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Kúpať sa v krištálovo čistej vode...
Kristálytiszta vízben fürdeni...

Gazdovský rad 41
DOM SLUŽIEB, Šamorín

tel.: 031/562 22 52
www.agrosam.sk

Bazénová
chémia          PREDAJ - PORADENSTVO
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Elektroinštalačný
materiál

www.aktaon.com

Široký sortiment predlžovacích prívodov
do interiéru a exteriéru - od 24,99 eur
Zásuvky na diaľkové ovládanie, sada 3ks - od 19,99 eur

Led reflektory - od 4,90 eur

POŽIČOVŇA STAVEBNÉHO NÁRADIA

SZERSZÁMGÉPEK KÖLCSÖNZÉSE

ŠIROKÝ
SORTIMENT

Pre amatérov,

aj pre náročných

OTVORENÉ:
 pon.-piat.: 7.00-17.00

sob.: 7.00-12.00

Galantská cesta 360/12, Dunajská Streda
tel: 0905 901 604, e-mail: info@aktaon.com

KÁBLE, POISTKY, VYPÍNAČE, TERMOSTATY, KONEKTORY
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MŰFOGSOR KÉSZITÉS 
5 MUNKANAP ALATT

REÁLIS ÁRON
MŰFOGSORJAVÍTÁS

NON - STOP!
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PÍLA PADÁŇ
FŰRÉSZTELEP

- hranoly
- dosky
- tatranský profil
- krbové drevo
- strešné laty
- piliny
Andics Eugen, Padáň 33

mobil: 0905 784 672
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PLECHY
a škridle ihneď 

zo skladu.
Strechy na kľúč a

rekonštrukcie striech.

0905 746 12409
Neváhajte zavolať!

www.strecha.ws07
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Predajňa: Tomášikova 35 a 37, BA
02-49 10 30 40 / kotly@triangel-ba.sk

Najlepší výber KOTLOV
predaj - montáž - servis

94
-0

11
2

94
-0

01
27

GLAZÚROVANIE 
VANÍ

0903 405 588
0905 983 602

„Už 25 rokov 

od firmy 

MOLNÁR“
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INZERCIA

DUNAJSKOSTREDSKO

Marian Vörös   0907 779 019

Distribúcia:
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík 

párny týždeň:
Šamorín, Dunajská Streda, Malé 
Blahovo, Čiližská Radvaň, Dolný 
Štál, Gabčíkovo, Jahodná, Malé 
Dvorníky, Ohrady, Okoč, Opatov-
ský Sokolec, Veľké Dvorníky, Veľ-
ký Meder, Vrakúň, Baka, Baloň, 
Dunajský Klátov, Jurová, Kostol-
né Kračany, Kráľovičove Kračany, 
Kútniky, Lúč na Ostrove, Medve-
ďov, Povoda, Topoľníky, Trhová 
Hradská, Trstená na Ostrove   
 
nepárny týždeň:
Báč, Blatná na Ostrove, Čenkov-
ce, Holice, Horný Bar, Štvrtok na 
Ostrove, Trnávka, Veľká Paka, 
Zlaté Klasy, Malé Blahovo, Gab-
číkovo, Horná Potôň, Kvetoslavov, 
Lehnice, Michal na Ostrove, Ore-
chová Potôň, Rohovce, Šamorín, 
Veľké Blahovo, Veľký Meder, Vy-
drany, Dunajská Streda  

dunajskostredsko@regionpress.sk

Redakcia: Trhovisko 10
DUNAJSKÁ STREDA

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

DISTRIBÚCIA (33.080 domácností)

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

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

BJ    33.870 Bardejovsko+SK+SP
GE     28.710 Gemersko = RV+RS+RA
HU   26.640 Humensko=VT+SV+ML
KE    83.740 Košicko
KS    20.730 Košicko okolie
SL     12.970 Ľubovniansko
MI   29.620 Michalovsko+TV+SO
PP      41.130 Popradsko+KK
PO      45.115 Prešovsko+SB
SN    32.750 Spišsko+LE+GL

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

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

Vydavateľ: 
REGIONPRESS, s.r.o.
Pekárska 7489/40A, 917 01 Trnava
IČO: 36252417 
reg. MKSR EV 3676/09
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KAMENO-PRODUKT 
ROHOVCE 158

25
. r

ok
ov

 n
a 

tr
h

u
B

ez
ko

n
ku

re
n

čn
é 

ce
ny

!
Výroba a montáž
na mieru:
obklady krbov
schody
parapety
pracovné dosky
obklady a dlažby

tel./fax: 031/55 986 89
mobil: 0905 387 343 

e-mail: kamenoprodukt@nextra.sk

Predajňa 
Dunajská Streda, ul. Istvána Gyurcsóa 1197/10 

(pri predajni DIEGO)
mobil: 0905 387 343

e-mail: kamenoprodukt@gmail.com
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   P.L.S. s.r.o. Ing. Peter Leporis
 sprostredkovateľ poistenia, úverov a leasingu - člen skupiny

Ponúkame poistenie:

Vyberte si najvýhodnejšie poistenie

Hlavná 21/1, P.O.Box 181, 929 01 Dunajská Streda

tel./fax: 031/552 47 37, mobil: 0907 742 798, 0905 988 039, 0905 524 737
Bratislavská 100/C, 931 01 Šamorín, mobil: 0905 491 878

e-mail: Leporis@nextra.sk

29. augusta            
Štátny sviatok Slovenskej republiky - SNP.

Výročia a udalosti

3. septembra 1940           
prijal slovenský snem zákon, ktorý vylúčil Židov z hospodárskeho 
a sociálneho života.

Výročia a udalosti
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Masívne oplotenie s plného materiálu Minőségi garázsok gyártása és szerelése

Masszív kerítések teli anyagból Klvalitné plechové garáže s montážou

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

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

Slovenský       výrobok            
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RK Okná s.r.o
kvalita za rozumnú cenu
OK NO V P LNEJ VÝBAVE

0905 383 034
rkokna@zoznam.sk

iba za
333€

TIENIACA TECHNIKA
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VÝPREDAJ!
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Prenájom chladiarenského boxuPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPr u
SVADBY

NARODENINY
PÁRTY tel.: 0908 837 441

Postaráme sa o chladenie jedál aj
PREPRAVA TOVARU

do 3,5t
Doprava Zsemlye

07
-0
10
5

Výberové konanie

Primár oddelenia dlhodobo chorých

riaditeľ organizáie VITALITA n.o Lehnice vyhlasuje výberové konanie na obsadenie 
funkcie: primára na oddelenie dlhodobo chorých

Kvalifikačné predpoklady, osobitné kvalifikačné predpoklady:

VŠ vzdelanie II. stupňa v odbore všeobecné lekárstvo, špecializácia v špecializačnom
  odbore geriatria, alebo v niektorom z odborov vnútorného lekárstva

organizačné a riadiace schopnosti
občianska a morálna bezúhonnosť
prax minimálne 10 rokov
registrácia v SLK

Zoznam požadovaných dokladov:

žiadosť o účasť na výberovom konaní
profesijný životopis s uvedením podrobných pracovných skúseností
výpis z registra trestov
písomný súhlas uchádzača v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných

   údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov na spracovanie a evidovanie
   osobných údajov pre potreby výberového konania.

Prihlášky prosíme doručiť osobne alebo zasielať doporučenou zásielkou označenou
„neotvárať“ - výberové konanie konanie na adresu:

VITALITA n.o. Lehnice, sekretariát Lehnice č. 113, 930 37 LEHNICE

Termín uzávierky prihlášok do výberového konania je 30.09.2020.
Termín a miesto výberového konania bude prihláseným uchádzačom písomne
oznámený. Zadávateľ si vyhradzuje právo nevybrať žiadneho z uchádzačov alebo 
výberové konanie zrušiť.

Predám Elado Škoda Oc-
tavia combi, rok výr. 2001, 
info 0908435117

»CZ JAWA 175 250 JAWA 90 
PIONIER MUSTANG STADION 
SIMSON KÚPIM TIETO MO-
TORKY 0915215406

»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682

»Kúpim ľudové kroje 
0902708047

»Chystáte sa vykopať 
miesto na bazén či jazier-
ko? Bezplatne prevezmem 
zeminu v obci Vrakúň, prí-
padne viem poradiť aj do-
poručiť. Tel. 0905 578 188  
»Medencét vagy tavat 
tervez kiásni? A Vrakúň fa-
luban ingyenesen átvesze 
a foldet-talajt, tudok segí-
tenni is. Tel.0905 578 188
»Bezplatne prevezmem 
zeminu, aj miešanú zo 
štrkom v obci Vrakúň. Tel. 
0905 578 188
»KÚPIM VZDUCHOVKU 
0910419469
»Lacno predám plynový 
sporák, rozťahovací jedá-
lenský stôl. Olcsón eladó 
gázsporhelt széthúzható 
ebédlőasztal. 0904 266 
736
»KTO DARUJE CHUDOBNÉ-
MU DIEVČATKU FUNKČNÝ 
DISKMEN A CD OD ZÁM-
BÓ JIMMYHO. LEN SMS. 
0907524913
»Kúpim červenú krabičku 
od hodiniek Heuer zapla-
tím 50 eur. Tel. 094413768

»SYMPATICKÁ 55 R HĽADÁ 
PRIATEĽA NA ZOZNÁMENIE 
0940642703

Občianska
riadková
inzercia
01 AUTO-MOTO / predaj          

02 AUTO-MOTO / iné          

08 STAVBA    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

14 RÔZNE / iné    

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo 
8866 v tvare:
RPmedzera DS medzera
Číslo rubrikymedzera Text 
inzerátu

Príklad:
RP DS 12 Predám kočík,
0987 654 321.

12 DEŤOM    

16 ZOZNAMKA    

13 RÔZNE / predaj    
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A.I.I. Technické služby s. r. o. prijme ihneď

Základná zložka mzdy 
+ príplatky a 

NÁSTUP IHNEĎ 

, recepcia@aii.sk
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SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na prevádzky 

v Dunajskej Strede

0948 137 340 • andrej.kacer@guarding.sk

Mzda: 3,3330 €/h. brutto
Nástup ihneď.
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SBS
LAMA SK
príjme strážnikov
na obchodné prevádzky

v Dunajskej Strede

0948 066 491

 800 € brutto/ mesiac
Nástup INHEĎ!

INZERCIA
0907 779 019
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Samozber jabĺk a hrušiek 
v ovocnom sade v Dunajskej Lužnej!

Slovenské jablká a hrušky 
na priamy konzum, 

uskladnenie alebo spracovanie, pálenie!

Samozber až do konca októbra 2020

Info na: 0911 755 098  /  www.dobrejablka.sk

Možnosť nazbierať si jablká – rôzne odrody 

I. trieda od 0,70 €/1 kg

II. trieda 0,30 €/ 1 kg

Hrušky
I. trieda od 1,20 €/1kg

II. trieda 0,60 €/1 kg

októbra 2020
rodyy
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www.hydinarskafarma.sk
hydinárska farma topolnica (pri galante)

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

Ponúka

999

ROZVOZ

Zabezpečímekrmivo pre nosnice,
rastová a znášková

• 8 - 14 týžd. nosnice - Mládky
• Mulard káčere na výkrm
• brojlerové kačice na výkrm
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NÁBYTOK HALÁSZ

Písacie stoly  Cena od 39,-€

Rozkladacie autíčko s lamelovým roštom 
bez matraca
Pôvodná cena 328,- EUR  AKCIA 228,- €

Otočné stoličky od 19,90,- €

Sedací vak 500 L pôvodná cena 65,- €  AKCIA 50,- € 

Sedaci vak 250 L + 50 L  CENA 50,- €

Sedaci vak 50 L   12,- EUR  

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

Detské rozkladacie kresielko 

cena 50,- EUR 

Vysoká posteľ  TIPO s úložným priesto-
rom š. 180 cm v 62 cm
Cena 499,- € 

Policovo - šatníková skriňa ALBA,
šírka 250 cm 
Pôvodná cena 369,- €  AKCIA 333,- €

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. 

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

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 

 akciový leták a ďalší tovar za výhodné ceny nájdete na našej webovej stránke
 www.nabytok-halasz.sk
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Kovová posteľ NICE, šírka 90 cm a 160 cm
Kovová posteľ s lamelovým roštom bez matraca

Pôvodná cena od 99,- EUR  AKCIA od 79,- € 
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EUROKAMEŇ NOBE, s.r.o.
Kračanská cesta 558/19, 929 01 Dunajská Streda

Tel.: 0905 955 554 
www.eurokamennobe.sk

nobe
Kračanská cesta 558n

Ponuka platí do 30.09.2020, 
alebo do vypredania zásob. 

najská Streda

Akcia na kuchynské pracovné dosky a zásteny 
z prírodného kameňa - 15% 

Mimoriadna akčná  ponuka 20 % na 
vybrané skladové hroby a pomníky 

30. augusta 2016            
zomrela Věra Čáslavská, česká športová 
gymnastka (* 1942).

Výročia a udalosti
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NEJDE VÁM BIZNIS?KONTAKTUJTE NÁS
voros@regionpress.sk
0907 779 019

Našou vizitkou je spokojnosť
zákazníkov po celom Slovensku.

 

Obnova strechy v najlepšej cene
obnova:  eternitových

plechových    
plochých         

STRECHACENTRUM plus 

BEZ DEMONTÁŽE

Materiál - prvotriedna kvalita
Pre dôchodcov špeciálna zľava

0907 887 056

Zameranie, odborné poradenstvo
a cenová ponuka ZADARMO !
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www.hydinarskafarma.sk
hydinárska farma topolnica (pri galante)

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

Ponúka

99999

ROZVOZ

Zabezpečímekrmivo pre nosnice,
rastová a znášková

• 8 - 14 týžd. nosnice - Mládky
• Mulard káčere na výkrm
• brojlerové kačice na výkrm
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Teljeskörű fogászati szakrendelő
Dr. Deák Henrietta
Egyszerű, gyors, fájdalommentes

előtte

utána

Cím: 9022  Győr, Bajcsy-Zsilinszky u. 52/A. 1.emelet/6. 
(Árkádtól 5 perc sétára)
Tel. szám: +36-30/60-99-252

www.colordent.hu, info@colordent.hu

Kedvezményesebb ár,
     mint Szlovákiában

„Semmi sem olyan hatalmas, mint a mosoly ereje!“

Ingyenes állapotfelmérés

Ha ön is hasonló  esztétikai problémákkal küzd,
forduljon hozzánk bizalommal!

előtte

utána

31. augusta 1995       
bol do zahraničia unesený syn prezidenta 
Michal Kováč ml..

1. septembra        
štátny sviatok SR - Deň Ústavy SR.

Výročia a udalosti

INZERCIA
0907 779 019
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 sedacka.sk

V RECFRUIT 2020 UKÁŽU, O ČOM 
TOČIA.

V sobotu, 1. augusta, bol ofi ciálne 
zahájený v poradí 4. ročník súťaže vo 
videotvorbe , ktorá tento rok prišla                   
s viacerými organizačnými a vizuálny-
mi zmenami.

Hneď v úvode organizačný tím vy-
zýva nadšencov fi lmu a videa, aby vy-
užili všetku svoju dostupnú techniku 
a snahu a čím skôr video prihlásili. 
Tento rok súťaž potrvá do 30.9.2020, 
a tak majú necelé 2 mesiace na tvorbu a 
postprodukciu videa na zadanú tému:     
„O čom točíš?“

Videomakeri musia okrem veku od 
12 do 26 rokov zachovať aj časovú sto-
páž od 30 sekúnd do 2 minút.

Po neistom období prekvapenie    
v podobe zmien

Aj súťaž RECfruit musela prekonať 
zložité obdobie obmedzení. Napokon 
však organizačný tím vyšiel von s ďal-
ším ročníkom a novinkami. Tou pod-
statnou je posudzovanie prác v dvoch 
kategóriách. Videá budú v súťaži 
rozdelené hranicou do a od 18 rokov 
(vrátane).

Od svojho organizátora, nitrian-
skej content marketingovej agentúry       
ContentFruiter, dostala súťaž aj nový 
šat – elegantný tmavý dizajn, ktorý      
sa pohráva so svetlom a tieňom.

Súťaž rozširuje možnosti spolu-
prác

Cieľom súťaže RECfruit je objaviť 
nové talenty a dať im príležitosť nájsť 
uplatnenie. Preto sa súťaž rozhodla 
ponúknuť videomakerom uzavretie 
spolupráce s konkrétnym sponzorom 
súťaže.

RECfruit opäť pozýva všetky mla-
dé talenty, aby neváhali a verejnosti 
ukázali, o čom točia. Na porotcovské 
stoličky zasadnú aj nové mená. Ich 
odhalenie prebehne prostredníctvom 
profi lu na Facebooku a Instagrame        
@recfruit_sk.

Celoslovenská súťaž 
pre videomakerov je spustená
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DUNAJSKOSTREDSKO
Marián Vörös/ e-mail: voros@regionpress.sk  /  tel.: 0907 779 019

SKOSTREDSKO

Sme po dovolenkách, sme prejedení 
a dokonca – podľa poznatkov ob-
chodníkov sme prejedení výsostne 
nezdravo. 

Pohľad na hladiny cukru pri ran-
nom meraní nalačno asi nikoho v tých-
to dňoch neteší. Nemusí však zostať iba 
pri ňom. Stačí naozaj málo. Pomohli by 
prechádzky, ale komu sa teraz, unave-
nému, po dovolenke, aj chce?

Takže – žiadne biele pečivo, chlieb 
obmedzene a iba ak tmavý, ražný. To 
by malo byť automatické. Čo najviac 
obmedziť potraviny pripravené z bie-
lej múky. Naopak, zvýšiť príjem tých, 
ktoré majú vyšší obsah vlákniny. Ne-
rozpustnú vlákninu nájdete napríklad 
v semienkach, celozrnnom pečive, ce-
lozrnných cestovinách a ryži, rozpust-
nú zas v ovsených vločkách, jablkách, 
fazuli. Pacientom s diabetom druhého 
typu urobí dobre návyk na jablčný 
ocot. A to dve až štyri polievkové lyži-
ce jablčného octu denne. Z jablkového 
octu si môžete spraviť nápoje alebo si 
ho pridať do šalátov. Jablčný ocot by ste 
ale nemali piť samotný, buď si ho pri-
dajte už do spomínaného jedla alebo 
ho zrieďte s vodou. Ak však máte cuk-
rovku 1. typu, tak sa jablčnému octu 
radšej vyhnite.

Grapefruit nie je u nás príliš obľú-
bené ovocie, ale pri jeho dennej pra-
videlnej komunikácii dosiahnete vý-
znamný pokles glykémie. Najvhodnejší 

je červený a treba ho konzumovať aj s 
blanitými šupinami medzi „mesiačik-
mi“. Mimochodom, ak si do čistej vody, 
ktorou hasíte smäd, pridáte pravidelne 
trochu šťavy z citróna, tak isto si robíte, 
aj keď krátkodobo, iba dobre.

Neverili by ste, čo dokáže škorica 
a preto napríklad jablčný čaj so škori-
cou je takmer zázrak. Škorica dokáže 
glykémiu nielen znížiť, ale zabráni aj 
jej väčším výkyvom počas dňa. Pozor 
však, nepreháňať. Čajová lyžička škori-
cového prášku na deň je tak asi horná 
bezpečná hranica.

Účinný je aj chróm, ale ten umelý 
v podobe výživového doplnku z lekár-
ne vám bude najskôr asi nanič a ak to 
preženiete s dávkou, skôr vám ublíži. 
Chróm preto konzumujte vo vajíčkach, 
v brokolici – to je fakt výborný pomoc-
ník zdraviu, v orechoch, v hnedej ryži, 
nájdete ho aj v syre a v zemiakoch – na 
ne však zas pozor, pretože obsahujú aj 
škrob.

Znížme si stravou krvný cukor

» red

Konzílium epidemiológov pri minis-
terstve zdravotníctva neodporúča 
cestovanie do zahraničia a zdôraz-
ňuje potrebu dodržiavania základ-
ných hygienických opatrení. 

„Už známe heslo ROR – rúško, od-
stup, hygiena rúk, sú základné veci, 
ktoré je treba dodržiavať pri ochrane 
pred ochorením COVID-19 a nemali by 
sme na to zabúdať,“ povedal minister 
zdravotníctva Marek Krajčí. Odborní-
ci sa zhodli aj na zákaze podujatí nad 
1000 ľudí vrátane športových akcií od 
septembra do októbra. Zákaz má platiť 
aj pre interiérové hromadné podujatia 
nad 500 ľudí a akcie po 23.00 h s výnim-
kou svadieb.

„Práve od prvého septembra dôjde k 
veľkej socializácii detí a študentov, čo je 
živná pôda na zvýšenú aktivitu vírusu. 
Preto sme sa rozhodli zakázať hromad-
né podujatia nad 1000 účastníkov v ex-
teriéri, v interiéri nad 500 účastníkov,“ 
povedal minister Krajčí.

Obmedzenie budú mať aj kúpaliská 
a aquaparky, plán je nastaviť kapacity 
na maximálne 50 percent návštevníkov. 
Cieľom je zamedziť nadmernej koncen-
trácii ľudí. Do aktuálneho zoznamu 
rizikových regiónov patria v Česku Pra-
ha, v Chorvátsku Vukovarsko-sriemska 
župa, a Splitsko-dalmatínska župa, v 
Poľsku Sliezske vojvodstvo a Malopoľ-
ské vojvodstvo, Španielsko, vo Fran-
cúzsku Provence-Alpes-Côte d’Azur, 

Île-de-France a Mayotte, ďalej Belgicko, 
Malta, v Holandsku Noordholland a 
Sudholland, v Írsku Midlands a Mid-
-East, v Dánsku Midtjylland, vo Veľkej 
Británii Grampian a v Estónsku Tartu-
maa a Harju Maakond.

Novinka je pre školákov. Odborní-
ci sa zhodli na tom, aby nosenie rúšok 
v triedach v prvých dvoch týždňoch 
školského roka bolo povinné pre žiakov 
druhého stupňa základných škôl a štu-
dentov stredných škôl. Naďalej nebude 
povinné v triedach pre predškolské za-
riadenia a prvý stupeň základných škôl. 

Nosenie rúšok prvé dva týždne má u 
detí veľký význam, pretože sú v prípade 
nákazy zväčša bezpríznakové, čo zna-
mená, že ochorenie môžu nevedomky 
prenášať aj na iné osoby, resp. rizikové 
skupiny ľudí. Prekryté horné dýchacie 
cesty sú významnou prevenciou, pre-
tože tým zabraňujeme explozívnemu 
šíreniu vírusov v kolektíve a výrazne ho 
spomaľujeme.

Pripravme sa na september

» red
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V lesoch neďaleko malebnej juhoslo-
venskej dedinky Sucháň v okrese Veľký 
Krtíš sa ukrýva azda najnevšednejší hu-
dobný nástroj na Slovensku, takzvaný 
Trúbiaci kameň. 

Je to sopečná skala s dvomi otvormi na 
vrchnej strane. Pri správnom fúknutí do 
jedného z otvorov sa ozve silné, prenikavé 
zatrúbenie, ktoré sa rozlieha po všetkých 
okolitých dolinách. Len málokto však do-
káže na skalu správne zatrúbiť, obyčajným 
fúknutím sa tón nevylúdi.

Trúbiaci kameň používali podľa poves-
ti v dávnych dobách Turci, ktorí ním zvolá-
vali svojich ľudí z rabovačiek po okolí, preto 
sa balvan niekedy nazýva i Tureckou píšťa-
lou. Podľa inej verzie slúžil naopak domáce-
mu obyvateľstvu, ktoré ho rozozvučiavalo 
na výstrahu pred blížiacimi sa pohanmi.

Trúbiaci kameň je andezitová skala 
s dĺžkou cca 3,5 m, výškou 2,5 m a šírkou 
jeden meter. V skale súj dva otvory, vyse-
kané číslice ( 1794 resp. 1194) a vysekaná 
mapka terénu. Po fúknutí do horného otvo-
ru vychádza z druhého otvoru zvuk, ktorý 
sa rozlieha po širokom okolí. Artefakt je 
nepriamym dôkazom prítomnosti Turkov 
v Honte. Podľa niektorých indícií bolo ta-
kýchto kameňov v regióne viac a tvorili 
ojedinelú signalizačnú sústavu. Druhý, 
ešte nedokončený trúbiaci kameň bol totiž 
objavený neďaleko tamojšieho Ondrejcov-
ho lazu.

Ťažké je zodpovedne vyhlásiť či ide 
v prípade trúbiacich otvorov v kameni o 

hračku prírody, alebo odômyselný ľudský 
výtvor. K záhadám nevšedného hudob-
ného nástroja možno napokon pripočítať 
i tajuplný obrazec a číslice, ktoré doň pred 
stáročiami niekto vytesal. Trúbiaci kameň 
každoročne priláka celkom dosť turistov, a 
to nielen zo Slovenska, ale i zo zahraničia.

Niektorí si na ňom chcú aj zatrúbiť, no 
nedarí sa im to, hoci sa popis trúbenia na-
chádza na informačnom paneli.

Vzácny kameň je od obce vzdialený pri-
bližne osem kilometrov. Leží v časti zvanej 
Zabre. Pre turistov ho sprístupnili v roku 
1999. Ku kameňu vedie náučný chodník po 
zelenej značke. Trasa je vhodné aj pre cyk-
listov. Chodníky lemujú informačné panely 
s faktami a legendami.

Zvedavci na Zabroch obdivujú nie-
len kameň, ale i neďalekú studňu. Volá sa 
Turčianka a vraj v nej kedysi umreli dvaja 
tureckí vojaci.

Kameň, ktorý nie každému zatrúbi

» ib

Všímam si ich viac nemyslenie, ako 
myslenie. Všímam si, ako už trochu 
málo životných obmedzení robí z by-
tostí, všeobecne považovaných za ľudí 
– neľudí. Čím viac vonkajších obme-
dzení, tým viac sa prejavuje ich vnútor-
ná obmedzenosť ako taká.

„Je ľahšie bojovať za princípy, než žiť 
podľa nich.“ Ten citát, na ktorý som na-
trafil, je príležitosť začítať sa do knižiek 
Alfreda Adlera. (7. február 1870, Viedeň, 
Rakúsko – 28. máj 1937, Aberdeen, Spoje-
né kráľovstvo) Psychiater a psychológ, ale 
aj veľmi dobrý autor. Najskôr stúpenec Sig-
munda Freuda a jeho spolupracovník vo 
Viedenskej psychoanalytickej spoločnosti.

Neskôr Alfred Adler vypracoval vlast-
nú koncepciu individuálnej psychológie, 
podľa ktorej je hlavnou hybnou silou vý-
voja ľudskej psychiky snaha o prekonanie 
pocitu menejcennosti. Tu sa oplatí zasta-
viť. Pristaviť. A podumať, sám sebe si vy-
svetliť viaceré „spoločenské“ javy.

Snaha o prekonanie pocitu vlastnej 
menejcennosti, nedokonalosti či až bez-
významnosti umožňuje kompenzovať 
osobnostné nedostatky, stratu sociálneho 
postavenia a mnohé iné.

Kniha Člověk, jaký je Alfreda Adlera 
krásne vysvetľuje komplex menejcennosti 
a pud závislosti na potrebe byť súčasťou 
moci. A o tom je prakticky celá naša spo-
ločnosť. U nás sa stala moc fetišom. Každý 

jeden si z nej chce urvať aspoň ten minia-
túrny dielik. Hoci iba verbálny – napríklad 
na sociálnych sieťach, lebo v skutočnosti 
je ten jedinec frustrovane bezvýznamný. 
Alebo v médiách, z toho istého dôvodu. 

A knižka sa tiež zaoberá pozorovaním 
charakterov a charakterových rysov. To je 
naozaj „počítaníčko“.

Dovolím si ešte niekoľko citátov Alfre-
da Adlera:

„Dôverujte iba pohybu. Život sa deje 
na úrovni udalostí, nie slov. Dôverujte 
pohybu.“

„Klamstvo by nemalo zmysel, ak by 
pravda bola tak ľahko likvidovateľná.“

„Z melanchólie sa možno vyliečiť za 
štrnásť dní – pokúste sa každý deň pre-
mýšľať, ako môžete niekoho potešiť. Nie-
koho iného, ako seba.“

Klamstvo by nemalo zmysel, 
ak by pravda…

» ib
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu

Zľavy platia do 31. 8. 2020 

Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

zasklievanie terás

splátky od 149 €

zimné záhrady 

splátky od  €

VYHRAJTE 400 €VYUŽITE ŠPECIÁLNE ZĽAVY AŽ DO 40%

splátky od 98 €spspsppppspspspsppppspspspspspsspspspspsspspspspspspsssppplllllllllllllllllllllátáátátátáátátátáátttátátááttkkkkkkkkkkkkkkkkkkkky oyy oooooy oy oy oy oy oy oy oy oy oy y oy y oy oy ooy oy oy oy oyy oyy ooyyyyyyyyy ddddddddddddddd  ddd  d dd  d d d dd d  dd dd  dd  €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€splátky od 49 €

balkóny rámové
bezrámové



DS20-35 strana 10

SPRAVODAJSTVO / RELAX Najčítanejšie regionálne noviny
10

Kresby našich najmenších

Félix

Minister pôdohospodárstva a roz-
voja vidieka SR Ján Mičovský vyzval 
všetkých farmárov k vážnej zmene 
agrárnej krajiny, ktorá by mala byť 
prínosom pre celú spoločnosť.

„Vážení poľnohospodári, ľudia 
ktorí nás živíte, prosím Vás, majte 
na mysli pôdu, ktorá Vám umožňu-
je vyrábať Vaše produkty. Teraz, keď 
prichádza doba osevných postupov, 
zakladania novej úrody na budúci rok, 
osievajte tak, aby parcely s jednou plo-
dinou neboli väčšie ako 50 ha a v prípa-
de plôch ohrozených eróziou pôdy, to 
nebolo viac ako 30 ha. Vyzývam všet-
kých poľnohospodárov k zmene našej 
agrárnej krajiny, aby jednotlivé parcely 
oddeľovali striedaním plodín alebo vy-
sádzaním biopásov, stromoradí, alejí, 
aby vytvárali vetrolamy, aby budovali 
vodozádržné prvky a ďalšie opatrenia, 
ktoré prospejú krajine. Ak bude ochota 
farmárov pestovať pestrejšiu skladbu 
plodín, zvýši sa aj naša sebestačnosť,“ 
vyzval minister Mičovský.

„Naším cieľom je zlepšiť naše pro-
stredie a upraviť osevné postupy, čím 
by poľnohospodári prispeli k zvýšeniu 
kvality života v krajine. Zvýšenie rôz-
norodosti pestovaných plodín dosiah-
neme podporou živočíšnej výroby. Už 
teraz máme nástroje na zlepšenie biod-
iverzity v krajine napr. greening,“ pove-
dal Martin Nevolný, generálny riaditeľ 
sekcie poľnohospodárstva MPRV SR.

Podľa agrorezortu je dôležité pôde 
vrátiť to, čo z nej berieme a do krajiny 
investovať tak, aby ju bolo možné za-
chovávať aj pre budúce generácie zdra-
vú, kvalitnú a úrodnú. Pôda je živý 
organizmus, nenahraditeľné bohatstvo 
národa, a tak by k nej mali obhospoda-
rovatelia aj pristupovať. Rozčlenenie 
veľkých parciel (najmä parciel s výme-
rou nad 50 ha) na poľnohospodárske 
parcely s menšou výmerou, je jedným 
z predpokladov pre zlepšenie štruktúry 
pôdy, úrodnosti pôdy a predovšetkým 
k rastu biodiverzity a dôležité pre udr-
žanie vody v krajine.

„Chceme poľnohospodárov, ktorí 
budú prispievať k obžive slovenského 
obyvateľstva, ktorí budú prínosom pre 
Slovensko. Pre takýchto poľnohospo-
dárov so zemou za nechtami, urobím 
všetko, čo bude v mojich silách,“ vyhlá-
sil Ján Mičovský, šéf agrorezortu.

Výzva ministra všetkým gazdom

» red
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WELLNESS UBYTOVANIE KONGRESS REŠTAURÁCIA

Wellness a Relax centrum Palárikovo
LUXUS A ŠIROKÉ SPEKTRUM MOŽNOSTÍ KTORÉ VÁS NEOMRZIA

Hosťom je k dispozícii oddychový bazén
s rôznymi atrakciami , tri druhy sáun,

fitness centrum a masáže. V priestoroch
relax centra sa nachádza aqua bar, v ktorom 

si je možné pochutnať na dobrej káve a 
širokej ponuke alko a nealko drinkov.

Ponúkame možnosť ubytovania v novo
zariadenom, modernom penzióne

s príjemnou atmosférou plnou ticha a 
pohody. Objekt po celkovej rekonštrukcii 

poskytuje vhodné ubytovanie aj tým
najnáročnejším klientom.

Do pozornosti dávame novo zrekonštru-
ovanú kongresovú miestnosť, ktorá je ako 

stvorená na usporiadanie rôznych akcií, ako 
napríklad školenia, semináre, obchodné 

stretnutia, workshop, kurzy a iné spoločen-
ské podujatia.

Návštevníkom ponúkame možnosť
stravovania v našej reštaurácii. Každý týždeň 

je od pondelka do piatka k dispozícii
obedové menu.

Remeselnícka 702/2, 941 11 Palárikovo

tel.: 0907 988 632 | 0905 990 272 | 035/649 31 44

e-mail: info@wellnesspalarikovo.sk

www.wellnesspalarikovo.sk

Svadby, rodinné oslavy
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Aj vy si každý deň lámete hlavu 
nad tým, čo pribaliť rodinke na 
desiatu alebo čo rýchle pripraviť 
vašim hladošom na večeru? Priná-
šame recepty na chutné nátierky 
na chlieb či pečivo.

Syrová nátierka s paprikou
Suroviny: 250g tvrdého syra vhodné-

ho na strúhanie, 3 papriky rôznych fa-
rieb - zelená, červená, žltá, 150g šunky, 
100g majonézy, 100g bieleho jogurtu, 
soľ a korenie podľa chuti

Postup: Papriky umyjeme, rozkrojí-
me na štvrtiny, odstránime z nich jad-
rince a potom pokrájame na malé štvor-
čeky. Rovnako pokrájame aj šunku. Syr 
na hrubo postrúhame. Do misky vloží-
me majonézu a vymiešame ju s jogur-
tom. Pridáme papriku, šunku a syr. Ná-
tierku podľa chuti osolíme a okoreníme.

Fazuľová nátierka s orechmi
Suroviny: 250g konzervu bielej fazule 

v slanom náleve, 4 lyžice panenského 
olivového oleja, soľ, korenie, 2 strúčiky 
cesnaku, hrsť vlašských orechov.

Postup: Vlašské orechy posekáme 
na kúsky. Strúčiky cesnaku pretlačíme. 
Fazuľu vylejeme na sito, prepláchneme 
studenou vodou a necháme odkvapkať.
Do mixéru vsypeme fazuľu, pridáme 
olivový olej a dôkladne vymixujeme na 

nátierku. Nátierku preložíme do misky 
a ochutíme cesnakom. Na záver zľahka 
vmiešame orechy.

Náš tip: Ak nemáte po ruke mixér, 
môžete použiť pučidlo na zemiaky.

Mrkvová nátierka 
s ovsenými vločkami

Suroviny: 150g smotanovo tvaroho-
vého syra typu lučina, 50g bieleho jo-
gurtu, 2 mrkvy, 2PL ovsených vločiek, 
1PL repkového oleja, tekvicové jadierka

Postup: Mrkvu umyjeme, očistíme 
a na hrubo postrúhame. Na panvicu 
dáme olej a mrkvu na ňom asi 5 minút 
podusíme. Necháme vychladnúť. Do 
misky vložíme syr a vymiešame ho s 
jogurtom. Primiešame ovsené vločky a 
mrkvu. Pred podávaním posypeme tek-
vicovými jadierkami.

Syrová nátierka 
s pečeným cesnakom

Suroviny: 200g syra s modrou ples-
ňou, 200g smotanovo tvarohového syra 
typu lučina, 3PL bieleho jogurtu, hlavič-
ka cesnaku, korenie a cukor podľa chuti

Postup: Rúru zohrejeme na stredne 
vysokú teplotu. Hlavičku cesnaku zaba-
líme do alobalu a pečieme pol hodinu. 
Necháme vychladnúť a potom strúčiky 
vytlačíme zo šupky a popučíme vidlič-
kou. Syr s modrou plesňou pretlačíme 

cez hrubé strúhadlo do misky. Vymieša-
me ho so syrom lučina a jogurtom. Pri-
dáme cesnak a dochutíme podľa chuti 
korením a štipkou cukru.

Vajíčková nátierka s avokádom
Suroviny: 1 avokádo, 2 vajcia, 2PL 

bieleho jogurtu, citrónovú šťavu, soľ a 
korenie podľa chuti

Postup: Vajíčka uvaríme na tvrdo, 
necháme vychladnúť a potom pokrája-

me na malé štvorčeky. Avokádo rozkrojí-
me na polovice, pomocou lyžice z neho 
vyberieme dužinu. Do misky vložíme 
dužinu z avokáda, popučíme ju vidlič-
kou a pokvapkáme citrónovou šťavou. 
Pridáme pokrájané vajcia a jogurt. Do-
chutíme soľou a korením.

Všetky nátierky môžete podávať s 
chlebom alebo pečivom.

Pripravila: RENÁTA KOPÁČOVÁ

Syrová, vajíčková, s cesnakom či paprikou – stačí si vybrať

Chutné a sýte nátierky na každý deň

ilustračné foto                                                                                         autor safran7 pixabay
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Prijmeme nových zamestnancov 
 

 

0800 500 091.0910911.
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KŠX-Delta príjme 
:

Miesto práce: 
Ubytovanie

+ stravné lístky
Kontakt: 0918 493 960

Mail: 
mhruby.idelta@gmail.com
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PRÁCA NA SLOVENSKU  
MONTÁŽNY PRACOVNÍK:

Mzda: 800 EUR
ELEKTROTECHNIK: 

Mzda: 832 EUR
VODIČ VZV: Mzda: 800 EUR

ZVÁRAČ CO2: 
Mzda: 930 EUR
 Miesto práce: 

Nové Mesto nad Váhom
UBYTOVANIE ZDARMA + 

STRAVNÉ LÍSTKY
Kontakt: 0918 493 960 

Mail: stajanslovakia@azet.
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tel: 00099911188/441335882, 0090044/8888111 444111888,  

 innfofo@g@ sksksrroo.skkk

TPP 
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AIW - Hľadáme opatrovateľky 
pre seniorov v Rakúsku! 

Kritériá 
pre spoluprácu :

· opatrovateľský kurz a prax
·  dobrá znalosť nemeckého jazyka 

· vek 25 až 60 rokov

roko tro t k R kúsku
r r r k Č rv kríž

máme stále dostatok ponúk aj pre mužov
-dňov rnusy r kúsk živnosť

Honorár 1 100 až 1 600 € brutto / 15 dní
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

Máme zástupcov
v každom kraji Slovenska!

Volajte na bezplatné číslo 
0800 24 24 44

a dohodnite si stretnutie. 

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 
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ZASTAVENIE SADANIA BUDOV

TO, RÝCHL
stabilizujeme základovú pôdu

a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

SK.ABAINNOVATOR.COM

0918 726 754

Dodržiavame prísne hygienické a bezpečnostné opatrenia


