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NOVOZÁMOCKO
Týždenne do 34 140 domácností

A sú tu zas

ČISTENIE HROBOV od 50€

76-0067

0910 800 837
STARZYK s.r.o.,
M.R. Štefánika 14, Šurany
Ošetrenie nie je hradené ZP.

76-0006

www.starzyk.sk
Výročia a udalosti
spáchal Gavrilo Princip v Sarajeve atentát na Františka Ferdinanda,
následníka rakúsko-uhorského trónu a synovca cisára Františka Jozefa I..

28. júna 1914

STRECHYNA KĽÚČ

KOMPLETNÉ REKONŠTRUKCIE A PRESTAVBY

BYTOV • DOMOV • KÚPEĽNÍ

76-0004

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

škridla výpredaj

3,50 €/m
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Cenové ponuky ZDARMA
ARRI s.r.o.

0905 746 124

www.strecha.ws

07-0012

za 25€ ročne

PLASTOVÉ OKNÁ A DVERE

NOVAPLAST

(rolety, žalúzie, sieťky)

HELUX - Peter Helmeš

- SERVIS ČERPACEJ TECHNIKY

Ďalej ponúkame:

PLASTOVÉ, HLINÍKOVÉ OKNÁ A DVERE

OPRAVY a SERVIS

- BRÚSENIE NÁSTROJOV

· okien a dverí
· roliet a žalúzii
· vymieňame kovania
- pánty, klučky a sklá

-50%
76-0005

na okná a
dvere

- SÚSTRUŽENIE
- FRÉZOVANIE

CENOVÉ PONUKY

OPRAVY A SERVIS

www.helux.sk

helux@helux.sk

035 6420 166

0918 109 149
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+421 902 489 624
www.zigmetal.sk

76-0065

76-0038

KONTAKT: 0905 328 814

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

INFO: 0911 045 678

Iba po telefonickom kontakte
v čase do 20.00 h.

(38 programov SK, CZ, HU)

PREDAJ • MONTÁŽ • SERVIS
CSUTI IMRICH - NOVÉ ZÁMKY
MOBIL: 0903 122 192

24karátovým zlatom od 0,70€

ZUBNÁ POHOTOVOSŤ

DIGISPORT
slov. a maď. progr. ZADARMO.

Po 15 rokoch poctivej práce Vám ako prvovýroba
vieme dať bezkonkurenčné ceny náhrobných
kameňov. Ďalej ponúkame zlátenie,
dosekávanie písma, lampáše, betonáže a iné...

KVALITNÉ PREZLÁTENIE

59-091

+36 70 63 84 666 (HU) • 0903 433 562 (SK)
L-GATE KAPUTECHNIKA • www.kertkaputechnika.hu

ANTÉNY - SATELITY

Palárikovo

LAMINÁTOVÝCH
PODLÁCH
DOKONČOVACIE
PRÁCE

0915 187 985

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Kamenárstvo
MONUMENT

NÁTERY•POKLÁDKA

76-0050

Nie, nie je na vine Medard – vravia meteorológovia a argumentujú, že
Medard „prší od západu“, kým toto počasie, ktoré tu v júni máme, prichjádza
od východu. Je mi veľmi ľúto všetkých
pracovitých ľudí, ktorým živel v sekunde zmenil ich domovy, celoživotné
dielo, na skládku už viac nepoužiteľného odpadu. Určite v rámci mojich
osobných možností nejako pomôžem.
Lebo ľudia si majú pomáhať. To ich
robí ľuďmi.
Ľúto mi je pri pohľade na takú
spúšť. O to viac ľúto, že sa pravidelne a
čoraz častejšie opakuje. Viac menej prichádza s každým lokálnym silnejším
či časovo dlhším dažďom. Zaplavujú
nás malé potôčiky a jarky, priekopy.
Každý rok. A každý rok vidíme tie isté
obrazy a počujeme tie isté výpovede vo
večerných spravodajstvách – hádam
už od „Jarovníc“. Tamojšia tragédia
sa udiala takmer pred štvrťstoročím.
Áno, čas letí. Iba reči akosi zostávajú. Ustaraní starostovia, čakajúci na

akési spasiteľské eurofondy, občania
poukazujúci na nevyčistené priekopy,
potôčiky. A koľkože hektárov lesa to za
to štvrťstoročie z našej krajiny zmizlo?
Koľko pôdy sme zaasfaltovali, zabetónovali?
Nuž, „za starých čias“, keď ešte žili
gazdovia a keď tí gazdovia ešte gazdovali, bolo všetko akosi inak. Každý
si pred domom svoju priekopu pravidelne čistil aj bez eurofondov, z hory
doviezol iba toľko dreva, koľko potreboval na stavbu či opravu chalupy, z
kameňov na roliach staval hrádze, medze, na ktorých vyrastali remízky, vedel, že na svahu sa orie po vrstevnici a
nie v smere spádu toho svahu. Aj domy
si naši predkovia v určitých lokalitách
stavali na vyvýšenú „deku“, neraz aj
meter nad úroveň okolitého terénu.
Naši predkovia to vedeli a dokázali sa pred prívalmi vody
účinne brániť. My máme
poistky v poisťovniach a
oči pre plač. Ale to naozaj
nestačí. Treba sa vrátiť k
rozumu. K prírode. K
ohladuplnosti k nej.
Je najvyšší čas.
S pozdravom

76-0008

Povodne. Kým pred dávnejšími desaťročiami našich predkov zaplavovali veľké vodné toky, dnes nám
ničia domovy a záhrady potôčiky a
jarky.

- 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

MAĽBY • STIERKY

* :±T±*>#7±T±* #7±T±(#-47 

76-0069
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NOVOZÁMOCKO Mandátna zmluva

Pekárska 7489/40A, 917 01 Trnava
IČO: 36252417
reg. MKSR EV 3676/09

INZERCIA

Katarína Spisáková

0915 781 227

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

Nové
Zámky

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

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

e-mail: info@v4legal.sk, www.v4legal.sk

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

Pršalo, teplo je, tak začali rásť. Hubárčenie však má byť koníček, nie
rabovanie prírody. Ako na to? Ponúkame rady skúsených hubárov.
Určite zbierajte iba také huby, ktoré
bezpečne poznáte. Zbierajte nie príliš
staré, ale dobre vyvinuté plodnice,
bez známok hniloby a plesne. Huby
nezbierame do nevzdušných (napríklad plastových) tašiek a nádob, ale do
košíkov, prípadne tašiek z prírodných
materiálov. Huby spracujeme čo najskôr, pretože rýchlo podliehajú skaze.
Vždy ich dobre prevaríme, prípadne
inak tepelne upravíme. Jedlá z húb by
sa nemali opakovane prihrievať. Huby
konzumujeme striedmo, do polosýta,
pretože sú ťažko stráviteľné, nikdy ich
nekombinujeme s alkoholom.
Po tomto „základe“
si pripomeňme aj ďalšie súvislosti.
Každý z nás má právo na oddych a
relax. Ale treba dodržiavať určité pravidlá a predpisy. Napríklad „zákon o
cestnej premávke“ zakazuje vjazd na
poľné a lesné cesty, okrem určitých výnimiek a hubárčenie medzi ne nepatrí.
Platí to pre všetky poľné a lesné cesty
- nespevnené, spevnené dokonca aj asfaltované. Ani nemusia byť označené
zákazom vjazdu.
Huby, aspoň nahrubo, čistíme
priamo v lese. Na odrezkoch z hlúbikov
sú výtrusy a zostanú tam, kde majú. Z

Vaše ﬁnančné problémy vyrieši
FINANČNÁ OCHRANA 0905 638 627

66-0126

DLHY ? SÚDY ? DRAŽBY ?

MEDIAN SK, s.r.o., spoločnosť
pre prieskum trhu, médií a verejnej mienky

HĽADÁ

extérnych spolupracovníkov
člen ONLINE

PANELU

člen adMeter

PANELU

schopných realizovať jednoduché
projekty (vypĺňanie dotazníkov)
(el. meranie médií smartfónom)

Kremnická 6, 851 01 Bratislava V
02 / 208 508 14, e-mail: anketari@median.sk

VLHNE VÁM DOM?

LQMHNWiæDSRGUH]iYDQLH
L]ROiFLDSLYQtF]iNODGRYDMSURWLWODNRYHMYRGH
RPLHWN\DUHNRQäWUXNFLH5'

0902 416 560
0910 322 544 www.dombezvlhkosti.sk

GAZDOVSKÝ DVOR VINODOL
masliakov stiahnime kožu z klobúka,
aby nám neznečistili ostatné huby.
Nazbierajme iba toľko húb, koľko
dokážeme spracovať, poprípade urobiť
radosť rodine, priateľom a dobrým známym.
A ešte čosi - „čo do lesa prinesieme,
to z neho aj vynesieme“. V lese nekričme, nepúšťajme nahlas hudbu. Veľké
„zverstvo“ je rozkopávanie húb. Každý
hubár by mal mať aspoň základné znalosti o spracovaní nazbieraných húb,
aby predišiel problémom po ich konzumácii. Týka sa to najmä skladovania, krájania, tepelného spracovania,
sušenia, mrazenia, konzervovania a
prípadného konzumovania za surova.
Hubárčenie je krásna záľuba, ale pamätajme na to, že huby dokážu byť aj
zákerné. Preto, čím viac o nich vieme,
tým lepšie.
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Tel.: 0907 960 440, 0909 105 810

PREDAJ
6 - týždnové
MORKY NA CHOV
a živé KURENCE

ČISTENÁ HYDINA K ODBERU

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

47-020

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

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

Je tu čas húb

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

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

mandanta je najmä odovzdanie mandatárovi informácie a veci, ktoré sú potrebné
na vykonanie obchodnej záležitosti a nahradenie mandatárovi účelne vynaložené
náklady a dohodnutú odmenu. Obsahom
povinností mandatára je zas postupovať
pri výkone obchodnej záležitosti s odbornou starostlivosťou, vykonať obchodnú
záležitosť osobne, ak zmluva neurčuje inak
a odovzdať mandantovi veci, ktoré od neho
prevzal za účelom vykonania obchodnej
záležitosti, vrátane povinnosti nahradiť
prípadnú škodu, ktorú spôsobil na týchto
veciach.
Medzi najčastejšie dôvody zániku
zmluvy patrí splnenie záväzku, teda vykonanie obchodnej záležitosti. Vzájomná dohoda o ukončení a taktiež samozrejme smrť
mandatára, resp. zánik, ak mandatárom
bola právnická osoba. Mandátnu zmluvu
však možno za zákonom ustanovených
podmienok aj vypovedať, a to buď čiastočne alebo v celom rozsahu. Účinnosť výpovede nastáva okamžite, ako je výpoveď
doručená druhej strane. Pri výpovedi zo
strany mandatára však nastáva účinnosť
výpovede až koncom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola
výpoveď doručená mandantovi.

33-0050

Vydavateľ:
REGIONPRESS, s.r.o.

Mandátnou zmluvou sa osoba označená ako mandatár zaväzuje obstarať určitú obchodnú záležitosť za odplatu pre
druhú osobu – mandanta, v jeho mene
a na jeho účet.
Obchodnou záležitosťou môže byť
napr. vedenie účtovníctva, poskytovanie
právnych služieb, uzatváranie poistných
zmlúv, predaj podniku a podobne. Mandátna zmluva je svojim obsahom a účelom
príbuzná príkaznej zmluve upravenou Občianskym zákonníkom a spolu s komisionárskou zmluvou a zmluvami o sprostredkovaní, resp. obchodnom vedení, ju
zaraďujeme medzi obstarávateľské zmluvy.
Mandátna zmluva pre svoju platnosť
vyžaduje naplnenie podstatných náležitostí. Medzi tieto náležitosti patrí určenie
zmluvných strán - mandant a mandatár.
Vymedzenie obchodnej záležitosti a spôsob zariadenia obchodnej záležitosti - obchodnú záležitosť, ktorú má mandatár v
mene mandanta vykonať, musí byť určité a
presne špecifikované. Poslednou podstatnou náležitosťou je odplata - v mandátnej
zmluve musí byť dohodnutá odmena pre
mandatára.
Mandátna zmluva patrí medzi neformálne zmluvné typy to znamená, že
zákon nevyžaduje písomne vyhotovenie.
Výnimkou je prípad, keď predmetom zmluvy je záväzok mandatára, ktorý spočíva vo
vykonaní právnych úkonov v mene mandanta, kde mandant musí udeliť písomné
plnomocenstvo.
Najpodstatnejšími
povinnosťami

781200049-6

Podzámska 21
NOVÉ ZÁMKY
novozamocko@regionpress.sk

781200056-5

Redakcia:

» red
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služby

novozámocko

36-0076

Štvorkolky
Motocykle
Príslušenstvo
Oblečenie
Servis všetkých značiek

3

tesárstvo - klampiarstvo - pokrývačstvo

TOVAR, SERVIS - DODÁME DO 2 HODÍN
07-0075

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

BITU FLEX s.r.o.

OBNOVA PLECHOVEJ
a ETERNITOVEJ STRECHY

Výhodné platové podmienky. Ubytovanie zabezpečené a hradené. Možnosť záloh a nadčasov.
Prax podmienkou. Náplň práce: Obsluha, nastavovanie a údržba strojov.
Bližšie informácie na tel. čísle

0915 932 584.

DOPRAVA ZABEZPEČENÁ.

85_0403

0950 266 604

Pre viac info: 0944 425 183

Mahax Slovakia, s.r.o.

781200124

Ponuka
práce
Prijmeme
operátorov/ky skladu
a VZV na 2 zmeny TPP v NR.
Mzda od 700€/837€/
brutto/mes. + príplatky
podľa ZP, bonusy do
výšky 15%, SL 3,83€/deň
alebo strava.

Príjmeme
ZORAĎOVAČOV
do ČR

BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

splátky od 149 €

VYUŽITE ŠPECIÁLNE ZĽAVY AŽ DO 40%

VYHRAJTE 400 €

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom

NZ20-26 strana-
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63-0045

0948 787 777 | www.balkona.eu

.
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6. 2
30.

splátky od 98 €

do
atia
y pl
Zľav

zimné záhrady

zasklievanie terás

radíme / služby

04 BYTY / prenájom
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 kladivkový šrotovník prípojka 380 V otáčky 2860 min. Málo používaný. Šurany.Tel. 0949688013

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

12 DEŤOM
13 RôZNE / predaj
14 RôZNE / iné
15 HĽADÁM PRÁCU
16 ZOZNAMKA

Návod nájdete na strane 6 dolu.

85_0163

3,70 € / ks
1$,'&08-;7ä24+,ª/#/'

Rozvoz objednávok zadarmo.
OD MARCA DO NOVEMBRA

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!

Chcete si podať inzerát?

CENOVÉ PONUKY

OPRAVY A SERVIS

0908 16 14 16

Pošlite SMS na číslo 8866 v tvare: RPmedzera NZ medzeraČíslo rubrikymedzera Text inzerátu

www.montplast.sk

montplast@montplast.sk

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.

prijme do TPP aj živnostníkov na pozíciu:

VODIČ na sklápacie návesy / MECHANIK
Preprava sypkých materiálov. Výkon práce
- Bernolákovo, západné Slovensko. Ubytovanie ZDARMA.
info: 0903 779 101

garancia platu 1000 €/mes.

Životopisy zasielajte na e-mail:

sandrock@sandrock.sk

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 €

Slovenský
Chcete si podať inzerát?
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80120 0012

03 BYTY / predaj

0948 300 988

51-0007

02 AUTO-MOTO / iné
»ČZ-JAWA Odkúpim Motocykel/Diely- SERIÓZNA DOHODA.Tel. 0908205521

STROJOVÉ
POTERY

Ministerstvo hospodárstva Sloven- nájme majetku štátu je upravený v § 13c
skej republiky môže na základe zá- ods. 6 zákona o poskytovaní dotácií,
kona o poskytovaní dotácií poskyt- podľa ktorého sa nájomné počas obnúť dotáciu na úhradu nájomného, dobia sťaženého užívania za prenájom
ak užívanie predmetu nájmu bolo nehnuteľného majetku štátu znižuje na
v súvislosti so zamedzením násled- polovicu, ak správca ako prenajímateľ
kov šírenia nebezpečnej nákazlivej podá žiadosť o dotáciu na úhradu náľudskej choroby COVID-19 znemož- jomného. O zvyšok pôvodne dohodnunené.
tého nájomného (vo výške 50% nájomného) správca požiada v mene nájomcu
Dotácia sa týka tých nájomných formou elektronického formulára od
vzťahov (vrátane nájmov majetku štá- ministerstva hospodárstva.
tu), ktoré vznikli najneskôr 1. februára
V konečnom dôsledku nájomca
2020, ktorých predmetom je miestnosť de facto priamo neuhradí správcovi
alebo jej časť alebo súbor miestností žiadne nájomné, pretože pôvodne dourčené rozhodnutím stavebného úradu hodnuté nájomné sa zníži o polovicu
na iné účely ako na bývanie a v ktorých zo zákona a zvyšná časť pôvodne donájomca predáva tovar alebo poskytuje hodnutého nájomného bude správcovi
služby konečným spotrebiteľom vráta- uhradená na jeho účet z dotácie minisne súvisiacich obslužných priestorov terstva hospodárstva.
a skladových priestorov, alebo trhové
miesto. Nepôjde teda o nájomné vzťahy, ktorých predmetom je nájom stavieb alebo pozemkov.
Aj keď je príjemcom dotácie na
úhradu nájomného nájomca, o dotáciu
žiada prenajímateľ v mene nájomcu
a na svoj vlastný účet. V nájomných
vzťahoch uzatváraných podľa zákona
o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správe majetku štátu“) sa za prenajímateľa
považuje Slovenská republika, zastúpená príslušným správcom majetku
štátu (ďalej len „správca“).
Osobitný režim počas pandémie pri
» Zdroj: MF SR

výrobok

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

NZ20-26 strana-

07-0010

01 AUTO-MOTO / predaj

Čo s nešťastným nájomným

781200011

Občianska
riadková
inzercia
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Peniaze, moc a sláva

Navždy nás opustila pani Eva Kristinová

Sú ľudia, ktorých ničí alkohol, drogy
alebo hazardné hry. Mení sa ich správanie a výzor. A sú aj ľudia ktorých
menia peniaze, moc a sláva. Mení sa
ich správanie aj výzor.

Navždy nás opustila významná divadelná a filmová herečka a recitátorka
Eva Kristinová (5. 8. 1928 - 14. 6. 2020)
vo veku nedožitých 92 rokov.

si, že sú na tom ešte horšie ako tí prví.
Tých prvých ľudia často ľutujú, tých
druhých nenávidia. Tí prví sú už na dne,
tých druhých pád ešte čaká. Niektorým
moc stúpla do hlavy tak, že sa budú prezliekať z oblekov do väzenského úboru.
Tí prví končia niekedy na ulici, tí Ešte aj na súdoch vystupujú arogantne
druhí na rôznych VIP večierkoch. Strá- a sebavedomo. Tí, ktorí sa ocitli na dne
cajú postupne citlivosť k svojmu okoliu sa pokúšajú vstať. Pyšní a sebavedomí
a dovoľujú si stále viac. Sú nenásytní, egocentrici tiež padli, ale nevšimli si to.
arogantní a myslia si, že zákony pre nich Chudobní a hladní sa zachránia skôr, ako
neplatia.
bohatí a presýtení.
Poznám jedného „podnikateľa.“ KuMnísi sa pripravovali na boj proti zapuje si drahé autá a užíva si luxus - z pe- maskovanému zlu v púšti. Evagrius Pontňazí, ktoré mu zarábajú iní ľudia. Neváži ský alebo Ján Kasián hovorili o tom, že
si ich a chce z firmy stále viac - služobný dobré veci sa môžu stať pre človeka zlými,
Rolls - Royce a ďalšie márnivosti. Svojimi ak ich nezvládne - napríklad maškrtnosť
drahými hračkami sa rád vychvaľuje v ča- a závislosť na vyberaných jedlách, zlé
sopisoch. S ľuďmi ho spájajú len peniaze myšlienky, láska k peniazom, hnev, nea cesta k moci. Túži po obdive a kupuje si schopnosť naplniť sa radosťou, lenivosť a
v médiách o sebe obdivné články. Penia- chvastanie sa.
ze sa pre neho stávajú drogou - potrebuje
Kto je viac ohroich viac a viac. Pomáhajú mu získať moc a zený zlom - tí, ktorí
falošnú slávu.
stratili všetko, alebo
Sú dve skupiny ľudí, ktorí majú prob- ti, ktorí chcú všetko
lém. V jednej sú ľudia, ktorí skončili na mať? Tí, čo skončili
ulici, nemajú peniaze ani strechu nad na ulici, alebo tí,
hlavou. Alkohol im pomáha prežiť a stá- ktorí bývajú
vajú sa na ňom závislí. V druhej skupine za vysokými
sú tí, ktorí majú nadbytok peňazí a sta- plotmi?
vajú sa závislí na moci a sláve. Myslím
» Ján Košturiak

Eva Kristinová začala štúdium na
bratislavskom Odbornom divadelnom
kurze v roku 1948. Už po prvom ročníku
ju vtedajší šéf činohry SND a súčasne
pedagóg Odborného divadelného kurzu Jozef Budský prijal za členku súboru
Slovenského národného divadla. Našej
prvej divadelnej scéne ostala bez prestávky verná ďalších takmer štyridsať rokov.
Eva Kristinová dokázala svoje postavy na divadelných doskách, v televízii a v
rozhlase vykresliť s psychologicko-realistickým detailom. Stvárnila ženy pevných
názorov, ktoré radšej ako ideály obetovali vlastný život. Pozornosť si získala
ako predstaviteľka shakespearových
postáv, ale aj v postavách hier nemeckého dramatika Bertolta Brechta. Preslávili
ju televízne spracovania titulných úloh
z Alžbety Anglickej, Márie Tudorovej
či Lucrezie Borgie a tiež rad postáv zo
slovenskej klasiky stvárnených pred kamerou – Kubo, Rysavá jalovica a ďalšie.
Vynikala v recitačnom umení. Prezident
SR Ivan Gašparovič udelil 1. septembra
2008 Eve Kristinovej Rad Ľudovíta Štúra
I. triedy za mimoriadne zásluhy v oblasti
rozvoja slovenského divadelného umenia a kultúry.
Na divadelných doskách stvárnila
Eva Kristínová približne 80, väčšinou

Výročia a udalosti
Ján Pavol II. navštívil Prešov a modlil sa Akatist s gréckokatolíckymi veriacimi.

2. júla 1995

dramatických postáv. Z jej vzťahu k ľudovej poézii, piesňam a obradom sa odvinula línia postáv slovenskej ženy - Zuza
Javorová v Ženskom zákone, či Zuzka v
Statkoch zmätkoch, Eva v Bačovej žene.
Protipólom jej ľudových postáv boli kreácie kráľovských typov žien, kde v prednese mohla uplatniť sklony k heroickému
pátosu, vzdoru a vášni – Lady Macbeth,
Kleito v Atlantíde, Gertrúda v Hamletovi.
„Buďte sami sebou! Neštylizujte
sa do póz, nekopírujte si na tvár masky
iných! Snažte sa využiť čas, ktorý máte
a bol vám daný, aby ste sa čo najviac dozvedeli dobrého, čo najviac potrebného
a potom uvidíte, že len na tom sa dá budovať celý svoj zmysluplný život. Keď do
seba naberiete plytkosť, tak už nikdy na
nej nebudete môcť nič stavať, lebo plytkosť je piesok. Ten sa rozsype.
V živote treba vybudovať pevné fundamenty a robiť to s radosťou a chuťou.“
(Eva Kristínová)
S úctou...

» red

5 dňový

denný kemp
pre deti i mládež

99 €

+10€ tričko
N DANCE KEMP

NOVOOTVORENÁ PREDAJŇA DOM KAMEŇA

Obnova strechy v najlepšej cene

STRECHACENTRUM plus obnova: eternitových
plechových
plochých
BEZ DEMONTÁŽE

0907 887 056
Materiál - prvotriedna kvalita

Pre dôchodcov špeciálna zľava

Našou vizitkou je spokojnosť
zákazníkov po celom Slovensku.

Zameranie, odborné poradenstvo
a cenová ponuka ZADARMO !

30% na náhrobné kamene

ZĽAVY

DVOJHROBY
+ pomníky už od

1.389 €

NAVŠTÍVTE NÁS v našej predajni na

Cyrilometódskej ul. 8 v Nových Zámkoch (pri autobusovej stanici)
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AKCIA trvá do 31.7.2020

+421 908 269 250

globestonenz@gmail.com ℓ www.globestone.sk
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76-0023

www.skolatancom.sk/ponuka

76-0066

až

služby
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AME

MIN. ZÁMENA

50€

NONSTOP

CASINO RESPECT
Šala - Veča pri TESCU

POKER každý deň od 20:00 hod.

76-0037

POKER

NOVOOTVORENÉ

33-0051

IT

NOLIM

ASH G
C
M
E
'
HOLD
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NÁBYTOK HALÁSZ
akciový leták a ďalší tovar za výhodné ceny nájdete na našej webovej stránke

www.nabytok-halasz.sk

Jedálenský set MAX V + 6x stolička BOSS
Pôvodná cena 364,- € AKCIA 299,- €
Stôl samostatne 130,- EUR
Stolička samostatne 39,- EUR

Kovová posteľ 9079 160cm alebo 180 cm
Pôvodná cena od 228,- € AKCIA od 180,-€

Šatníková skriňa JOLIN
šírka 200 cm, (vešanie, policová a zásuvky)
Pôvodná cena od 289,- € AKCIA od 240,-€

Zdravotný matrac HEKTOR
80 cm, 90 cm, 160 cm a 180 cm výška 18cm
memory pena
Pôvodná cena od 140,- € AKCIA od 99,- €

Obývacia stena BREMEN vysoký lesk
šírka 370 cm
Pôvodná cena 499,- € AKCIA 229,- €

Detská izba komplet 607
Pôvodná cena 1455,- € AKCIA 799,- €

Rozkladacia sedacia súprava
s úložným priestorom MILANO, spanie 200 x 143
Pôvodna cena: 499,- € AKCIA od 399,- €

UŠIAK výška 105 cm
Pôvodná cena 245,-€ AKCIA 220,- €

Kovový set

Pôvodná cena 119,- € AKCIA 99,- €

Najväčšia predajňa až 5 000 m2 predajnej plochy: DUNAJSKÁ STREDA, Galantská cesta (vedľa Kauflandu), tel.: 0905/897 852

Pri predložení tejto reklamy Vám dáme na celý náš sortiment ešte 10% ZĽAVU vo všetkých našich predajniach.
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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32-0075

Ezen reklámunk felmutatása ellenébe 10% KEDVEZMÉNYT adunk minden árucikkunkre az osszes uzletunkben.

zdravie / služby

47-095
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ZĽAVA

25%

0944 113 140
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