ !
Ð?IAG?Ð ÐQ?ÐTXƄ?FSHCÐL?ÐTơCRIWÐNPMBSIRWÐ#3!#0',Ð
L?HJ?ALCHơęÐNPMBSIRÐ@SBCÐX?Ð Ð#30 Ð
IAG?ÐNJ?RęÐBMÐTWNPCB?LGCÐXĖQM@

(2-ȓ+
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» V pive je málo vitamínov,
preto ho musíme piť tak
veľa!
» Hovorí chlapec dievčaťu:
- Máš pekné tričko.
- Ďakujem, a pod ním nič
nemám.
- Neboj sa, dorastie.

10%

»

Pýta sa na Slovensku
turista baču:
- Bača, kde sa tu páli slivovica?
- Vidíte ten kostol?
- Vidím.
- Tak okrem neho všade!

+à+ß(!&,3șà3,ɥ+,-/ß"'+șà
0,/1&*ß+1à)ß(ǳ/+ß

VÝHODNÝ VERNOSTNÝ SYSTÉM, OKAMŽITÉ VÝRAZNÉ ZĽAVY Z DOPLATKOV
AŽ DO VÝŠKY 50% AJ NA LIEKY NA VYSOKÝ TLAK A CUKROVKU
8š?T?ÐXÐBMNJ?RISÐX?ÐJGCIÐıG?QRMıLCÐSFPĖBX?LĞÐL?ÐXĖIJ?BCÐTCPCHLhFMÐXBP?TMRLhFMÐNMGQRCLG?ÐHCÐNMQIWRMT?LĖÐTÐQĝJ?BCÐQÐÐÐXĖIML?Ðı Ð Ð8 ÐX

.MXMPLCÐQGÐNPCıęR?HRCÐNęQMKLĝÐGLDMPKĖAGSÐNPCÐNMSƢGT?RCšMTÐ?ÐNMP?ĳRCÐQ?ÐQÐJCIĖPMKÐ?JC@MÐJCIĖPLGIMK ÐIAG?ÐNJ?RęÐMBÐ Ð ÐÐBMÐ Ð Ð
Ð?JC@MÐBMÐTWNPCB?LG?ÐXĖQM@ ÐÐÐ*GCIÐL?ÐTLĝRMPLhÐNMSƢGRGCÐÐ*GCIÐL?ÐTMLI?HơGCÐNMSƢGRGCÐÐ*GCIÐL?ÐNMB?LGCÐBMÐLMQ?

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

0907 779 018

85_0357

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.
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» Nerád som chodieval na
svadby, lebo ma babičky
vždy ťahali za líce a vraveli - ty budeš ďalší, ty budeš
ďalší! Prestali až keď som
im to začal robiť aj ja na
pohreboch.
» redakcia

komárňansko

politická inzercia / služby

3
Pripravení prevziať
zodpovednosť

AKCIA -30%

Čo prinesie reforma zdravotníctva? Pozitívny kvantový skok

Makrolon
7/16mm bronz
16,20 €/m2 s DPH

Materiál na nerozbitné
prestrešovanie vrátane
príslušenstva - profilov,
tesnenia, skrutiek...

Rozvoz po celej SR!

AKCIA -20%

Koš: 046/5430 771
zenit@zenitsk.sk

Makrolon Ultralight
2/10mm číra
9,07 €/m2 s DPH

Predstavili sme 138 riešení pre zdravotníctvo.
Žiadne kozmetické zmeny, žiadne akože vylepšenia
pre zalepenie očí, ale vážne, systematicky zoradené a premyslené kroky. Rozpracované do detailov,
prekonzultované s odborníkmi priamo v ambulanciách, nemocniciach, lekárňach a poisťovniach. Na
ich konci bude spokojný a správne liečený pacient.
Zdá sa vám to utópia? Nám nie, pretože presne vieme, ako na to a nebojíme sa pomenovať veci, ktoré
iní obchádzajú. Tu je pár zo 138 našich riešení:
721190324

Košice: 055/6254 006
kosice@zenitsk.sk

· 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
financovania.
· 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 zdravotníctva v prospech občanov.

Richard Sulík

Zdravý rozum je
najlepší recept

Vtipy
» Na smrteľnej posteli má
umierajúci posledné prianie, aby ho prijali do KSČ.
- A na čo ti to bude? Pýta sa
uplakaná manželka.
- Nechcem, aby si plakala,
vieš, akú si vždy mala radosť, keď umrel boľševik.

»

hľadá pracovníkov na stavbu do Nemecka
Poď k nám
pracovať
do Nemecka!

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

Slovenčina naša

Nieje
je správne písať spolu,
- nie je, je nesprávne
a neni už vôbec nie.

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

0907 779 018

34-0217

Ponúkame:
stabilnú prácu v renomovanej spoločnosti na TPP
hodinová mzda od 10€ netto/hod.
ubytovanie ZADARMO
nástup možný ihneď

Americký, francúzsky
a slovenský motorista sa
stretli v nebi. Ako to už
býva, hneď sa začali rozprávať, ako sa sem dostali.
Američan referuje:
– Hnal som sa po autostráde stosedemdesiatkou, dostal som šmyk a už to bolo.
Na rade je Francúz:
– Šiel som stodvadsiatkou,
ale obzrel som sa za fešnou ženou a vrazil som do
stĺpa.
Tu sa ozve Slovák:
– Ja som si kúpil embéčku a
umrel som od hladu.

» Na bratislavskej Hlavnej

stanici príde k informačnému okienku cestujúci.
Prosím vás, mohli by ste
mi povedať, kedy naozaj
odchádza vlak do Žiliny o
8,45?

» redakcia
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Smer dohadzuje kšeft y
privilegovaným
Ešte dnes si živo pamätám výrok predsedu
Smer-u o tom, že do Košíc sa dostaneme po
diaľnici v roku 2010. Máme rok 2019, diaľnica
nikde, ale za to sme sa mali možnosť dozvedieť
od NKÚ, že 48% z vyzbieraného mýtneho končí
v rukách spoločnosti SkyToll. NKÚ na základe
kontroly upozorňuje na neefektívne a nehospodárne nastavený systém, aj na vážne riziká
do budúcnosti týkajúce sa vlastníctva technického zázemia. Za 9 rokov fungovania mýtneho
systému štát vyplatil spoločnosti SkyToll 760
miliónov eur a stále nie je vlastníkom tohto systému. Opäť vydarený kšeft podpísaný za vlády
Smer-u, ktorý garantuje výnos tejto spoločnosti až do roku 2022. Takto hospodári Smer s peniazmi náš všetkých, ktorí poctivo pracujeme
a platíme dane. Namiesto investovania do
zlyhávajúceho zdravotníctva, upadajúceho
školstva, podpory mladých rodín či začínajúcich podnikateľov, dohadzujú kšeft y privilegovaným a dovoľujú im okrádať nás. Je čas na
zmenu, ktorú Slovensko tak veľmi
potrebuje. SaS je pripravená prevziať zodpovednosť. Má výborný program, na ktorom tisícky
hodín pracovali desiatky odborníkov, aby sa na Slovensku
oplatilo pracovať, podnikať
a žiť. Len spoločne spravíme
Slovensko lepším.

Lenka Jakubčová

advokátka a členka 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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Citáty

02 AUTO-MOTO / iné
»Kúpim auto rok 1980
a staršie. Platba ihneď.
0903305388

04 BYTY / prenájom
»Kúpim auto rok 1980
a staršie. Platba ihneď.
0903305388

03 BYTY / predaj
» Predám 3i tehlový byt s
garážou a pivnicou na Liptove. Cena 55-tis. Rk nevolať. 0918314503

05 DOMY / predaj
» Predám RD v Komoči. Rk
nevolať. Tel. 0908091713

08 STAVBA
» Kúpim haki lešenie, 0908
532 682

15 HĽADÁM PRÁCU
16 ZOZNAMKA
» 54r hľadá priateľku
0917049831

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

INZERCIA

Zverejnená nahrávka medzi generálnym
prokurátorom Trnkom a bývalým ministrom
˪ȥŔȥƃǫǭ òȟơɭʠ áȶƆǫŔʋȇȶȟ ʠȇŔ˖ʠǿơ ǉʠȥǌȶʽŔȥǫơ
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Aktívna účasť diabetika na liečbe
Diabetes mellitus je ochorenie, ktoré je neporovnateľné s inými ochoreniami, samotný diabetik môže
ovplyvniť jeho stav, priebeh, vývoj a
prognózu neuveriteľnými 75-85 percentami.
Je to obrovská výhoda oproti pacientom s inými ochoreniami. Aktívna
účasť na liečbe znamená dodržiavanie
režimových opatrení - upravenie stravovacích 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 nepravidelne,
- viac ako 75 percent konzumuje nevhodné potraviny,
- viac ako 77 percent si nemeria hladiny
cukru v krvi nepravidelne,
- viac ako 58 percent si aplikuje zlú dávku 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 sestry, z dostupnej literatúry. Platí to o dodržiavaní diéty, cvičení, užívaní liekov,
inzulínu, pravidelnosti kontrolných
vyšetrení. Dôraz je kladený na ochotu
spolupracovať s medicínskymi odporúčaniami. Úspechom liečby je stať sa
dobre informovaným a motivovaným

diabetikom, ktorý pozná možnosti a výhody liečby pre jeho zdravie.
Schopnosť chorého spracovať svoje 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 realizovať. 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 pesimisticky, poddať sa mu, alebo ho ignorovať. Prijatie ochorenia ale znamená začať 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 nevýhodná aj pre verejné zdroje zo zdravotného poistenia, lebo znamená plytvanie
prostriedkami na nespolupracujúceho
pacienta na úkor toho, ktorý sa chce liečiť a zlepšiť si svoje zdravie.
Každá snaha, aby sa diabetik stotožnil s liečbou,
je vítaná a môže zlepšiť
výsledok spoločnej snahy
lekár - pacient o úspešnú liečbu.

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

Diabetologička, odborníčka na poruchy
metabolizmu a výživy
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01 AUTO-MOTO / predaj

Slovenčina naša

Občianska
riadková
inzercia

Nieje
je správne písať spolu,
- nie je, je nesprávne
a neni už vôbec nie.

0800 500 091 - www.konstrukter.sk

Nahrávka odhalila
zlodejov z SNS a Smeru

33-00039
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»„Všetky

zemetrasenia a
katastrofy sú varovania;
vo svete je príliš veľa korupcie.“
Aristoteles, klasický grécky
ﬁlozof, žiak Platóna a zakladateľ západnej ﬁlozoﬁe
-384 - -322 pred n. l.

»„Pre politikov je korupcia

a klientelizmus jedom. Ak
prestanú plniť svoj vlastný
program, začnú sa starať o
to, ako si namastiť vlastné
vrecká.“
Miloš Zeman, český prezident, bývalý predseda vlády a ekonóm 1944.

»„Slovensko

moje, mrzí
ma, že ťa rátajú k úplatným
krajinám sveta. Treba to
zmeniť. Hneď! Bez okolkov!
Len vedieť, komu mám dať
a koľko...?!“
Peter Petiška, 1937 – 2012.

»„Korupcia je neresť taká

stará, ako ľudská povaha.“
André Maurois, francúzsky
spisovateľ 1885 – 1967.

»„Korupcia,

najneomylnejší symptóm ústavnej
slobody.“
Edward Gibbon, anglický
historik a člen parlamentu
1737 – 1794.

»„Peniaze sú hnacou, pro-

1
9

duktívnou silou korupcie.“
Josef Čapek, český maliar a
spisovateľ 1887 – 1945.

„Mier sa rodí zo spravod3 »livosti
a spravodlivosť sa
zakladá na pravde.“
Ján2
Pavol II. 264. pápež5katolíckej cirkvi 1920 – 2005.
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NÁBYTOK HALÁSZ
akciový leták a ďalší tovar za výhodné ceny nájdete na našej webovej stránke

www.nabytok-halasz.sk

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

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

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

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,- €

koberce

až -50%
záclony
až
-70%
ďaľšie akcie na webovej
Štýlový nábytok
Akcia -50 %

tovar
í
n
d
3
do

stránke

www.nabytok-halasz.sk

Najväčšia predajňa až 5 000 m2 predajnej plochy:

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
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DUNAJSKÁ STREDA, Galantská cesta (vedľa Kauflandu), pondelok - sobota 9:00 - 19:00, nedeľa: 14:00 - 19:00,
tel.: 0905/897 852

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

Modlite sa za nás, aj my sme kresťania

V rámci Týždňa pomoci prenasledovaným kresťanom nás navštívil
pakistanský kňaz otec Emmanuel
Yousaf. Spýtali sme sa ho na situáciu v jeho krajine aj na cestovanie
po Slovensku.

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

Ako sa zneužíva?
Zákon o rúhaní hovorí, že za znevažovanie 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„Chceme žiť s bratmi moslimami v
nenými moslimami, ktorých je väčšina.
našej spoločnej krajine a pracovať
Ak mám problém s kolegom či konkuna jej zlepšení, tak, ako Slováci
rentom, obviním ho z rúhania. Kým sa
pracujú na zlepšení Slovenska.“
z toho “vyseká”, dávno ho vyhodia z
moslimami. Nemali sme žiadne rozpo- práce a ja mám pokoj. Dotyčný však trpí
ry… Teda, mali sme ich veľa, ale boli to a môže sa stať, že ho odsúdia na smrť za
klasické detské prekáračky (smiech). vymyslené obvinenie. Koniec-koncov,
Náboženstvo nikdy nebolo témou. Môj to bol aj prípad Asie Bibi, ktorý je Slováotec pracoval v armáde a tiež mal viacero kom dobre známy.
moslimských priateľov. Pamätám si, že
Skúste ho napriek tomu priblížiť.
na vianoce sme piekli koláče a roznášali
ich po moslimských rodinách. A tie rodi- Asia Bibi bola obvinená z rúhania, ktoré
nespáchala. Skutočným dôvodom bolo,
ny robili to isté počas ich sviatkov.
že jej moslimská kolegyňa nechcela,
Kedy sa situácia kresťanov začala aby pila vodu z rovnakých pohárov ako
oni. Asia Bibi to odmietla a o pár dní
zhoršovať?
Miestami bolo diskrimináciu cítiť aj prišlo toto vykonštruované obvinenie.
vtedy, najmä v menších mestách a de- Trvalo niekoľko rokov, kým sa na Najdinách. Nemohli piť vodu z rovnakej vyššom súde podarilo rozsudok smrti
Aké to bolo vyrastať v Pakistane
ako dieťa kresťanských rodičov?
V porovnaní s dneškom veľmi dobré. Študoval som na katolíckej škole, napriek
tomu bola väčšina mojich spolužiakov

Otec Emmanuel zdôrazňuje, že napriek ťažkej situácii nemáme kresťanov
v Pakistane ľutovať. „Modlite sa za nás,“ vraví.
zvrátiť. Asia Bibi mala šťastie, viacerí ho
však nemajú.

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

Ako to myslíte?
Asiu Bibi zatkla po obvinení polícia. To
sa niekedy nestane a zakročí rozvášnený 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.

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

Kresťania tvoria v Pakistane menšinu, len tri percentá populácie. Ako
vyzerá ich viera, ich kresťanský život?
Pán Boh nás požehnal a nemáme probViac informácií o Týždni pomoci prenalém s nedostatkom kňazov, čo sa často sledovaným kresťanom a o možnostiach
stáva. V skutočnosti musíme zháňať pomoci nájdete na www.prenasledovani.sk
prostriedky - napríklad od ACN - na výZdroj: Dominik Harman
stavbu nových. V tomto cítim veľkú BoPápežská nadácia ACN – Slovensko

ZASKLIEVANIE BALKÓNOV A TERÁS
balkóny

bezrámové
rámové

zimné záhrady

splátky od 49 €

splátky od 149 €

VIANOČNÁ AKCIA
0948 787 777 | www.balkona.eu

prístrešky

zasklievanie terás

splátky od 101 €

ZĽAVY AŽ DO 27%

Možnosť výhry 700 €

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom
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viny
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komárňansko

7
Vtipy

Corgoň

PF 2020
ĎAKUJEME
ZA VAŠE
NÁKUPY
KÖSZÖNJÜK,
HOGY
NÁLUNK
VÁSÁROL

PREDAJNA (ÜZLET):

» Nápis v škótskom kníhkupectve:
- Kupujte knihy už teraz,
aby ste si ich mohli v kľude prečítať skôr, ako ich
venujete ako darček k Vianociam.

10%
500ml + 50 ml

0,39 €

Corgoň

12%
500ml + 50 ml

»Štyri etapy života muža:
- Veríš na Mikuláša.
- Neveríš na Mikuláša.
- Robíš Mikuláša.
- Vyzeráš ako Mikuláš.

JC egységár 0,71 € / l

»Židovský

Mikuláš príde
do škôlky, vyloží hračky a
vraví:
- No deti, môžeme prejsť k
biznisu?

0,59 €
JC egységár 1,07 € / l

HRADNÁ 3, KOMÁRNO
- NÁKUP ZA DISKONTNÉ CENY
PRE VŠETKÝCH
( DISZKONT ÁRAK MINDENKINEK )

www.nitrazdroj.sk

Bez ďalšej zľavy. Do vypredania zásob.
Utólagos engedmény nélkül, a készlet erejéig

www.regionpress.sk

781190013

Cena platí 1. 12. – 31. 12. 2019
Az ár 2019 december 1-től december 31-ig érvényes

»Na poštu príde list, adresovaný Mikulášovi. Poštári
ho otvoria:
- Milý Mikuláš. Sme veľmi
chudobní a preto neviem
kúpiť darčeky rodičom. Bolo
by super keby si mi poslal
100 eur na darčeky.
Poštári sa zľutujú, spravia
zbierku a pozbieraných 50
eur pošlú chlapcovi. Po pár
dňoch príde ďakovný list a
poštári ho s očakávaním
čítajú:
- Milý Mikuláš. Ďakujem za
peniaze, ale predstav si,
títo poštári ma okradli o
polovicu.

33-0041

» redakcia
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NOVÉ TVÁRE V POLITIKE
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7PSZIRWOS WXSN° RE OVMŁSZEXOI 6S^LSHYNI
WE ÐM WOSRÐ° Z VYO¤GL TEVXMI TSPMXMOSZ OXSV°
VSO] ^RIYŁ°ZEN½ QSG RE VS^OV¤HERMI REĤMGL
HER° 2IQ·ŁIQI QEĨ HSFV½ ^HVEZSXR½
WXEVSWXPMZSWĨ Z]ĤĤMI H·GLSHO] EPIFS
HSOSRÐIR¬ HMEāRMGI TVIXSŁI TIRME^I VSO]
QM^R½ Z WGLV¤ROSZÀGL ǽVQ¤GL RE ½ÐXSGL
WTSR^SVSZ ZP¤HRIN OSEP°GMI  .I TVEZHE ŁI
RE ǅMGLǆ WXVERI W½ TIRME^I QSG SZP¤HEN½
W½H] TSP°GMY EN EVQ¤HY EPI RE REĤIN WXVERI
NI TVEZHE E WTVEZSHPMZSWĨ  2E REĤIN WXVERI
NI ZIāE TSGXMZÀGL E WPYĤRÀGL āYH° OXSV° W½

SGLSXR° FSNSZEĨ ^E WTVEZSHPMZSWĨ E ^E
PITĤMI 7PSZIRWOS TVI R¤W ZĤIXOÀGL > XÀGLXS
āYH° WQI Z]XZSVMPM EN REĤY OERHMH¤XOY 2E
NIN ÐIPI W]QFSPMGO] WXSN° ǅSF]ÐENR¤ ŁIRE
^ :ÀGLSHYǆ OXSV¤ NI LPEWSQ XMW°GSZ āYH°
OXSV° GLG½ PITĤMY FYH½GRSWĨ TVI WIFE TVI
WZSNMGL FP°^O]GL E RENQ§ TVI WZSNI HIXM
0°HIV LRYXME NY XEOXS TVMZ°XEP RE OERHMH¤XOI
Ǉ:°XEQ:¤WREREĤINOERHMH¤XOIETIZRIZIV°Q
ŁIFYHIXIWXIPIWRIR°QXSLSW½FSNEW+SPM¤ĤSQ
OXSVÀR¤WXYVSOSZZ]GMGMEZE:]GMGMEZER¤W
^S ŁMZSXSHEVRIN XIOYXMR] FIVMI R¤Q H·ZSH

GIP½OERHMH¤XOYWMQ·ŁIXITS^VMIĨRE[[[SF]GENRMPYHMEWO

REH·WXSNRÀŁMZSXVSF°^R¤WTSWOSOSZGLGI^
R¤WQEĨMFEQPÐMEGYZ§ÐĤMRYEXIHEEF]WSQ
TSZIHEP S 1¤VMM ģSJVEROS NI XS HPLSVSÐR¤
TIHEKSKMÐOE OXSV¤ WE ZIRYNI Z^HIP¤ZERMY
HIX°EQP¤HIŁI4S^R¤QNY\VSOSZEOSÐIWXR½
HSFV½ŁIRY2IREĤMIPWSQŁMEHRILSÐPSZIOE
OXSVÀ F] NIN OIH]OSāZIO ÐSOSāZIO Z]XOSP E
QEP ZSÐM RIN RINEO½ ^¤ĤĨ >¤VSZIċ OIÒ WSQ
NY ZMHIP \OV¤X WSQ WM TSZIHEP ŁI X¤XS ŁIRE
TEXV°HSTSPMXMO]EERMVE^WSQRIQEPSHZELY
WE NIN XS STÀXEĨ 2IGLGIP WSQ NY Z]XVLR½Ĩ ^
XSLS HSFV¬LS ŁMZSXE EPIFS ^ XSLS ŁMZSXE
Z OXSVSQ ŁMPE E TSQ¤LEPE HVYLÀQ āYÒSQ
2E HVYLIN WXVERI XMIXS ZSāF] W½ S XSQ ŁI
FYHIQITSXVIFSZEĨHEĨHSOST]ZĤIXO]Ĥ°O]E
ZĤIXO]WMP]EYVSFMĨRMIÐSÐSF]WQIMRSOIH]
RIHSO¤^EPMYVSFMĨ4VIXSWSQENNEYVSFMPOVSO
ŁIWSQSWPSZMPŁIRYOXSV½WSQVSOSZRIQEP
SHZELYSWPSZMĨEF]HSTSPMXMO]ZWX½TMPEESXS
VEHĤINWSQŁIXSXSTS^ZERMITVMNEPE/IÒWSQ
XSXSMWX¬TSZIHEPTERMģSJVEROSTSZIHEPEQM
ŁIÐEOEPEVSOSZOÀQNYSWPSZ°QIǅ
2E ÒEPĤ°GL QMIWXEGL FYH½ OERHMHSZEĨ
SHFSVR°O LRYXME RE SFVERY .EVSWPEZ 2EÒ
FÀZEPÀ Ĥ¬J Z]ĤIXVSZEGMILS X°QY +SVMPE 0YO¤Ĥ
/]WIPMGEFÀZEPÀXIRMWXE/EVSP/YÐIVE7½ÐEWR°
TSWPERGMLRYXMEOERHMHYN½^OSRGEOERHMH¤XO]
P°HIV LRYXME -KSV 1EXSZMÐ NI RE TSWPIHRSQ
QMIWXI

1EXSZMÐHEP

1¤VMEģSJVEROS

SF]ÐENR¤ŁIRE^ZÀGLSHY
2EVSHMPEWSQWEZ/VSQTEGLSGL>¤OPEHR½EWXVIHR½TIHEKSKMGO½
ĤOSPY WSQ REZĤXIZSZEPE Z 0IZSÐM Z]WSO½ TIHEKSKMGO½ ĤOSPY WSQ
YOSRÐMPEZ4VIĤSZI1SQIRX¤PRIŁMNIQZ7TMĤWOIN2SZIN:WM'IPÀWZSN
TVSJIWMNRÀ ŁMZSX WSQ ^EWZ§XMPE HIĨSQ E QP¤HIŁM TVIXSŁI X½XS TV¤GY
^FSŁċYNIQ &SPE WSQ YÐMXIāOSY RE ^¤OPEHRIN M RE Z]WSOIN ĤOSPI
4·WSFMPEWSQEOSVMEHMXIāOEGIRXMIVZSāR¬LSÐEWYÐM^¤OPEHRINĤOSP]E
TSWPIHR¬HZEVSO]WSQVMEHMXIāOSYOYPX½VRILS^EVMEHIRME
(STSPMXMO]WSQWEVS^LSHPE°WĨTVIXSŁITVIHQIWMEGSQWEQMREVSHMP
ZR½ÐMOEZ·FIGQMRMININIHRSZEOINOVENMRIFYHIQ·NZRYOZ]VEWXEĨ
HS EOIN ĤOSP] FYHI GLSHMĨ EO¤ YÐMXIāOE LS FYHI YÐMĨ EPIFS EO¤
PIO¤VOEWEFYHISċLSWXEVEĨ4VIXSWSQWEVS^LSHPEZWX½TMĨHSTSPMXMO]
:MIQŁINIXSZ¤ŁR]OVSOENERMIWSQTSPMXMÐOE7SQSF]ÐENR¤ŁIRE^
ZÀGLSHYOXSV¤GLGITVIREĤYOVENMRYYVSFMĨRMIÐSZMEGǅ

3FNIHR¤ZEXIā3&=Ï%.2Ā9(-%ERI^¤ZMWP¬SWSFRSWXM 3Ā%23 23:%/VIWĨERWO¤½RME / >1)2%>(30%>¤QSGO¤&VEXMWPEZE-Ï3(SH¤ZEXIā'%14%-+27WVSģXIJERE1S]^IWE6YŁSQFIVSO-Ï3VIKMSR46)77WVSģXYHIRXWO¤8VREZE-Ï3
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: HMWOYWRIN VIP¤GMM 2E XIPS WE WXVIXSP -KSV 1EXSZMÐ W.YVENSQ &PER¤VSQ
,PEZRSY X¬QSY FSPS ^ZIVINRIRÀ VS^LSZSV .¤RE 4SÐMEXOE W ZXIHENĤ°Q
KIRIV¤PR]QTVSOYV¤XSVSQ(SFVSWPEZSQ8VROSQ4SÐMEXIOZVS^LSZSVI
VMIĤMP EOS MQ Q¤ 8VROE TSQ·GĨ ^EOEQYǾSZEĨ SHSWPERMI  QMPM¶RSZ
OSV½R ^S ĤX¤XRILS VS^TSÐXY WGLV¤ROSZIN ǽVQI Z OEY^I 8-437 E TSTVM
XSQWXMLSPTSSFHMZSEĨEOSĤ¬J727HSO¤^EPYOVEHR½ĨHZIQMPMEVH]OSV½R
ZOEY^IIQMWMI:HIFEXI1EXSZMÐTVMTSQIRYPŁITVIQM¬V*MGSQEPYŁ
QIWMEGIZSTVIHSH7-7WTV¤ZYŁIWEGL]WX¤TSHZSHWIQMWMEQMEPIRMÐ
RIYVSFMPEOSREPEŁZXIH]OIÒ^MWXMPŁI7PSXEWEWR°QRITSHIPMP Ǉ.IHMR¬ÐS
7QIV^EYN°QEPSFSPSŁIWE7PSXESXMIHZIQMPMEVH]W*MGSQRITSHIPMP
8SXSNILERFEXSXSNIZM^MXOEHZER¤WXMGLVSOSZEOSŁIWSGM¤PRILSĤX¤XY
7QIVY :] WE MHIXI ^ XSLXS Z]OPEQEĨ#ǅ TÀXEP WE 1EXSZMÐ  &PER¤V WE
^QSLSPPIRREOPEWMGO¬SHOE^SZERMIRESVK¤R]ÐMRR¬ZXVIWXRSQOSRER°
OXSV¬ QEN½ GIP½ ZIG Z]ĤIXVMĨ E OSQIRXSZERMY *MGSZIN ^SHTSZIHRSWXM
WEZ]LSP8SŁI&PER¤VSZÀQZÀLSZSVO¤QRIZIVMEYŁERMHMZ¤GMTSXZVHMP
ZÀWPIHSO LPEWSZERME Z OXSVSQ WQIV¤GO] TSHTVIHWIHE YXVTIP HIFEOIP
ETVILVEPZTSQIVI OY 
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