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Týždenne do 31 290 domácností
STRECHYNA KĽÚČ

Voľte aj zo zahraničia

031190175

07-0012

0905 746 124
09
www.strecha.ws

od marca 2020

Viac informácií
NA STRANE č.

6

Hladáme do Centra pre deti a rodiny
v Jelke - Dom Dobrého Pastiera
PROFESIONÁLNEHO NÁHRADNÉHO RODIČA
Mzda: 700-800 €. Nástup ihneď.

0911 990 463

0911 28 88 68

76-0046

PALIVOVÉ DREVO

PLOCHÝCH STRIECH
VYSOKOKVALITNÝMI
MATERIÁLMI
Sme na trhu už viac ako 25 rokov...

16-0361

» red

45-0027

0907 652 710

ARICSTONE s.r.o.

SKLENÁRSTVO Roman Bánczi

dá do prenájmu sť
no
masérsku miestelou

LEXAN-PREDAJ, DOVOZ, MONTÁŽ
RÁMOVANIE OBRAZOV, SKLO DO KRBOV

36-0171

§

0905 114 300 www.lexanga.sk

36-0033

BALKÓNOVÉ POSUVNÉ SYSTÉMY

so stabilnou klient

RK Okná s.r.o

OPATROVANIE
Idősgondozást vállalok

kvalita za rozumnú cenu

OK NO V P LNEJ VÝBAVE
TIENIACA TECHNIKA

Galánta és környékén
Magyarul beszélők ajánlatát várom
36-0175

iba za

333€

0905 383 034
34
rkokna@zoznam.sk

NÁBYTOK NA MIERU

Domáca morka
na Váš
sviatočný stôl!

Za rozumné ceny!

36-0048

Róbert Bukovský |

0911 266 549
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36-0019

Zameranie a návrh ZADARMO!
y.sk
www.nabytokbukovsk

Tešedíkovo

0918 537 780

ARRI s.r.o.

PREDAJ
MLÁDOK

IZOLÁCIE

prev. Relax.-rehabilitačné centrum

0904 160 775

a PREDAJ KRMÍV

Cenové ponuky ZDARMA

www.detskydomovjelka.sk
0903 416 244

Nepremeškajte lehotu pre podanie
žiadosti!Nečakajte v radoch. Neodkladajte to! Zaberie to tri minúty. Ide o veľa!
Rôzne spôsoby voľby vyžadujú:
- včas podanú žiadosť,
- čestné vyhlásenie,
- fotku / scan dokladu (len ak nemáte
trvalý pobyt v SR),

Viac info na thermaltour@thermaltour.sk
alebo osobne.

786%29

3,50 €/m

2

46-0020

Formulár je vyplnený len vo vašom
zariadení (mobile, počítači,..). Žiadne z
údajov, ktoré zadáte, sa sa nikde neukladajú. Vytvorenú žiadosť si uložíte u
seba a odošlete z vášho e-mailu.
https://www.srdcomdoma.sk/

>%(2

škridla výpredaj

36-0097

Právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň
konania volieb dovŕši 18 rokov veku.
Volič môže voliť na území Slovenskej
republiky vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, alebo
v ktoromkoľvek volebnom okrsku na
základe hlasovacieho preukazu. Volič
môže však voliť mimo územia Slovenskej republiky poštou, ak nemá trvalý
pobyt na území Slovenskej republiky
a bol na základe žiadosti zapísaný do
osobitného zoznamu voličov, alebo
má trvalý pobyt na území Slovenskej
republiky a v čase volieb sa zdržiava
mimo jej územia.

Všetky náležitosti odošlete e-mailom na adresu, ktorá sa zobrazí v poslednom kroku (závisí od miesta Vášho
trvalého pobytu). Ak nedostanete odpoveď na e-mail, doporučujeme overiť
si prijatie žiadosti telefonicky.

36-0015

Ak máte príbuzných v zahraničí –
podľa štatistických údajov je ich
viac ako milión, potom ich upozornite aj na nasledujúcu možnosť.

46)Ï8%.8)7-

07-0178
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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.
rôznym chorobám, ale i nad krehkosťou
Svätý František Saleský mal veľmi
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
y. Dokonca ajj
Hľadáme pravdu? Chceme ju čítať a zbytočne chyby.
obiť s pokopočuť? Alebo sa jej vyhýbame ako čert pokánie treba robiť
krížu? Bojíme sa jej? Nemáme odvahu jom.“
sa s ňou zoznámiť? Akceptovať ju takou,
m vám poakou je a urobiť opatrenia na to, aby pravTakže – želám
dou 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„Prajem ti pokojnú prvú adventnú“ –
prišlo mi minulú nedeľu ráno želanie.
Pokojnú. Nuž, želám vám pokojnú
druhú. S plným vedomím vzácnosti
obsahu slova pokoj.

PALIVOVÉ DREVO
0902 187 676

aj kamiónový odber

36-0036

Redakcia:

Druhá nedeľa adventu
– nedeľa pokoja

VÝŠKOVÉ PÍLENIE
stromov a odvoz drevného odpadu

0904 202 630

PÔŽIČKY
- KÖLCSÖNÖK
podmienka:
0907 748 731

pravidelný príjem

36-0169

ŠALIANSKO

36-0174

GALANTSKO
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0800 500 091 - www.konstrukter.sk
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Projekčná kancelária
Ing.arch.Dana Gálová

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

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

Bratislavsko Východ
Bratislavsko Západ
Dunajskostredsko
Galantsko+Šaliansko
Hlohovecko+Sereďsko
Komárňansko
Levicko
Malacko
Nitriansko
Novozámocko
Pezinsko
Piešťansko+NM+MY
Senecko
Senicko+Skalicko
Topoľčiansko+PE+BN
Trenčiansko+DCA+IL
Trnavsko
Zlatomoravsko

Stredné Slovensko
BB
KY
LI
LC
MT
OR
PB
PD
ZV
ZH
ZA

50.530
29.120
35.020
30.690
41.690
36.230
28.230
41.340
39.560
27.490
52.120

Banskobystricko+BR
Kysucko=CA+KM
Liptovsko=LM+RK
Lučenecko+VK+PT
Martinsko+TR
Oravsko=DK+NO+TS
Považsko=PB+PU
Prievidsko
Zvolensko+DT+KA
Žiarsko+ZC+BS
Žilinsko+BY

ODVOZ STAVEBNÉHO
A KOMUNÁLNEHO ODPADU

Katalóg EUROLINE
rodinných domov

novinky
2019

www.darch.sk
darchatelier@gmail.com
Mobil: 0907 722 309

ȍXVNODGQHQLHDRGYR]RGSDGXNRQWDMQHUPL

36-0008

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

PROJEKTY RODINNÝCH
A BYTOVÝCH DOMOV,
NEBYTOVÝCH OBJEKTOV
A OBJEKTOV NA PODNIKANIE
Zabezpečíme
Vám projekt,
vypracujeme
situáciu osadenia,
prípojky, zmeny
projektu, stavebné
povolenie, výber
dodávateľa.

47-014

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

Adresa: Petzvala 1404
(vedľa Toman Atex), GALANTA

STOP EXEKÚCIE

ȍSUHQ£MRPNRQWDMQHURYDHOE¼UDF¯FKNODG¯Y
G¯Y
¯Y

Kancelárie

Komárno, Štúrovo, Želiezovce

ȍY\SUDWDQLHE\WRY¿FKDQHE\WRY¿FKSULHVWRURY

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

Volajte
0915 896 536

okolie Šale a Galanty ɓ 0907 173 047
GA19-49 strana
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Mgr. Bc. Molnárová

Konzultácie

ZADARMO

59-0042

33.870
28.710
26.640
83.740
20.730
12.970
29.620
41.130
42.845
32.750

36-0110

BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN

CHARITA / SLUŽBY, ZAMESTNANIE

GALANTSKO
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Dobrý jarmok pre Zillu a Dávida

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

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

34-0217

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

„Dobročinnosť je výnimočný stav,
keď sa z ľahostajného prúdu človečiny oddelí skutočná ľudskosť, aby
pomohla trpiacemu.“ (Milan Rúfus,
slovenský spisovateľ)
Každoročne v tomto období ožíva
dávny príbeh o Dievčatku so zápalkami. Hoci rozprávka, jedna z mnohých
krásnych Andersenových, no aj tak
prvá lekcia človečiny pre malého človeka – čitateľa v živote. A potom prichádzajú ďalšie a ďalšie. Nevyhýbajme sa
im, byť ľudský nie je hanba, je to prejav
vnútornej sily človeka a jeho viery v
dobro.
Aj keď Vianoce a všetko s nimi spojené, vrátane darčekov, sa nám zdá
akoby čoraz viac poznamenané komerciou, hlukom, peniazmi, leskom, Vianoce pochádzajú z chudobnej maštale.
Z priestoru pre otca, mamu, bábätko,
tepla zo slamy a zopár zvieratiek. A potom múdrosti v podobe mudrcov. Teda
– stále sú o emóciách, sú o kúzelnom
nádychu, o niečom malom a predsa
veľkom, čo sa viaže nielen na obdarúvaného, ale aj na darujúceho. Sú o
vzájomnom vnímaní sa, o človečine a
vo Veľkých Kapušanoch budú preto a
práve preto aj o Dobrom jarmoku. Ten
sa uskutoční dňa 18. 12. 2019 prvýkrát a
organizuje ho OZ „Zodpovední občania
mesta Veľké Kapušany“, pod záštitou
primátora mesta, ÚPSVaR v Michalovciach a VŠZaSP sv. Alžbety.
Darcom môže byť každý, kto sa

AIW - Práca - Opatrovanie
seniorov v Rakúsku!
t-dňovÏUVrnusy rBkúskBživnosť
tmáme stále dostatok ponúk aj pre mužov
tTNFQBrUOFrPNrBkÞTLFIPČFrvFOÏIPkrížB
trokoWQPNÈIBNFPQBtroWBtFǥkÈNWRBkúsku

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

Facebook: aiwsk

32-0137

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!

47-072

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

GA19-49 strana
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rozhodne navštíviť Dobrý jarmok pred
Mestským úradom. Niekto vyrobí, iný
napečie. Jeden vyrobí zo srdca, druhý
kúpi od srdca. A výťažok poputuje
deťom. Šesťročnej Zille a šestnásťročnému Dávidovi. Obe deti potrebujú financie na rehabilitáciu. Prispejete im
na ňu tak, že si na Dobrom trhu kúpite,
čo sa vám zapáči. A ani netušíte, koľko
pozitívnej energie tam načerpáte. Jeden vyrobí, ďalší vymení za ľubovoľnú
sumu, niekto získa originálny vianočný darček, ktorý nikde inde nebude
možné kúpiť. A ktorý pod stromčekom
bude hriať.
„Charita je hlavnou cnosťou a najväčším putom, ktorým prichádza požehnanie k ľudstvu, je to moc, ktorá
spája ľudí a inšpiruje ich k ušľachtilým
snahám.“ (James Hilton, britský spisovateľ)

» Gabriela Fedičová
Reprofoto – kresba: Diana Fedičová

TRADÍCIE / POLITICKÁ INZERCIA, SLUŽBY
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Symbolika adventu I

ȍŔǿʡƃǫƃǠɢȶ˖ȟơȥơࡲơʋȶɢɭǫ˖ȥŔȥǫơȶŹɭȶʽɽȇƢǠȶ
˖ȍˊǠŔȥǫŔʽȍŖƎòȟơɭʠʽȶŹȍŔɽʋǫŔƃǠŔȇȶʁȇȶȍɽʋʽȶ
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¥ŔʽˊɽȶȇȶȟȟǫơɽʋơǿơɽʡƆŔɽȥˋȟǫȥǫɽʋơɭȇʋȶɭˋ
rozprávkovo bohatne na výrube lesov, alebo
ȟǫȥǫɽʋơɭ ɢɭŖƃơ ˖ȶƎɢȶʽơƎȥˋ ˖Ŕ ȟȥȶǠƢ ȇŔʠ˖ˊࡲ
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ɽʋŔʽȥơɽǫơɢȍȥʡ˖ȶƎɢȶʽơƎȥȶɽʍࡲ
My v strane Łč7|sa sústredíme na program
ɢɭơɭȶƎǫȥˊƎȼƃǠȶƎƃȶʽȟȍŔƎˋƃǠࡲ¡ŖȟơʁɢǫƆȇȶ࢚
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tvoríme jednu z najúspešnejších krajín sveta.
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Prichádza už druhá adventná. Far- jomnosť, (ružová „Gaudete“, odporúbou adventu je fialová. Vyjadruje čané čítanie pri zapálení sviečok Nádej,
dôstojnosť a pokánie. Sviečky a Mier a Priateľstvo - Izaijáš 9: 6-7 35:10.
stuhy na venci by tak mali byť fia- 4. sviečka Láska (fialová), odporúčalové s výnimkou tej tretej v poradí né čítanie - Izaijáš 9: 6-7.
- tá je totiž zasvätená priateľstvu a 5. sviečka Kristus (biela), zapálenie
všetkých piatich sviečok po západe
je ružová.
slnka. Odporúčané čítanie pri zapálení
Sviečky sa zapaľujú proti smeru sviečok - Evanjelium sv. Lukáša 1: 68hodinových ručičiek. Časté sú aj vence 79 a Evanjelium sv. Lukáša 2: 1-20.
Druhá adventná nedeľa sa tiež
s piatou - bielou sviečkou - uprostred.
Tá sa zapaľuje na Štedrý deň a symbo- nazývala bronzová. Moderná doba
lizuje Krista. Na prvú nedeľu adventnú nedávnych rokov z troch posledných
sme rozsvietili prvú (fialová) svieca. nedieľ pred Štedrým dňom spravila
Táto sviečka sa zvyčajne nazýva „svie- nákupné šialenstvo. Advent je však o
ca prorokov“ na pamiatku prorokov, niečom úplne inom.
hlavne Izaiáša, ktorí predpovedali narodenie Ježiša Krista.
Na druhú adventnú nedeľu je zapálená druhá fialová svieca - sviečka
„betlehemská“, ktorá symbolizuje
Kristove jasle, príchod Lásky na svet.
Sviečky sú tiež spojené s menami zodpovedajúcimi 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 - Izaijáš 60: 2-3.
2. sviečka Mier, pokoj (fialová), odporúčané čítanie pri zapálení sviečok Nádej a Mier - Evanjelium sv. Marka 1: 4.
3. sviečka Priateľstvo, radosť, vzá-

» red

33-0041

 

33-00039

Zverejnená nahrávka medzi generálnym
prokurátorom Trnkom a bývalým ministrom
˪ȥŔȥƃǫǭ òȟơɭʠ áȶƆǫŔʋȇȶȟ ʠȇŔ˖ʠǿơ ǉʠȥǌȶʽŔȥǫơ
˖ȍȶƎơǿɽȇơǿɢŔɭʋǫơɽʋɭŖȥòȟơɭŔò¥òࡲeơȥơɭŖȍȥˊ
ɢɭȶȇʠɭŖʋȶɭȇʋȶɭˋȟŔȍƎȶǠȍǫŔƎŔʍȥŔƎȶƎɭ˙ǫŔʽŔ࢚
ȥǫơ ˖Ŗȇȶȥȶʽ ȥŔȟǫơɽʋȶ ʋȶǠȶ ɢȶȟŖǠŔȍ ʽʋơƎŔǿ࢚
ʁǫơȟʠ ȟǫȥǫɽʋɭȶʽǫ ˪ȥŔȥƃǫǭ ɢȶƎʽȶƎˊ ʠʋʠʋȍŖʽŔʍࡲ
Łࢱ ȥŔǠɭŖʽȇˊ ǿơ ˖ɭơǿȟŖ ȇȶȶɭƎǫȥŖƃǫŔ bǫƃȶʽǠȶ
ȟǫȥǫɽʋɭŔ ˪ȥŔȥƃǫǭ Ŕ ȶƆȥơɭȶʽǠȶ ǌơȥơɭŖȍȥơǠȶ
ɢɭȶȇʠɭŖʋȶɭŔ þɭȥȇʠ ɢɭǫ ȶƃǠɭŔȥơ ȥǫơ ʁʋŖʋȥˊƃǠ
Ŕȍơ ˖ȍȶƎơǿɽȇˋƃǠ ˖Ŗʠǿȟȶʽ ȇʋȶɭƢ ȟŔȍǫ ˖Ŕ ƃǫơȒ
ȶȇɭŔƎȥʡʍ ȶŹƆŔȥȶʽ òȍȶʽơȥɽȇŔࡲ Ŕʠ˖ʠ ʽࢱ ɢŔɭȍŔ࢚
ȟơȥʋơȇɭˊȍŔǿɢɭơƎɽơƎŔʽȍŖƎˊèȶŹơɭʋbǫƃȶࡲĪȥŔ࢚
ǠɭŖʽȇơɽŔŔȇȶȇȒʡƆȶʽˋƆȍȶʽơȇɢɭǫȇŔʠ˖ơơȟǫɽǫơ
ɽɢȶȟǭȥŔŔǿʽʋơƎŔǿʁǭɢɭơƎɽơƎŔò¥òࡲơǠȶɢɭŔʽȶʠ
ɭʠȇȶʠ Źȶȍ ʠ˙ ʽʋơƎˊ ȥƎɭơǿ 7Ŕȥȇȶ ȇʋȶɭˋ ò¥ò
˖ŔɽʋʠɢȶʽŔȍ ʽȶ ʽǫŔƃơɭˋƃǠ ʁʋŖʋȥˊƃǠ ɢȶƎȥǫȇȶƃǠࡲ
òȍȶʽơȥɽȇȶȍơȥʽʋơǿʋȶǿơƎǫȥơǿȇŔʠ˖ơɢɭǫʁȍȶȶƎơ࢚
ɽǫŔʋȇˊȟǫȍǫȷȥȶʽơʠɭȇʋȶɭƢɽŔȟȶǠȍǫɢȶʠ˙ǫʍɢɭơ
ɭȶƎǫȥˊ Ŕ ƎȼƃǠȶƎƃȶʽࡲ 7ȶʋơɭŔ˖ ȥǫȇ ˖Ŕ ʋȶ ȥơŹȶȍ
ȶƎɽʡƎơȥˋࡲ7ȶŹɭȶɽȍŔʽþɭȥȇŔȇʋȶɭˋɽࢱȶƆȥơɭȶȟ
ɽɢȶȍʠɢɭŔƃȶʽŔȍ ȥǫơ ǿơ Ŕȥǫ ȶŹʽǫȥơȥˋ Ŕ ʽơɽơȍȶ
ŹơǠŖ ɢȶ ɽȍȶŹȶƎơࡲ ¶ŹƆŔȥǫŔ ƃǠƃʡ ȇȶȥơƆȥơ ʽˋ࢚
ɽȍơƎȇˊࡲ þǭ Ɔȶ ɢȶƎʽȶƎˊ ɢŖƃǠŔȍǫ ȟʠɽǫŔ ɽȇȶȥƆǫʍ
ʽȶʽť˖Źơࡲ¶ʋȶʽǫŔƃŔȇʋɭơɽʋȥʡƆǫȥȥȶɽʍɢŖƃǠŔȍǫ
ȒʠƎǫŔȇʋȶɭǭŹȶȍǫʽȶʽˊɽȶȇˋƃǠǉʠȥȇƃǫŖƃǠŔȟŔȍǫ
ƃǠɭŖȥǫʍ ˖Ŗʠǿȟˊ ʁʋŖʋʠ Ŕ ȶŹƆŔȥȶʽ ȥȶ ȥŔȟǫơɽʋȶ
ʋȶǠȶɢȶȟŖǠŔȍǫȟŔ˪ǫࡲ
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Nahrávka odhalila
zlodejov z SNS a Smeru

Najčítanejšie regionálne noviny

GA19-49 strana

4

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

Klvalitné plechové garáže s montážou

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

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

07-0016

finančná ochrana

výrobok

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

66-0218

0905 638 627

volajte

DRAŽBA

je PODVOD!

Slovenský

ZASKLIEVANIE BALKÓNOV A TERÁS
bezrámové
rámové

zimné záhrady

splátky od 49 €

VIANOČNÁ AKCIA
0948 787 777 | www.balkona.eu

prístrešky

splátky od 149 €

zasklievanie terás

splátky od 101 €

ZĽAVY AŽ DO 27%

Možnosť výhry 700 €

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom

GA19-49 strana

splátky od 98 €
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63-0179

balkóny

PRÍPRAVY NA VIANOCE / SLUŽBY, ZAMESTNANIE
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Voňavý horúci nápoj na zahriatie

Vianočný punč štyrikrát inak
čerešne a maliny. Punč nalejeme do pripravených pohárov s ovocím.

Vianočný punč z čierneho čaju

Suroviny: 500 ml červené víno, 300 ml
voda,1 sáčok čierneho čaju, šťava z polovice pomaranča, šťava z polovice citróna, 200 ml rum, 100 g trstinový cukor,
4 celé škorice, 8 klinčekov, 2 pomaranZ čoho punč pripravujeme?
Tento horúci nápoj sa zvyčajne pripra- če, 2 jablká
vuje z čaju alebo ovocného džúsu a vody,
tiež z bieleho alebo červeného vína, tvr- Postup: Do hrnca nalejeme vodu a
dého alkoholu najčastejšie rumu a cuk- necháme zovrieť. Pridáme čierny čaj a
ru. Nemali by v ňom chýbať ani plátky cukor a necháme pár minút lúhovať.
citrónu, pomaranča, kúsky ovocia, a vo- Sáčok čaju vyberieme a pridáme šťaňavé koreniny, akými sú škorica, badian, vu z pomaranča a citróna, klinčeky a
škoricu. Prilejeme červené víno a rum.
vanilka, kardamón či klinčeky.
Necháme chvíľku postáť, aby sa chute
spojili. Medzitým si do pohárov nakráVianočný punč
Suroviny: 700 ml červené víno, 500 ml jame jablká a pomaranč. Punč pred
voda, šťava z polovice pomaranča, šťava podávaním zohrejeme a nalejeme do
z polovice citróna, 250 ml rum, 100 g trs- pripravených pohárov s ovocím.
tinový cukor, 4 celé škorice, 8 klinčekov,
na kúsky pokrájané jablká, čerešne,
Vianočný punč s likérom
maliny
Suroviny: 500 ml červené víno, 300
ml voda, 1 sáčok ovocného čaju, šťava
Postup: Do hrnca nalejeme vodu, pri- z polovice citróna, 50 ml rum, 50 ml
dáme cukor a varíme, kým sa cukor griotka (čerešňový alebo višňový likér),
neroztopí. Pridáme šťavu z pomaranča 100 g trstinový cukor, 4 celé škorice, 8
a citróna, klinčeky a škoricu. Prilejeme klinčekov, jahody, višne alebo čerešne
červené víno a rum. Zahrievame, až (sterilizované)
kým punč nezačne vrieť. Medzitým si
do pohárov nakrájame jablká, pridáme Postup: Do hrnca nalejeme vodu a

Vianočný punč dokáže príjemne zahriať.
necháme zovrieť. Pridáme ovocný čaj
a cukor a necháme pár minút lúhovať.
Sáčok čaju vyberieme a pridáme šťavu
z citróna, klinčeky a škoricu. Prilejeme červené víno. Necháme chvíľku
postáť, aby sa chute spojili, pridáme
ovocie aj so šťavou a na záver prilejeme likér a rum. Punč pred podávaním
zohrejeme.

Nealkoholický vianočný punč

Suroviny: 250 ml pomarančový džús

foto autor ManuErzi pixabay
alebo šťava, 250 ml jablkový džús, 500
ml voda, a k tomu ešte jedno jablko, dva
pomaranče, 4 klinčeky, 2 badiany a celá
škorica
Postup: Do hrnca nalejeme pomarančový a jablkový džús (alebo šťavu),
pridáme na kúsky nakrájané jablko a
plátky pomarančov. Dolejeme vodou.
Vložíme klinčeky, badián a škoricu a
varíme 25 minút.
Pripravila: RENÁTA KOPÁČOVÁ

KURZ SBS

PRACOVNÁ PONUKA:

Príjmeme na TPP dievčatá 18-40 rokov:

v BRATISLAVE
kurzy začnú:

TANEČNICE / STRIPTÉRKY

9.12.2019 a 13.1.2020
Volajte:

do nočného klubu Afrodita v Nových Zámkoch.

vždy v PIATOK v týchto termínoch:
6.12. 2019
17.1. , 7.2. , 28.2. , 20.3. 2020

Hrnčiarovce n/P. . . . 9,00 hod.
Cífer . . . . . . . . . . . . . 9,20 hod.
Kaplná . . . . . . . . . . . 9,40 hod.
Igram . . . . . . . . . . . . 9,55 hod.
Čataj . . . . . . . . . . . . 10,10 hod.
Slov. Nová Ves . . . . 10,30 hod.
Voderady . . . . . . . . 10,45 hod.
Pavlice . . . . . . . . . . 11,00 hod.
Veľké Úľany . . . . . . 11,30 hod.
Sládkovičovo . . . . . 11,50 hod.
Veľká Mača . . . . . . 12,10 hod.

Majcichov. . . . . . . . 12,30 hod.
Opoj . . . . . . . . . . . . 12,45 hod.
Vlčkovce . . . . . . . . . 13,00 hod.
Križovany n/D . . . . 13,15 hod.
D. Lovčice . . . . . . . . 13,35 hod.
Brestovany . . . . . . 13,50 hod.
Bučany . . . . . . . . . . 14,05 hod.
Trakovice . . . . . . . . 14,20 hod.
Žlkovce . . . . . . . . . . 14,35 hod.
Červeník-zvonica. . . 14,50 hod.
Ratkovce . . . . . . . . 15,10 hod.

od marca 2020

vždy v ŠTVRTOK v týchto termínoch:
28
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.
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ZDARMA!

PREDAJ
MLÁDOK

tel.: 0905 338 872

19

5kg KRMIVA

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

Prijem plošnej inzercie

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

0,40

Pri predaji viac
ako 30 ks koží

>> Auto bude stáť na stanovišti alebo Obecným úradom 10 minút <<

32-0107

0910 970 890

0904 001 475

Evidovaní na Úrade práce môžu
mať kurz ZADARMO!

76-0009

Ubytovanie zdarma, stála klientela,
mesačný bonus 400 EUR

46-0020

Vianočný punč nás dokáže príjemne zahriať počas potuliek po
vianočných trhoch, kde si ho zvykneme vychutnávať v spoločnosti
blízkych či priateľov. Pripraviť si
ho však môžeme aj doma a stráviť
tak príjemné chvíle v kruhu rodiny.

SPRAVODAJSTVO / POLITICKÁ INZERCIA

7
Pripravení prevziať
zodpovednosť

Vklad do katastra nehnuteľností

Vtipy
týždňa
»Nápis v škótskom kníhkupectve:
- Kupujte knihy už teraz,
aby ste si ich mohli v kľude prečítať skôr, ako ich
venujete ako darček k Vianociam.
»Štyri etapy života muža:
- Veríš na Mikuláša.
- Neveríš na Mikuláša.
- Robíš Mikuláša.
- Vyzeráš ako Mikuláš.
»Židovský Mikuláš príde
do škôlky, vyloží hračky a
vraví:
- No deti, môžeme prejsť k
biznisu?
»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.
»- Žiadne darčeky k Vianociam mi kupovať nemusíš,
- oznamuje žene na začiatku decembra pán Novák.
- Stačí, keď ma budeš milovať a budeš mi verná.
- Neskoro,“ povzdychla si
ženuška, „už som ti kúpila
kravatu.
»Pán riaditeľ, môžete mi
dať zajtra voľno? - pýta sa
v práci pán Novák.
- Manželka chce, aby som
jej pomohol s vianočným
upratovaním.
- Z takého dôvodu vám
predsa nebudem dávať
voľno! - rezolútne to odmietne riaditeľ.
- Ďakujem, - vydýchne si
zamestnanec.
„Vedel som, že je na vás
spoľahnutie.“
»Novoročné ráno
- Tak šťastný a veselý nový
rok. Ako si sa vyspal?
- Ale ušlo to, len keby o
mňa stále nezakopávali
čašníci!
»- Dal som manželke pod
stromček psa.
- A prečo psa?
- Už sa teším, ako ma s ním
bude posielať večer von!

» redakcia

Vlastnícke právo patrí medzi jedno
z najdôležitejších práv, ktoré upravuje aj Ústava SR a Listina základných
práv a slobôd.
Vlastnícke právo k nehnuteľnostiam
sa eviduje v katastri nehnuteľností. Kataster nehnuteľností je verejný register
a zároveň informačný systém obsahujúci 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 okresného úradu. Vkladom sú zapísané najmä
vlastnícke práva k nehnuteľnosti, ale
môžu nimi byť zapísané aj iné vecné práva k nehnuteľnosti, záložné právo, alebo
práva z vecných bremien. Vklad možno
vykonať iba na základe právoplatného
rozhodnutia okresného úradu, katastrálneho odboru. V praxi sú bežné zápisy
vlastníckeho práva v spojení so zápisom
záložného práva banky, ak sú poskytované hypotekárne úvery. Vlastnícke
alebo iné právo k nehnuteľnosti vzniká,
mení sa alebo zaniká až v okamihu zápisu vkladu do katastra nehnuteľností. Konanie o povolenie vkladu je návrhovým
konaním, teda začína vždy len na návrh
účastníka konania. Návrh sa podáva na
príslušný okresný úrad, katastrálny odbor, v územnom obvode ktorého sa pred-

metná nehnuteľnosť nachádza.
Spolu s návrhom sa podáva aj zmluva 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 advokátom, úrad by ju posudzoval len z toho
hľadiska, či je v súlade s katastrálnym
operátom a či sú splnené procesné podmienky povolenia vkladu. Ostatné náležitosti zmluvy sa ponechávajú na tom,
kto zmluvu autorizuje, resp. garantuje
správnosť náležitostí zmluvy z občianskoprávneho hľadiska. Výsledkom konania o vklade je buď rozhodnutie, že sa
vklad povoľuje, alebo sa návrh zamieta.
Vklad sa povolí, ak sú splnené všetky
procesné podmienky na povolenie vkladu. V opačnom prípade sa zamietne. Proti rozhodnutiu o zamietnutí vkladu možno podať odvolanie na okresnom úrade,
ktorý rozhodnutie vydal, v lehote 15 dní
odo dňa jeho doručenia.

» Tím advokátskej kancelárie
V4 Legal, s.r.o.
e-mail: info@v4legal.sk, www.v4legal.sk

rých ľudí zaujíma, ako sa bude druhý
človek správať v bolesti, strachu, ponížení. 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 metódou zvedavosti súvisí aj nuda a túžba
po silnejších a vzrušujúcejších zážitkoch.
Niektorých agresorov vedie k šikanovaniu jednoducho túžba zabávať sa a zažiť
nejaké vzrušenie.
Aj preto je dôležité uvedomiť si, že šikanovanie vonkoncom nie je iba problém
detských kolektívov. Je doslova obľúbené
v prostredí málo odborne zdatných manažérov či dokonca, iba niekým dosadených 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.
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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:
· 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
predseda SaS

Zdravý rozum je
najlepší recept

Šikanovanie
– prehliadaný jav v spoločnosti
Šikana je spôsob správania, ktorý
umožňuje fyzickým a psychickým
týraním druhých získať nad nimi pocit 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 výraznejšie 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 patologický jav, pri ktorom je obmedzovaná
osobná sloboda rozhodovania, je ponižovaná ľudská dôstojnosť a česť.
Ďalším z motívov je túžba po moci,
prianie ovládnuť druhého človeka. Tento
motív je silný z určitého dôvodu, predpokladu, že keď ľudí ovládneme, dostaneme
čo chceme, uspokojí to naše potreby, splní naše želania. Je to ale zložitejšie. Môže
ísť aj o čisto mocenský motív, keď sa človek 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-

Čo prinesie reforma zdravotníctva? Pozitívny kvantový skok

Vláda si chce kúpiť hlasy
populizmom
V čase blížiacich sa vianočných sviatkov si každý z nás uvedomuje dôležitosť solidarity. Vláda
s krycím názvom sociálna ponúka občanom
falošnú solidaritu v podobe rôznych „sociálnych“ balíčkov, ktoré sú pre nás iba likvidačné
a vrcholne nezodpovedné vo vzťahu k ďalším generáciám. Predstava „solidarity“ vo forme symbolického vianočného príspevku dôchodcom
je zasa falošná a neúctivá voči našej najstaršej
generácii, ktorá celý život tvrdo pracovala a dokonca aj nasadila život práve za našu slobodu.
Celoživotná práca sa neodmeňuje príspevkami
v celkovej výške pár eur, keď vidíme okázalosť
života a bohorovnosť správania ľudí za to zodpovedných. V čase, keď vláda buduje nedôveru
nás občanov v justíciu a vo volené funkcie nemôžeme naše deti zadlžovať tak nezodpovednými
opatreniami, ako sú služby „zadarmo“, ktoré
v skutočnosti nie sú zadarmo a už vôbec nie sú
kvalitné. Populizmus, ktorým si vláda chce kúpiť
hlasy dôverčivých voličov pod rúškom solidarity, je obzvlášť nebezpečný. Zmena je na dosah. Máme riešenia,
vďaka ktorým prenecháme
našu krásnu krajinu našim
deťom v stave, za ktorý sa nebudeme musieť hanbiť. Voľme
zodpovedne - odmietnime populistov. Zdravý rozum je najlepší recept!

Daniel Kravec

» red
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okresný predseda SaS v TT
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Vianočná polievka podľa chute, zemiakový šalát a ryba

Pripravujeme jedlá na štedrovečerný stôl
To aké jedlá servírujeme na štedrovečerný stôl častokrát závisí od
toho, z ktorej časti Slovenska pochádzame. Každý región má svoje
špecifiká a dokonca i každá rodina má svoje obľúbené vianočné
menu, ktoré sa dedí z matky na
dcéru. Čo však na štedrovečernom
stole zvyčajne nesmie chýbať sú
oblátky s medom, kapustnica na
rôzne spôsoby, ale aj šošovicová,
hubová či rybacia polievka. Hlavným chodom sú prevažne rôzne
druhy rýb a zemiakový šalát. Prinášame vám zopár receptov, necháte sa inšpirovať?

200 ml smotany na varenie, 1 cibuľa, 3
zemiaky, soľ, olej, sušený tymián, ocot
(nemusí byť), chlieb

Postup: Sušené huby zalejeme horúcou vodou a necháme ich aspoň hodinku odstáť. Potom v hrnci rozhorúčime
olej, pridáme najemno nasekanú cibuľu a opečieme dosklovita. Pridáme na
kocky nakrájané zemiaky a huby. Všetko spolu krátko opražíme a zalejeme
vodou, v ktorej sme namáčali huby a
dolejeme ešte vodou do požadovaného
objemu. Privedieme k varu a varíme asi
20 minút. Vmiešame smotanu a varíme, kým polievka trochu nezhustne.
Potom časť húb odoberiem a zvyšok
polievky rozmixujeme. Dochutíme soVianočná kapustnica
Suroviny: 400 g bravčového mäsa ľou a podľa chuti aj octom. Hubovú po(môže byť pliecko), 150 g údeného lievku podávame s chlebom, ozdobenú
mäsa, 2 klobásy, 1 cibuľa, 400 g kyslej odloženými hubami, lyžičkou smotany
kapusty, soľ, mleté čierne korenie, mle- a bylinkami.
tá červená paprika, sušené huby (hrsť),
4 sušené slivky, olej, šľahačková smo- Vianočná šošovicová polievka
Suroviny: 250 g suchej šošovice, 2 hrstana, chlieb
te sušených húb, 4 sušené slivky, 4 až 5
Postup: Na oleji speníme cibuľu, pri- zemiakov, 2 lístky bobkového listu, soľ,
dáme papriku a na kocky pokrájané 250 ml smotany na varenie, 1 PL hladmäso. Popražíme, podlejeme vodou a kej múky, pochúťková smotana, ocot
dusíme. Po 30 minútach pridáme kyslú podľa chuti (nemusí byť), chlieb
kapustu, sušené huby, sušené slivky,
celé klobásy a na kocky nakrájané úde- Postup: Sušené huby namočíme priné mäso. Soľ a korenie pridáme podľa bližne na hodinu do horúcej vody tak,
chuti. Po uvarení kapustnice z nej vy- aby boli zaliate. Šošovicu v miske preberieme klobásy. Nakrájame ich na ko- pláchneme vodou, vložíme do hrnca
lieska a vrátime do hotovej kapustnice, a zalejeme ju približne dvojnásobným
ktorú ešte môžeme zjemniť šľahačko- množstvom vody. Pridáme namočevou smotanou. Kapustnicu podávame né huby, soľ, 2 bobkové listy a všets chlebom.
ko dáme spolu variť. Keď je šošovica
takmer mäkká, pridáme na malé kocky
Náš tip: Niektoré gazdinky uvaria úde- nakrájané zemiaky a sušené slivky. Keď
né mäso zvlášť, len v hrnci s vodou, keď je všetko uvarené domäkka, vyberieme
je hotové, pokrájajú prípadne natrhajú z polievky bobkový list. Zo smotany na
ho na kúsky a vložia do už uvarenej ka- varenie a hladkej múky si pripravíme
zátrepku a vmiešame ju do polievky.
pustnice.
Miešame, kým polievka nezačne zľahVianočná krémová
ka vrieť. Na záver polievku podľa potrehubová polievka
by dochutíme octom. Šošovicovú poSuroviny: Dve hrste sušených húb, lievku podávame s chlebom, ozdobenú

Vianočná hubová polievka.
kopčekom pochúťkovej smotany.

Vianočný zemiakový šalát

Suroviny: 1 kapor, hladká múka, strúhanka, olej, 1/2 dl mlieka, 2 vajcia, soľ

foto autor cattalin pixabay

oboch strán v dostatočnom množstve
oleja.

Suroviny: 1 kg zemiakov (varný typ A),
Vianočný kapor na cesnaku
3 vajcia, 1 cibuľa, 4 mrkvy, sterilizovaSuroviny: 1 kapor, 3 strúčiky cesnaný hrášok (konzerva), 6 sterilizovaných ku, 1 PL masla, 1 citrón, soľ, biele kouhoriek, 1 majonéza 225g, soľ, mleté renie, olej
čierne korenie
Postup: Očisteného kapra umyjeme
Postup: Zemiaky umyjeme a varíme a nakrájame na podkovičky, osolíme,
v šupke asi 20 minút, podľa veľkosti. okoreníme, potrieme roztlačeným cesKontrolujeme vidličkou, aby sa neroz- nakom. Na panvici zohrejeme olej a
varili. Necháme mierne vychladnúť a kapra z oboch strán opražíme. Podlejeešte vlažné olúpeme. Vajíčka uvaríme me vodou a podusíme. Šťavu necháme
natvrdo a po vychladnutí ošúpeme. vyvariť a kapra ešte opečieme. Pred
Mrkvu očistíme, nakrájame na men- podávaním ho pokvapkáme citrónovou
šie kocky a uvaríme v osolenej vode šťavou.
do mäkka. Cibuľu nakrájame nadrobno. Hrášok scedíme, nálev nebudeme
Pečený losos s bylinkami
potrebovať. Do veľkej misky dáme vySuroviny: čerstvý losos, 1 lyžica rastchladnuté zemiaky, vajíčka a uhorky, linného oleja, soľ, kajenské korenie,
všetko nakrájané na kocky. Pridáme mleté čierne korenie, tymian, citrónová
mrkvu, cibuľu a hrášok. Osolíme, oko- šťava, papier na pečenie
reníme a opatrne premiešame. Na záPostup: Najskôr si pripravíme mariver zľahka vmiešame majonézu.
nádu zmiešaním oleja, tymianu, štipky
Náš tip: Ak chcete šalát odľahčiť, mô- soli a korenia. Lososa nakrájame na jedžete majonézu nahradiť kvalitným notlivé porcie, pokvapkáme citrónovou
bielym jogurtom. Odskúšali sme, chutí šťavou, potrieme pripravenou marinávýborne. Ak nemáte na tento experi- dou a necháme chvíľku stáť pri izbovej
ment odvahu, pripravte si ho len men- teplote. Lososa potom vložíme kožou
šie množstvo na skúšku či degustáciu. nadol na rozohriatu panvicu. Opekáme
Odoberte trochu šalátu do inej nádoby z každej strany približne 2 minúty a preešte pred pridaním majonézy, pridajte ložíme opäť kožou nadol na plech vylobiely jogurt a ochutnajte.
žený papierom na pečenie a dáme na 10
minút piecť do rúry vyhriatej na 180° C.

Tradičný vianočný
vyprážaný kapor

Pečený losos.

foto autor Zozz pixabay

Postup: Kapra môžeme kúpiť už očisteného. Pred prípravou ho osušíme,
nakrájame na podkovičky, posolíme a
necháme stáť 15 minút. Potom kapra
obalíme v múke, vo vajíčkach, ktoré
sme rozšľahali v mlieku a napokon v
strúhanke. Kapra pomaly smažíme z
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Náš tip: Ak nemáte chuť na tradičný vianočný zemiakový šalát, môžete
pečeného lososa podávať s grilovanou
zeleninou, prípadne so zeleninovým
šalátom preliatym zálievkou, ktorú
pripravíme zmiešaním dvoch lyžičiek
dijonskej horčice, jednej lyžičky trstinového cukru, troch lyžíc extra panenského olivového oleja, šťavy z jedného citróna, soli a mletého čierneho korenia.
Stranu pripravila: RENÁTA KOPÁČOVÁ

DOMÁCNOSŤ

GALANTSKO
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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

GA19-49 strana
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32-0168

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

ZAMESTNANIE, AUTOMOTO
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SBS
LAMA SK

y), živ
na dohodu (brig52ád
0€ v hrubom
Ponúkaný plat
+ variabilná zložka

príjme strážnikov
na objekt

EU Poultry H. Saliby

Viac info na tel.: 031 785 2660
e-mail: thermaltour@thermaltour.sk
alebo osobne.

800 € brutto/ mesiac
Nástup ihneď!
Kontakt:
0948 008 380

36-0171

»Predám Citroen Berlingo
1,6 HDI, r.v. 6/2010, šedá
metalíza, naj. 213 000 km.
1. majiteľ, servisná knižka
– pravidelný servis, garážované, klíma, tepomat, cen.
zam., el. okná a iné. STK/EK
4/2020. Cena: 5300 €. Dohoda. Tel.: 0915 975 284
»Predám skúter JAMAHA
X Max 400 r. výroby 2016,
najazdených 3500 km s
doplnkami. Cena podla dohody. 0915400088
»Predám motorku Honda
CBF 125 najazdených 20
400 km. Vymenený olej a
filtre,čidlo neutralu, baterka, spravený bežný servis.
STK platná. Cena 1000 € v
prípade rýchleho jednania
dohoda. 0905488951.

ania
hľadá do zamestn
plavčíka-/kunosť.

85_0810

01 AUTO-MOTO / predaj

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

36-0006

Občianska
riadková
inzercia

Najčítanejšie regionálne noviny

Slovenčina naša
Nie nechať
pozdravovať, ale dať pozdravovať.

02 AUTO-MOTO / iné
»ČZ-JAWA Odkúpim Moto-

cykel/Diely-DOHODA ISTÁ
0908205521
»CZ 175 JAWA 250 350 PIONIER STADION MUSTANG
SIMSON KÚPIM TIETO MOTORKY 0915215406
»Kúpim starú motorku aj
diely. 0902449970

03 BYTY / predaj
»V Sládkovičove predám
3-izb byt v tehl. 4-bytovke cena: 68.500,-€ 0905513844.
»Predám 3 izb. byt v ŠaliVeči. Byt sa nachádza na
3.posch. z 7 poschodového
zatepleného panelového
domu. Výmera je 78m2.
Kompletná rekonštrukcia
prebehla v r. 2012. - 75.000€
- 0915748706

04 BYTY / prenájom
»Dám do prenájmu zariadenú garsónku s balkónom
v Seredi, cena: 330 € s energiami, tel.: 0907 038 839
»Prenajmem 1izb. priestranný byt v RD v Šali, so samostatným vchodom, s veľkou
terasou. 0903 731 710
»Prenajmem 3-izb byt v obci
Pata, nájomné 350+ energie kontakt: 0908797212

05 DOMY / predaj

36-0180

»Predám 3i RD po kompletnej rekonštrukcii vo Veľkých
Úľanoch na ulici Tehelnej.
0903 219 369
»Predám v obci Čierna Voda
okr. Galanta, pekný znížený
poschodový rodinný dom,
5-izbový, všetky inž. siete,
plastové okná, ústredné
kúrenie, cena 115 000 €.
Tel.: 0905 509 586

GA19-49 strana
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Občianska
riadková
inzercia
05 DOMY / predaj
»Predaj 4 izbový byt v Zla-

tých Klasoch, ulica Sídlisko.
Byt v pôvodnom stave, výmera 84 m2. Cena: 54900
EUR. Kontakt: 0915 919 758.

06 POZEMKY / predaj
07 REALITY / iné
08 STAVBA
»Kúpim haki lešenie, 0908
532 682
»Predám sklolaminátové
žumpy o objeme 5.000,
8.000 a 10.000 litrov a vodomerné plastové šach.
Cena od 650 €. Doveziem,
osadím, vykonám aj tlakovú skúšku. T.č.: 0905 925
991

09 DOMÁCNOSŤ
»Predám cirkulárku s kom-

presorom, lis na hrozno,
drtič hrozna, lievik a plynový sporák MORA 218. T.Č:
0904826234

10 ZÁHRADA A ZVERINEC
11 HOBBY A ŠPORT
»Kúpim staré mince, bankovky, odznaky, vyznamenania, pohľadnice, knihy a
starožitnosti aj poškodené.
Tel.: 0903 753 758
»Kúpim akordeón, heligonku. 0915876860

12 DEŤOM
13 RÔZNE / predaj
14 RÔZNE / iné
»Kúpim staré hodinky, min-

ce, bankovky, knihy, odznaky. Tel.: 0903 753 758

15 HĽADÁM PRÁCU
16 ZOZNAMKA

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera GA medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu
Príklad:
RP GA 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.

GA19-49 strana
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ZDRAVIE / SLUŽBY
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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
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1.

: 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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