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NOVOZÁMOCKO
Týždenne do 34 140 domácností

Netriumfujme nad skromnosťou!

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

PREDAJ
6 - týždnové
MORKY NA CHOV
a živé KURENCE

vodičský preukaz sk. B

Miesto práce: okres Komárno

0905 746 124

NÁSTROJÁR / OBRÁBAČ
KOVOV - BRÚSIČ

www.strecha.ws

07-0012

ARRI s.r.o.

Kontakt:
jarosova@novosedliksro.sk
mobil: 0907 731 489

(rolety, žalúzie, sieťky)

HELUX - Peter Helmeš
OPRAVY a SERVIS
· okien a dverí
· roliet a žalúzii
· vymieňame kovania
- pánty, klučky a sklá

Viac informácií pri osobnom pohovore.
Pošlite nám svoj životopis na e-mail:

76-0049

kristina.meszarosova@stumpp-schuele.sk

BYTOV • DOMOV • KÚPEĽNÍ

OPRAVY A SERVIS

www.helux.sk

helux@helux.sk

0918 109 149
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na okná a
dvere

KOMPLETNÉ REKONŠTRUKCIE A PRESTAVBY

CENOVÉ PONUKY

035 6420 166

-50%

Forgáchova bašta 4, 940 01 Nové Zámky
+421 905 738 415 / +421 903 039 191
www.novaplast.biz info@novaplast.biz

Ďalej ponúkame:

Nástup možný ihneď.

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

PLASTOVÉ OKNÁ A DVERE

Požiadavky:
- manuálna zručnosť
- technické myslenie
- samostatnosť a zodpovedný prístup
Mzda vo výške 4,50€/hod. brutto

NOVAPLAST

1

sadrokartonárske práce
bytové jadrá, obklady, dlažby
zatepľovanie
omietky
voda, plyn, kúrenie
mob.: 0918 761 995, www.lm-stav.sk, lmstav@azet.sk

76-0050

Cenové ponuky ZDARMA

Hľadáme hlavne absolventov na pozíciu:

VHS KAZETY DÁME NA DVD A USB KĽÚČ

1200 - 1800 €/mesiac

2

76-0054

STAVBYVEDÚCI

3,50 €/m

Komárňanská cesta 13, 940 43 Nové Zámky

A DOKUMENTY
VYTLAČÍME PO ZASLANÍ NA:
8lyonet@gmail.com
Tel.: 0950 77 88 99

76-0005

pracovníkov
do TPP/Živnosť

škridla výpredaj

t.č.: 035/ 790 55 11

FOTKY

Prijmeme
» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Hodnota tovar musí byť nad 30 EURO - donáška 4 EURÁ
Kŕmené husokačice s pečienkou
7,50€/kg
Kŕmené husi s pečienkou
9€/kg
Morky a moriaky
4,30€/kg
Kurence
2,80€/kg
Sliepky na polievku
2,90€/kg

781200056-3

781200011

ČISTENÁ HYDINA K ODBERU

STRECHYNA KĽÚČ

pre informácie volajte:

www.hindickyhydroizolacie.sk, minohindicky@gmail.com

781200005-9

Boli časy, keď sa skromnosť považovala za cnosť. Moderní vykladači
„doby“ ju však vnímajú ako nedostatok sebavedomia. Ako čosi, čo ich drzo
obmedzuje v ich individuálnych potrebách a nárokoch. Porážať skromnosť
nadutosťou a rozťažnosťou je dnes in.
Obmedzení sa predsa neobmedzujú a
ani nedovolia, aby ich niekto nejak obmedzil – hoci všeobecne unzávanými
a demokraticky prijatými pravidlami.
Nariadeniami v čase krízy. Život medzi
neobmedziteľnými obmedzenými je
ťažký. Lebo skromnosť je tichá.
Ľudská samoľúbosť sa najviac prejavuje práve v záťažových životných
situáciách. Naopak, skromnosť je ťažko plniteľná forma dobra! Poslaním
človeka je konať dobro a vždy pomáhať ľuďom, zvlášť v ťažkých časoch.
Skromnosť sa rovná milosrdenstvu,
lebo človek len vďaka jedinej skromnosti už je milosrdný k druhým ľuďom,

ejšie
Najčítan
ne
regionál
noviny

neobťažuje ich svojimi nárokmi, netrápi ich svojim poukazovaním na nejakú dôležitosť. Skromný človek preto v
živote nikdy neprehráva. Jeho talenty
a hodnoty sa vďaka skromnosti nikdy
nezmenšujú, naopak, rastú.
Skromnosť taktiež vôbec neznamená slabosť, ako si myslia niektorí, čo
zo skromnosti majú vyrážky. V živote
spoločenstiev a národov kráča pýcha
pred záhubou. Úroveň kultúry je priamo proporcionálna spoločenskej a medzinárodnej skromnosti.
Nedajme sa zmiasť tým, že egoizmus je všade okolo nás. Nedajme sa
zmanipulovať takzvanými potrebami
egoistov a ich arogancie. Hoci akokoľvek nagélovanej, láskavo usmiatej a
sršiacej milotou – taká arogancia je
najnebezpečnejšia.
Skromnosť je bitá v tieto dni hlava
– nehlava. Je len na nás, či to
tak necháme.
Veľa síl na jej obranu,
vážení – s pozdravom

76-0008

Skromnosť dostáva u nás deň čo deň
facky od rána do večera. Skromnosť
je vysmievaná v médiách, skromnosť je opľúvaná obmedzenou neobmedzenosťou, po skromnosti
dupú bagandže nevedomosti a nenávisti, egoizmu a samoľúbosti.

781200038-3
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V čase písania tohto príspevku, 29.4.2020,
je na svete známych 3 161 563 diagnostikovaných prípadov s ochorenim COVID-19.
Vyliečených je zatiaľ 975 624 a zomrelo
žiaľ až 219 287 ľudí, zväčša vo vyššom
veku. Keď budete čítať tento článok, čísla
budú ešte vyššie.
Závisieť budú od zavedených opatrení, ich dodržiavania obyvateľmi a dopadom postupného uvoľňovania opatrení.
Mali sme šťastie, že sme neboli prvou európskou krajinou, kde sa koronavírus rozšíril.
Mali sme šťastie, aké v Taliansku a neskôr
aj Španielsku nemali. Sme svedkami rozšírenia nevídanej epidémie, neskôr nazvanej
pandémia, lebo postihuje a ovplyvňuje celý
svet. Sme príkladom pre mnohé krajiny.
Medzi zisteným prvým prípadom chorého
u nás a prvými karanténnymi opatreniami
zavedenými vládou uplynuli iba štyri dni.
Mali sme šťastie v pokračujúcich opatreniach, ktoré boli našou vládou správne načasované a tým aj vysoko účinné.
Mali sme šťastie aj v tom, že nie sme tak
vysoko tranzitnou krajinou, ako iné západoeurópske štáty.
A máme veľké šťastie aj v našich ľuďoch, ktorí sa s rozumnou pokorou podrobili opatreniam a zväčša akceptovali a porozumeli významu nastolených opatrení.

O aktivite ochorenia hovorí viac
údajov:
1. Počet aktívne infikovaných v konkrétny deň je u nás dlhšiu dobu nízky.
Pozorujeme nízke denné prírastky nových
nakazených.
2. Počet aktívne infikovaných – čo predstavuje počet všetkých pozitívnych znížený o počet vyliečených a počet zomretých.
U nás k dnešnému dňu (29.4.2020) je toto
číslo 885.
3. Deň začiatku epidémie – je deň, kedy
bol infikovaný 1 človek na 1 milión obyvateľov. U nás to bolo 8. marca 2020
4. Komunitné šírenie je u nás zatiaľ
úspešne pod kontrolou.
5. Máme stále málo nakazených zdravotníckych pracovníkov, čo je veľmi dôležitý
ukazovateľ možnosti liečby pacientov.
6. Index nákazlivosti R, schopnosť šírenia sa vírusu v populácii,
je ostro sledovaným ukazovateľom a výsledky sú
v súčasnosti priaznivé.
Ochorenie je na ústupe,
ak číslo R je menšie ako
jedna.

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

Diabetologička, odborníčka na poruchy
metabolizmu a výživy

Slovensko v medzičase pandémie
Nové
Zámky

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.
Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

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

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

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

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

50.530
29.120
35.020
30.690
41.690
36.230
28.230
41.340
39.560
27.490
52.120

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
45.115
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

Vzhľadom na dobrý vývoj so šíre- níkovi. Pri jednom stole môžu sedieť
ním nového koronavírusu na Slo- maximálne dvaja ľudia alebo rodičia s
vensku sa mohli od stredy 6. mája deťmi.
spojiť fázy 2 a 3 z plánu otvárania
Naďalej platí zákaz stretávania sa
prevádzok.
na verejnosti mimo osôb žijúcich v spoOtvorí sa tak krátkodobé ubyto- ločnej domácnosti. Pri sledovaní prevanie bez spoločného stravovania, chodu na ďalšiu fázu sa znižuje hranikaderníctva, pedikúry a manikúry, ca sledovaného ukazovateľa kĺzavého
vonkajšie turistické atrakcie, taxisluž- mediánu na 50.
by, bohoslužby (za presne stanovených
Posledná fáza uvoľňovania pravipodmienok) a svadby. Tiež aj obchody
a služby bez obmedzenia rozlohy, von- diel nenastane, vzhľadom na inkubačkajšie terasy verejného stravovania, nú dobu vírusu, skôr ako za 14 dní. V
rehabilitačné služby, múzeá, galérie, tejto fáze sú totiž zariadenia s veľmi
knižnice a výstavné siene. Všetko za veľkým epidemiologickým rizikom.
prísnych hygienických podmienok.
Obchody zostávajú až do odvolania
každú nedeľu zatvorené.
Taxíky musia byť s namontovanou
deliacou stenou, ktorá napríklad fóliou oddeľuje vodiča od radu zadných
sedadiel so zákazníkom. Uvoľnili sa
prevádzky obchodov a služieb, ale s
dezinfekciou rúk, pri dodržiavaní 25
štvorcových metrov (m2) na zákazníka, ako aj pri dodržaní dvojmetrových
odstupov. Vo verejnom stravovaní sa
povoľujú vonkajšie „terasy“, ale okraje stolov musia byť dva metre od seba,
dotykové plochy stolov a stoličiek sa
musia dezinfikovať po každom zákaz» red

13. mája 1917

Výročia a udalosti

sa Panna Mária prvýkrát (údajne) zjavila
vo Fátime Hyacinte, Františkovi a Lucii.

14. mája 1928

vznikla animovaná postava Mickey Mousea.

INZERÁ
KTORÝ T,
PREDÁVA

(rolety, žalúzie, sieťky, parapety)

OSKAR ŠTAUBERT ml.

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

ZASKLIEVANIE BALKÓNOV A TERÁS S RÁMOVÝM
A BEZRÁMOVÝM SYSTÉMOM AJ OTOČNÉ

Vaše okná a dvere v správnych rukách...
DODRŽIAVAME VŠETKY HYGIENICKÉ OPATRENIA

Vzorkovňa ZATVORENÁ, činnosť vykonávame naďalej po
telefonickom dohovore. ZAMERANIE A SERVIS: 0915 125 452

PLASTOVÉ A HLINÍKOVÉ
OKNÁ A DVERE
viac ako 15 rokov na trhu

Ďalej ponúkame:

• rolety, žalúzie, sieťky

• garážové brány
• servisné opravy
• a iné doplnky

Kvalitný nemecký
profil za prijateľnú cenu!
CENOVÉ PONUKY
www.montplast.sk

montplast@montplast.sk

PREDAJ MALEJ HYDINY
za bezkonkurenčné ceny

2-3 týždňové
2-3 týždňové
2-3 týždňové
2 týždňové
19 týždňové

husokačky MULÁRD
brojlerové KAČKY
HUSI
brojlerové KURENCE
NOSNICE

3,50 €
3,50 €
8,00 €
2,30 €
7,00 €

0905 745 006 ř0903 944 151 TURÁ - bývalé PD

12. mája 1949

Výročia a udalosti

Sovietsky zväz zrušil blokádu Berlína.
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OPRAVY A SERVIS

0908 16 14 16

O

0915 781 227
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HLINÍKOVÉ, EUROOKNÁ LEN OPRAVUJEME

76-0001

Redakcia:

OKNÁ A DVERE PLASTOVÉ

76-0015

NOVOZÁMOCKO Ako znížiť podomácky krvný cukor
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59-0102

2

ovocie - zelenina

novozámocko

OTVÁRACIA DOBA:
Pondelok – Piatok
Sobota
Nedeľa

3

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 11.5.2020 do 16.5.2020

ZEMIAKY ŽLTÉ
balenie 25kg

0,49 €/kg
MAK MODRÝ
balenie 1kg

NAJLEPŠIE CENY V MESTE

RAJČINA STRAPCOVÁ

NOVÁ KVASENÁ
KAPUSTA

voľný predaj
krajina pôvodu:
MAĎARSKO

na domáci spôsob
voľný predaj

1,99 €/kg

0,69 €/kg

JAHODY VOĽNÉ

PAPRIKA ŠTIPĽAVÁ

slovenské a maďarské

voľný predaj

voľný predaj

4,50 €/kg
JABLKÁ ČERVENÉ
voľný predaj

0,49 €/ks

6,90 €/kg
MELÓN ČERVENÝ

ČALAMÁDA

voľný predaj

na domáci spôsob
sladká, pikantná

0,99 €/kg

1,10 €/ks

1,59 €/kg

Vedľa predajne sa nachádza veľkoobchod s ovocím a zeleninou. Pre obchodníkov a kuchyne ponúkame
výrazné zľavy!!! Informácie na tel.: 035/6408 600, 0908 750 804
Ďalej Vám ponúkame široký sortiment ovocia a zeleniny a iného potravinárskeho tovaru.
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76-0009

Ponúkame skorú jarnú zeleninu

spoločnosť / bývanie

Občianska
riadková
inzercia

Občianska
riadková
inzercia

01 AUTO-MOTO / predaj

16 ZOZNAMKA

»Kúpim SIMSON, PIONIER,.
Tel. 0949505827
»Kúpim staré mopedy pionier babeta stadion aj diely.
Tel. 0949154017
»CZ 175 JAWA 250 350 PIONIER STADION JAWA 90 SIMSON KÚPIM TIETO MOTORKY.
Tel. 0915215406

03 BYTY / predaj
04 BYTY / prenájom
»Prenajmem
prerobený
a nezariad.1-izb. byt na
Nábrežnej ul. v NZ. Cena
310.Tel. 0907774315

05 DOMY / predaj
06 POZEMKY / predaj
07 REALITY / iné
08 STAVBA
»Kúpim haki lešenie,.Tel.
0908532682

09 DOMÁCNOSŤ
»Predám digitálnu anténu na príjem slovenských
a maďarských programov
bez poplatku. Montáž dohodou.Tel. 0903122192
»Predám satelitný komplet FREESAT bez mesaných
poplatkov, ročný poplatok
25EUR, Slovenské, české
a maďarské programy.
Montáž
zabezpečím.Tel.
0903122192
»Odveziem
nepotrebnú
práčku, chladničku, mrazničku vrámci NZ ZADARMO.
Tel. 0903122192
»Predám použitú chladničku, pračku v zachovalom
stave. Funkčná bez závady. Zabezpečím satelitný
príjem DIGI - DIGISPORT. Vybavenie zmluvy a montáž
dohodou.Tel. 0903122192

10 ZÁHRADA A ZVERINEC
»Predám jačmeň 1q/16€.
Mojzesovo.Tel. 0910176040

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

12 DEŤOM

»55r hľadá priateľku.Tel.
0917049831
»Som skromný, jednoduchý
muž, ktorý má rád prírodu,
bicyklovanie, nefajčiar. Hľadám serióznu partnerku vo
veku 50-60 rokov. Len vážne NZ.Tel. 0944800262

Chcete 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 mobilný operátor. Cena je 0,60 €
s DPH za každých začatých 30
znakov textu vášho inzerátu
vrátane medzier. Nič iné neúčtujeme. Upozornenie! Služba
nefunguje u operátora 4ka.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac
týždňov, pošlite rovnakú sms
toľkokrát, v koľkých týždňoch
chcete inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverejniť
v ľubovoľných iných našich novinách, NZ zameňte za skratku
novín, ktorú nájdete na zadnej strane vľavo dolu. Službu
PlatbaMobilom.sk technicky
zabezpečuje ELET, s.r.o.

»Spomienka na sedem divov socializmu:
1. Každý mal prácu.
2. Hoci mal každý prácu,
nikto nič nerobil.
3. Hoci nikto nič nerobil,
plán sa plnil nad 100 percent.
4. Hoci sa plán plnil nad
100 percent, nikde ničoho
nebolo.
5. Hoci nikde ničoho nebolo,
predsa mal každý všetko.
6. Hoci mal každý všetko,
predsa všetci kradli.
7. Hoci všetci kradli, nikdy to
nikde nechýbalo.
»Konal sa prieskum národov celého sveta. Otázka
znela: - Prosíme vás o vyjadrenie k otázke: Aký je váš
názor na nedostatok jedla
v iných častiach sveta?
Výsledky dopadli katastrofálne. V Afrike nikto nevedel, čo je to „jedlo“.
V západnej Európe nikto
nevedel, čo je to „nedostatok“. Vo východnej Európe
nikto nevedel, čo je to „váš
názor“. V Argentíne nikto
nevedel, čo je to „prosíme
vás“. A v Spojených štátoch
nikto nevedel, čo je to „v
iných častiach sveta“.
»Viete, aký je najlepší
politický vtip?
Taký, na ktorom sa smejete
aj po dvadsiatich rokoch,
až sa za mreže chytáte.

» redakcia

15 HĽADÁM PRÁCU
Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane.

Ľudia, milujme, empaticky stojme
pri svojich blížnych, buďme anjeli v
ľudských kožiach, ale nebojme sa o
blízkych. Strach zo seba dajme preč,
vyliečme naše obavy. Tie nás iba ničia, ba dokonca priťahujú nedobré
pokračovania.
Je dobré stať sa do určitej miery
„splachovacími“ - ak nás čosi zranilo,
spláchnime to. Von, nie do trinástej
komnaty, z ktorej po čase začnú pôsobiť naše neistoty. Nevytesňujme, harmonizujme. Strach je veľmi prepotrebná emócia, má nás chrániť, no ak mu
počas dlhšej doby dovolíme, aby nás
opanoval, zožerie nás. Nepestujme si v
sebe zranenia, oslabuje nás to.
Pomáhajme našim milovaným,
ktorí skutočne potrebujú našu pomoc.
No napomáhajme psychicky aj fyzicky
toľko, koľko sami vládzeme. Nie som
za to, aby sme si privodili „rakovinu
za dobrotu“. Je veľmi dobré odhadnúť
zlatý stred „na čo máme“ a rovnako
tak odhadnúť, kedy už naša nadpráca druhú stranu ešte viac oslabuje. Je
dobré prenechať zdravý kus práce aj na
chorého, lebo práve to ho môže rýchlejšie prinavrátiť do zdravého stavu.
Nerobme z druhých ešte väčšie kaliky,
ľútosť nie je láska.
A neraz sa tí starí ľudia korony vonkoncom neboja, oveľa viac prehnane a
škodlivo sa strachujú ich potomkovia.
Je to depeša pre nich samotných – ana-

lyzovať vlastné obavy. Milujme, no nebojme sa. Milujem svoju mamu. Bude
mať tento rok osemdesiat rokov. Ona sa
korony nebojí a dosť možné, že práve
preto sa jej nebojím ani ja. Odovzdala
mi svoj nezlomný pohľad na bytie, že
facky a zlé životné obdobia prichádzajú, ale nie sme tu preto, aby sme im
podľahli, ale aby sme sa im pevne postavili, porozumeli všetkým krízam a
premenili ich na skúsenosti, ktoré nám
zostanú navždy. Sú to perly, najväčšie
možné bohatstvo, ktoré je možno odniesť si zo života. Perly sa tvoria dlhé
roky, tak aj diamanty sa celia tlakom
horniny, neraz pri veľkých teplotách.
Rovnako tak aj najväčšie bohatstvá
ľudského ducha prichádzajú cez pády,
nedostatok, choroby, bolesť, krízy,
tlak... Nie sú to príjemné časy, ale každá zmena prináša aj neskutočné pole
nových možností.
Nebojím sa korony a nebojím sa ani
o mamu, nemocného svokra, ktorého
mám veľmi rád.
Milujme druhých, no nebojme sa o
nich. Prahnú po našej láske a pomoci,
nie po vyplašenosti a našich obavách.
Len veľmi slabého môže podporiť slabosť iného. Toho, kto chce plnohodnotne žiť a skutočne sa ozdraviť, teší
bezpodmienečná láska. A v tej niet ani
jediného odtieňu strachu.

» Pavel „Hirax“ Baričák

Motivátor,
autor úspešnej série kníh Šlabikár šťastia

tesárstvo - klampiarstvo - pokrývačstvo

TOVAR, SERVIS - DODÁME DO 2 HODÍN

Výročia a udalosti
sa odohrala premiéra českého oskarového
ﬁlmu Kolja.

15. mája 1996

Rezivo, OSB dosky, škridla, odkvapy, strešné okná
ARRI s.r.o., Budovateľská 20, Okoč, tel.: 0905 746 124, www.strecha.ws

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 €

13 RôZNE / predaj
14 RôZNE / iné

Milujme blízkych, no nebojme sa o nich

Vtipy

Slovenský

výrobok

Kontakt: Hlavná 716 (Areál PD), Okoč
E-mail: gavida.sro@gmail.com
Mobil: 0911 260 428, 0911 151 212
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NÁBYTOK HALÁSZ
akciový leták a ďalší tovar za výhodné ceny nájdete na našej webovej stránke

www.nabytok-halasz.sk

Sedacia súprava MILANO rozkladacia s
úložným priestorom. Rozmery 265 cm x
159 cm x 84 cm.
Pôvodná cena: 499,- € AKCIA: 399,- €

Rozkladacia pohovka s úložným priestorom PASTELA. Spanie 190 cm x 155 cm
Pôvodná cena: 385,- € AKCIA od 350,- €

Kreslo KORA
Pôvodná cena 69,- € AKCIA 59,- €

Systém KORA - rôzne farby
Cena od: 64,- €

Skriňa ALBA poličková aj vešiaková širka
250 cm. Pôvodna cena od 369,- €
AKCIA do 333,- €

Posteľ DUBAJ s roštom
Pôvodná cena 189,- € AKCIA 149,- €

KOBERCE

zľava od 30%

SVIETIDLÁ
od 5,- €

BAVLNKY
A NITE ZA
SUPER CENY
Predsieň - rôzne farby
Pôvodna cena: 99,- € AKCIA 79,- €

Posteľ KB 342, š. 160 cm a 180 cm s
lamelovým roštom, pôvodná cena od
310,- € AKCIA od 180,- €

Matrac HEKTOR visco v. 18cm š. 80
cm, 90 cm, 160 cm a 180 cm, pôvodná cena od 140,- € AKCIA od 99,- €

záclony zľava
od 50%

Najväčšia predajňa až 5 000 m2 predajnej plochy: DUNAJSKÁ STREDA, Galantská cesta (vedľa Kauflandu), 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
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Keď sa Slovák do cudziny poberal
Slovensko, Slovensko, kde je
to malé malebné Slovensko.
Počúval som v médiách od
mladých ľudí za veľkou mlákou. No my starší, keď sme sa
v škole učili, kde je Slovensko,
učili sme sa, kde je aj Amerika,
Afrika a iné štáty. Myslím si, že
už vtedy sme boli múdrejší ako
americkí tínedžeri, veď niektorí ani nevedeli, kto je ich prezident.

budú mať na chodbe. A čo prežívali
ich rodičia, to ani nechcite vedieť strach, úzkosť o svoje deti. Vnúčatá
potom mohli hladkať akurát tak cez
Skype.

Majú aj pravdu

Ale beriem, mladých život v zahraničí naučil tvrdej práci, cudzej reči. No
mnohí si zaspomínajú, ako im bolo
ťažko, smutno za rodinou, láskavými
rodičmi a kamarátmi. Neraz im skĺzla
aj slza po slovenskom červenom zdraPo Nežnej revolúcii si pamätám vom líčku. Počúval som niektorých
jedného malého múdreho premiéra, mladých, že na Slovensko sa už nikdy
ktorý stál na paletách a odporúčal nevrátia - politické dôvody, byrokramladým, aby išli do sveta, naučili sa cia, „bordel“ v štáte... V niektorých
reč, precíznu prácu a potom sa vrátili veciach mali pravdu.
domov. No zabudol im povedať, že v
zahraničí budú iba paholci a slúžky, Vírus a my
po novom au-pair, ťažko sa budú učiť
Koronavírus nám ukázal, akí sme
reč, spávať budú aj piati na izbe a WC zraniteľní a že hmotné statky nie sú

Keď sa Slovák do cudziny poberal,
za dedinou na kopečku si zastal,
zaspieval si na kopečku ešte raz,
zbohom, otec, zbohom, matka, sestra, brat.
Povedzže mi, môj kopečku vysoký,
či sa domov vrátim za dva-tri roky,

či si doma živých nájdem otca, mať,
či sa budem s mojou milou zhovárať.
Amerika, ty cudzia zem ďaleká,
idem, ale neviem, čo ma tam čaká,
môjmu žiaľu teraz nikto neverí,
či sa vrátim k otcovi a k materi.
Ej, ty naša zem slovenská, taká si,
zo všetkých strán sužujú ťa zlé časy,
tvoje deti po svete sa túlajú
a o teba, zem slovenská, nedbajú.

všetko. Celý svet, ale aj my sme žili
rýchlo, všetko sme chceli mať, ale
hneď, nemali sme čas sa ani zamyslieť, akí sme zraniteľní. Známe slovenské porekadlo „Bližšia je košeľa
ako kabát“ sa potvrdilo aj teraz. To
ste zistili i vy, ktorí ste boli v zahraničí a nakoniec ste boli radi, že ste
pristáli na letisku, pricestovali na
malebné Slovensko medzi svojich.
Patrí sa poďakovať slovenskému štátu a ľuďom, ktorí vám pomáhali.

Odkaz mocným

Politikom odkazujem, postarajte sa
o svoju mládež, dajte im doma prácu,
primeraný plat, aby si Slováci zachovali dedičstvo svojich otcov, aby odleteli do zahraničia iba na spoznávanie
krás a s radosťou v srdci a spomienkami sa znova vrátili domov. Nie každý
bude so mnou súhlasiť, no ja som toto
všetko už prežil, takto to cítim a napriek tomu som na Slovensku šťastný.
Milan Boďo

49-0021

Túto pieseň si spievali Slováci,
keď odchádzali na šífe
do Ameriky

Foto: HAZ
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GLAZÚROVANIE
VANÍ

www.hydinarskafarma.sk Ponúka

94-0062

0903 405 588
0905 983 602

49-0020

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

25

rokov
„Už
od ﬁrmy“
MOLNÁR
36-0007

hydinárska farma topolnica (pri galante)
• 8 - 20 týžd. nosnice - Mládky
• 1-14 dňové brojlerové kačice
• 1-14 dňové mulard kačice
• 1-14 dňové mulard káčere
• 1-14 dňové landerské húsatá
ROZVOZ
• 7 týžd. morky big 6
e
Zabezpečím
krmivo pre nosnice, rastová a znášková

BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY
do
atia
y pl
Zľav

zimné záhrady

.
020
5. 2
15.

splátky od 149 €

splátky od 98 €

VYUŽITE ŠPECIÁLNE ZĽAVY AŽ DO 40%
0948 787 777 | www.balkona.eu

VYHRAJTE 400 €

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom

63-0071

zasklievanie terás

Súkromná bezpečnostná služba

20 ROČNÁ SKÚSENOSŤ • PROFESIONALITA • SPOKOJNOSŤ • KOREKTNOSŤ • PRIJATEĽNÉ CENY

24 NON-STOP OCHRANA MAJETKU napojený na PULT CENTRÁLNEJ OCHRANY
Obráťte sa na nás. Ponúkame pocit istoty a bezpečia.
Garantujeme Vám, že sa stanete aj Vy naším ďalším spokojným zákazníkom!

SBS EuroSecurity s.r.o., +421 908 588 903, www.eurosecurity.sk
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Štúrovo, Nové Zámky, Hurbanovo, Šurany a okolie
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0800 162 162
www.stannah.sk

85 0278

 
 

STROJOVÉ
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+421 948
8 912 937
+421 918 048 257
mikbau.sk@gmail.com
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