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Cenové ponuky ZDARMA

* kompletná montáž drevených
parkiet (klasické, mozaikové,
dlážky, palubovky)
* brúsenie a renovácia starých
drevených podláh, tmelenie,
práca, cena dohodou.
* montovanie laminátových
podláh
* montovanie PVC, korok
* úprava a oprava podláh
krovov a suterénov

0905 746 124
09
www.strecha.ws

NiÏia Vás DLHY z úverov?
SÚDY alebo aj DRAĿBY obydlia?
0905 638 627 finanÎná ochrana

07-0012

ARRI s.r.o.

Komplet brúsenie aj s nátermi.

0903 122 376

škridla výpredaj

09

od 9,90 Eur/m

s priemyselnými lakmi

Výpalisko 31, Nové Zámky
Peter Štaubert

STRECHYNA KĽÚČ

66-0229

A vo chvíli, keď vzniká tento úvodník, asi
tak tri dni pred. Štátny sviatok 17. novembra
sme sprostredkovane cez našich zákonodarcov nazvali Deň boja za slobodu a demokraciu. Papier znesie veľa. Aj taký názov. Aj to,
že zaň hlasovali aj ideovo tí istí, ktorí v roku
1989 na ľudí, ktorí išli skutočne vyjadriť odhodlanie vybojovať slobodu a demokraciu,
posielali políciu. Aj to znesie, že ich potomkovia (dokonca neraz aj oni sami, tí istí) sú
dnes na lukratívnych štátnych pozíciách,
majú vlastné politické strany, zastupujú
nás na našich zahraničných veľvyslanectvách, vyhadzujú nás z našich celoživotných
zamestnaní, sedia v parlamente a určujú
nám, ako si vlastne tú slobodu a demokraciu
máme zariadiť tak, aby sme im dali pokoj
na ich biznis. A nerušili ich pri ňom. Pred
tridsiatimi rokmi sme si sľúbili lásku a vydržať. Z lásky sa stala nenávisť každého voči
každému a všetkých proti všetkým a vydržať
už nemá chuť nikto, pretože každý trošku
súdny človek za sebou vidí tých tridsať rokov
„vydržania“ a ich praktický výsledok pre
jeho život. Pre všeobecnú slobodu a demokraciu sa toho udialo veľmi málo. Že zmizol
ostnatý drôt pri Devíne? Mám ho ešte kúsok

doma, ani nie na pamiatku, skôr na výstrahu. Koľko takých plotov sme vybudovali v
našej spoločnosti? A napustili ich elektrikou
nenávisti, zla, podvodov, zlodejín, bezcitnosti? Povýšenectva, opovrhovania inými,
kastovania sa?
Oslavovať nenávisť? Pripomínať si deň,
keď sme dúfali, že raz budeme žiť slušne?
Nie, slovo slušne neznamená nič v podobe
hmotného dostatku. Slušne je proste slušne. Žiť, ako sa na kresťana sluší, to však už
vôbec nebudem rozvíjať, pretože mnohí,
ktorí sa hlasno bijú do pŕs, akí oni sú kresťania, sú iba zlodeji, fanatici, podvodníci
a doslova zlí, spoločnosti škodiaci ľudia.
Mnohí, nie všetci, aby bolo jasné. Našťastie,
ešte nie všetci. A netýka sa to iba kresťanov.
Ja som si požičal iba slovníkový výklad slova slušný, žiť slušne.
A všimnite si, prosím, ani raz som v
tomto úvodníku nespomenul slovo pandémia. Spravím to až teraz –
pripomenuli sme si na Slovensku pandémiu zla, nič
viac, nič menej. A tá so 17.
novembrom naozaj nemá nič
spoločné.
Možno raz – dovtedy – veľa šťastia
vám želá
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PLASTOVÉ A HLINÍKOVÉ
OKNÁ A DVERE
viac ako 15 rokov na trhu

Ďalej ponúkame:
• rolety, žalúzie, sieťky
ťky

• garážové brány
• servisné opravy
y
• a iné doplnky

Kvalitný nemecký
proﬁl za prijateľnú cenu!

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

CENOVÉ PONUKY

OPRAVY A SERVIS

0908 16 14 16

www.montplast.sk

montplast@montplast.sk

76-0015

To zvláštne výročie 17. novembra je za
nami. Vo chvíli, keď sa k vám noviny dostávajú, minimálne tri dni.

PARKETY
AKC
IA
BRÚSENIE
bezprašné brúsenie parkiet

76-0032

V predstihu o minulosti

Týždenne do 34 140 domácností

781200011

Najčítanejšie regionálne noviny

Stumpp+Schüle s.r.o., Komárňanská cesta 13, 940 43 Nové Zámky

Hľadáme
hlavne absolventov na pozíciu:

Toto všetko Vám
poskytneme za menej
ako 95 eur za mesiac

Nástrojár / Obrábač kovov – brúsič
Požiadavky:
- manuálna zručnosť
- technické myslenie
- samostatnosť a zodpovedný prístup

PRE NAŠICH KLIENTOV POSKYTUJEME:

Kontaktujte nás telefonicky na tel. č.: +421 911 419 389 alebo e-mailom: hesperuszemne@gmail.com
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Pošlite nám svoj životopis mailom na:
kristina.meszarosova@stumpp-schuele.sk
pre informácie volajte: t.č.: 035/790 55 11

76-0102

Nástup možný ihneď.
Mzda vo výške 4,50€/hod./brutto.
Výška mzdy závisí od skúseností kandidáta.

t celodennú stravu
t odstránenie pocitu osamelosti
t odbremenenie rodiny
t prepravu klientov do zariadenia i domovov
76-0071-1

t sociálnu starostlivosť o ľudí s Alzheimerovou
a Parkinsonovou chorobou, demenciami
rôzneho druhu a sklerózou multiplex
t zaopatrenie od 6.00 hod. do 18.00 hod.
t sprevádzanie na lekárske vyšetrenie

HLAVU HORE / SLUŽBY

Najčítanejšie regionálne noviny

NOVAPLAST

NOVOZÁMOCKO Pomôžte im
Podzámska 21
NOVÉ ZÁMKY
novozamocko@regionpress.sk

Vydavateľ:
REGIONPRESS, s.r.o.

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

INZERCIA
Katarína Spisáková 0915 781 227
Veronika Baumajsterová 0910 851 307
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

Najviac kričia často tí, ktorí žiadnu
pomoc nepotrebujú. Niektorí zase vykrikujú, že na nich druhí útočia a chcú
ich zničiť. V skutočnosti len existujú ľudia s iným názorom. Namiesto ničenia
kričiaceho zúfalca sa súcitne usmievajú
nad jeho výkrikmi. Prečo najhlasnejšie
kričia tí, ktorí majú najmenej dôvodov?
A prečo sú ticho tí, ktorí skutočne trpia
a potrebujú pomoc? Prečo niekto nezakričí: „Pomôžte im prosím! Nie mne, ale
opustenej žene s deťmi, starým, chorým, chudobným, slabým a osamelým“
Vždy nájdem v podniku niekoho, kto
robí oveľa viac, ako tí, čo sa sťažujú. Trpezlivo pracuje. Tichí nesú často ťažšie
kríže ako kričiaci. Nekričia, lebo potrebujú silu, aby uniesli svoj kríž. Každý
si vie nájsť svoju vlastnú krivdu. Viac
práce ako kolega, menej peňazí ako šéf,
viac trápenia, ako druhý, ktorého starosti sú nám neznáme. Pri bolestnom
ruženci vidíme Ježiša, ktorý sa krvou
potil, bol bičovaný, tŕním korunovaný,
niesol svoj kríž a bol ukrižovaný. Nekri-

PLASTOVÉ, HLINÍKOVÉ OKNÁ A DVERE

čal za seba, ale vyprosoval pomoc pre
druhých - hriešnych a nehodných. Namiesto pomôžte mi, hovoril pomôžte im.
Niekedy voláme: „Pane, pomôž
nám, aby sme dokázali niesť tento kríž.“
Keď sa budeme ponosovať, že máme
veľa práce a trápenia, skúsme sa lepšie
pozrieť okolo seba. Možno aj my uvidíme ľudí, za ktorých budeme prosiť:
„Pane pomôž im.“ Tým, ktorých nepočuť, lebo už nevládzu kričať. A keby vládali, aj tak by ich nikto nepočul. Sú na
okraji spoločnosti, mimo záujmu ľudí a
médií.
Korona spôsobila problémy mnohým. Prekrikovanie sa komu viac, nám
nepomôže. V tom hluku už ani nepočuť,
kto vlastne pomoc potrebuje. Kedysi sa
ľudia báli drakov a upírov. Dnes ich nahradili úradníci a veterinári. Tiež ničia
ľuďom životy, berú im
aze a
dobytok, peniaze
môžte,
cicajú krv. Pomôžte,
árom
prosím, farmárom
na Turci, abyy sa
zbavili draka a upíra. Usmieva sa,, ale
robí zle - ľuďom aj zvieratám.

- 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

na okná a
dvere

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

STROJOVÉ
POTERY
0948 300 988

» Ján Košturiak

PLASTOVÉ OKNÁ A DVERE

BITU FLEX s.r.o.

OBNOVA PLECHOVEJ
a ETERNITOVEJ STRECHY

Nové
Zámky

-50%
76-0005

Redakcia:

Táto veta zaznieva v dnešnej dobe
veľmi často. Od rôznych ľudí, združení a organizácií. Aj vo firmách stretávam ľudí, ktorí hovoria, že majú
veľa starostí a práce. Volajú o pomoc.

61-0280
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(rolety, žalúzie, sieťky)
HELUX - Peter Helmeš
Ďalej ponúkame:

OPRAVY a SERVIS

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

AKCIOVÁ ZĽAVA PRE SENIOROV

0950 266 604

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

88-0021

Západné Slovensko

CENOVÉ PONUKY

OPRAVY A SERVIS

www.helux.sk

helux@helux.sk

035 6420 166

0918 109 149

76-0008

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

tokien a dverí
troliet a žalúzii
tvymieňame kovania
tvymieňame tesnenia

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

Klvalitné plechové garáže s montážou

Stredné Slovensko
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

Východné Slovensko
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

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

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

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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KY
LI
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OR
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NARIADENIA / RELAX, SLUŽBY

NOVOZÁMOCKO
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Chaos, ale dobre
otvorené s polovičnou kapacitou, fitness a plavárne – už sme spomenuli sú pre šiestich ľudí. Hrať sa má Slovenská hokejová liga a 1. futbalová liga,
zatiaľ bez divákov, ohlásil premiér na
sociálnej sieti.
Konferencia biskupov Slovenska
Milí čitatelia, možno aj v čase, keď uvítala správu o otvorení kostolov.
čítate túto informáciu, je zas všetko „Ak sa to potvrdí, budeme veľmi radi,
inak, zmeny nabrali také tempo, že sa že dôjde k čiastočnému uvoľneniu. Pre
všetko mení niekedy aj dvakrát za deň. veriacich je v náročných časoch naozaj
V každom prípade však uverejňujeme dôležitá možnosť prijímať sviatosti pre
tie fakty, ktoré platili v čase našej uzá- duchovnú posilu,“ reagoval hovorca
vierky.
KBS Martin Kramara. Doplnil, že v
Múzeá, galérie a knižnice sa náv- platnosti ostane dišpenz od povinnosti
števníkom opäť otvoria v stredu 18. no- účasti na bohoslužbách i výzva pre sevembra 2020. Keďže sa na ne vzťahujú niorov, chorých a rizikové skupiny, aby
opatrenia Úradu verejného zdravotníc- s návštevami bohoslužieb počkali. Vytva platné pre prevádzky, tak platí, že dané bude podľa jeho slov aj dôrazné
počet ich návštevníkov v jednom oka- upozornenie pre kňazov a veriacich, že
mihu nesmie presiahnuť koncentráciu stále platia prísne hygienické pravidlá.
jeden návštevník na 15 m2.
Kostoly, divadlá, kiná, fitness a
plavárne by mali byť od pondelka otvorené, ale s obmedzenou kapacitou. Rozbehnú sa aj nižšie ligové súťaže v hokeji
a futbale. Nápady premiéra Igora Matoviča odsúhlasila pandemická komisia.
Opozícia žiadala, aby bol zrušený aj
zákaz zhromažďovania a aby dostali
možnosť otvoriť aj ďalšie prevádzky.
Najmä – reálnu ekonomickú možnosť.
Ťažko si totiž predstaviť, že napríklad
plavárne uživí šesť návštevníkov za
dve hodiny.
Kostoly, divadlá a kiná majú byť
» red

76-0030

Pred týždňom sa zrazu všetko zmenilo. Najprv to vyzeralo tak, že ešte
aj počas Vianoc budeme sedieť v domácom väzení a na polnočnú budeme smieť iba ak čučať do televízora,
zrazu bolo všetko inak.

Zlatomoravecká cesta /pri benzínke/
otv. hod.: 8:00 - 16:00 kontakty: 0911 961 651
www.strechybrath.sk
0903 212 307

DANUBIA

moon lesklý

SYNUS

mocca

VLČANKA
5,90

• ochrana pred zahrievaním
strechy
• úspora energie
• extrémne odolný povrch

ZDARMA
• Doprava v rámci celej SR
• Palety
• Výpočet materiálu
• Cenová kalkulácia

• ľahká ale pevná
• 3,9 kg/kus
• ideálna na rekonštrukcie

Objednajte ešte tento rok pred zdražením! Tovar vám radi preskladníme!
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AUTOMOTO / SLUŽBY, ZAMESTNANIE
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11 HOBBY A ŠPORT
»ZO STARÝCH DOMOV KÚPIM
STAROŽITNOSTI, STARÉ VECI A
ĽUDOVÉ KROJE 0918439124

14 RÔZNE / iné
»KTO DARUJE CHUDOBNÉMU DIEVČATKU CD OD PETRY
JURINOVEJ ALEBO O ZAMBO
JIMMYMU ČOKOĽVEK. LEN
SMS 0907524913
»KTO DARUJE CHUDOBNÉMU
DIEVČATKU ČOKOĽVEK OD
ZÁMBÓ JIMMYMU AJ DISKMEN LEN SMS 0907524913
»KTO DARUJE CHUDOBNÉMU
DIEVČATKU DISKMEN A ČOKOĽVEK OD ZÁMBÓ JIMMYHO. NAPR. CD ALEBO KNIHU ČI
DVD. LEN SMS. 0907524913

16 ZOZNAMKA
»SYMPATICKÁ 55 R HĽADÁ
PRIATEĽA NA ZOZNÁMENIE
0944724181
»56r muž hľadá ženu
0917049831

Chcete si
podať
inzerát?

Hľadáme zamestnanca na pozíciu

KONTROLNÝ TECHNIK STK

Miesto výkonu práce: Úľany nad Žitavou
Náplň práce: kontrola motorových vozidiel

» red

GAZDOVSKÝ DVOR VINODOL

životopisy posielajte na e-mailovú adresu:

Tel.: 0907 960 440, 0909 105 810

PREDAJ
Živé MORKY
NA CHOV
a živé KURENCE

ČISTENÁ HYDINA K ODBERU
Hodnota tovar musí byť nad 30 EURO - donáška 4 EURÁ
Kŕmené husokačice s pečienkou
7,70€/kg
Kŕmené husi s pečienkou
9€/kg
Morky a moriaky
4,30€/kg
Kurence
2,80€/kg
Sliepky na polievku
2,90€/kg

Ponúkame: plný úväzok, nástup ihneď
Mzda: 1000 € brutto/mesiac
Požadujeme: minimálne stredoškolské
vzdelanie, prax 2 roky,
vodičský preukaz A,B,C,D,E,T

hursan@stknz.sk

PONUKA PRÁCE

OBSLUHA VZV
HLUK /ČR

76-0031

» Predám žito Mojzesovo
+421910176040

ZABEZPEČÍME
A ZAPLATÍME
VÁM

COVID
TEST

- 140 Kč/ netto / hodina
- 12hodinové zmeny – denné/nočné
(možnosť pracovať nadčas)
- Ubytovanie zabezpečené
hradene ﬁrmou
- Možnosť dostavania zálohy
- Pri odpracovaní pracovného
fondu motivačné bonusy

KONTAKT
85_0806

10 ZÁHRADA A ZVERINEC

e-mail: spisakova@regionpress.sk

09 DOMÁCNOSŤ
»Predám digitálnu anténu na príjem slovenských
a maďarských programov
bez poplatku. Montáž dohodou.Tel. 0903122192
Predám 3 plynové bomby
10 kg 0904297546

„Ak sa na vozovke nachádza súvislá snehová vrstva, ľad alebo námraza,
vodič motorového vozidla kategórie M1
a N1 môže také vozidlo použiť v cestnej premávke, len ak je toto vozidlo na
všetkých nápravách vybavené zimnými pneumatikami s označením „M+S“,
„M.S.“ alebo „M & S“; motorové vozidlá
kategórie M2, M3, N2 a N3 musia byť vybavené takými pneumatikami aspoň
na jednej z hnacích náprav v čase od 15.
novembra do 31. marca.“
Platí, že zimné pneumatiky by ste
mali nasadiť 15. novembra a ponechať
ich na vašom vozidle do konca marca.
Zároveň musí byť vozovka pokrytá
súvislou vrstvou snehu alebo ľadu.
Navyše tieto pneumatiky by mali mať
minimálnu hĺbku dezénu 3 milimetre.
Ak tento zákon porušíte, hrozí vám
pokuta do výšky 60 eur ako fyzickej
osobe, až 3500 eur ako podnikateľovi
alebo právnickej osobe. Pokutu 60 eur
môžete dostať aj za nedodržanie hĺbky dezénu . Polícia vás navyše môže
požiadať, aby ste odstavili vozidlo a
budete musieť preplatiť náklady na odťahovú službu.
Keďže zákon hovorí o súvislej vrs-

tve snehu, letné pneumatiky ešte môžete teoreticky používať, aj keď mierne
nasneží. V rámci svojej bezpečnosti a
bezpečnosti ostatných účastníkov premávky by ste mali výmenu zvážiť pri
prvom zhoršení počasia. Zimné pneumatiky majú členitejší dezén s malými
lamelami, a vďaka tomu auto lepšie
drží na zasneženom povrchu. Zmes,
ktorá je použitá v letných pneumatikách v nižších teplotách stvrdne, a
pneumatiky sa tak rýchlo dostávajú
do šmyku. Navyše brzdná dráha na
mokrej vozovke je potom až o 31 metrov
dlhšia.V našich podmienkach by ste
mali výmenu zvážiť, keď teplota začne
klesať pod 10 stupňov. Nezabudnite
skontrolovať hĺbku dezénu a takisto je
dobré používať pneumatiky maximálne päť sezón.

tel.: 0915 781 227

08 STAVBA
»Kúpim haki lešenie,.Tel.
0908532682

Výmene letných za zimné sa určite nevyhneme, najmä, ak žijeme a
pracujeme vo vyšších nadmorských
polohách a často jazdíme bez možnosti rozhodnúť sa - „dnes nejdem
nikam“.

Prijem plošnej
inzercie

02 AUTO-MOTO / iné
»Kúpim starú motorku typu
JAWA ČZ pôvodný/nekompletný stav. Aj náhradné
diely. Ak máte, volajte na
tel. č 0917693508
»Kúpim staré motorky, mopedy, JAWA, CZ, Simson aj
staré bicykle. 0905121391

Na zimné pneumatiky je najvyšší čas

781200056-8

Občianska
riadková
inzercia

Najčítanejšie regionálne noviny

+421 908 914 180

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

S

1

3 1 7
6
6 7
8
2
D
4 2
9
O
3
7
6 1
9
2 4
K
2
1
4
9 7
U
4
6

U

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.
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Smutný deň, nedeľa 15. novembra 2020

5
PONUKA PRÁCE V ČR

OBSLUHA VZV

polovicu z toho. Tieto ázijské krajiny
idú cestou zdravých krajín a s Covid-19
nemajú problém. Zoskupenie disponuje novými technológiami a vynakladá
veľké financie na vedecký výskum.
Táto časť sveta bude diktovať podmienky v 21. storočí. My v Európe a USA si to
Prečo sa oni dokázali zbaviť pan- nerozumným prístupom k pandémii
démie Covid-19 a my nie? Lebo pocho- výrazne zhoršujeme. Začnime myslieť
pili, že najlepší spôsob je zbaviť sa jej aj na to, čo bude o pár mesiacov a nielen
a žiť v zdravej krajine. Samozrejme, že prvoplánovo na najbližšie týždne !!!!!
sa to dá aj v Európe. Aj my sme boli v
máji a júni zdravá krajina. Spolu s nami
S láskavým zvolením uverejniť v
aj 10 iných európskych krajín. Potom sa REGIONPRESSe – Branislav Sitár
to pokazilo, lebo dôležitejší ako zdravie
a životy obyvateľov bol medzinárod(Pozn. red - Prof. RNDr. Branislav Siný turizmus a ďalšie zábavky. Teraz tár, DrSc. je slovenský jadrový fyzik a od
vidíme, čo nás tento omyl stojí. Áno, roku 2007 viceprezident Európskej orgadruhú vlnu sme vôbec nemuseli mať. nizácie pre jadrový výskum. Pôsobí na
Aj so všetkými dôsledkami, ktoré z Fakulte matematiky, fyziky a informatiky
toho plynú. Poučíme sa a zabojujeme Univerzity Komenského v Bratislave ako
o zdravú krajinu, alebo znova rýchlo- vedúci oddelenia subjadrovej fyziky.)
-rýchlo všetko pootvárame a naštartujeme tak tretiu vlnu. Budeme neustále
žiť v chronicky chorej krajine, alebo poslúchneme zdravý rozum a zabojujeme
za zdravú Európu?
Včera sa 15 ázijských krajín dohodlo
na zóne voľného obchodu. Predstavuje
to okolo 2 miliardy ľudí. Na porovnanie,
Severoatlantická aliancia nemá ani
» red
Dnes (15. 11. - pozn. red.) sme zaznamenali smutný deň, keď počet
registrovaných infikovaných na
Slovensku (86 767) prekonal Čínu
(86 383), v ktorej žije 263 krát viac
obyvateľov ako na Slovensku.

SUPER PLATOVÉ PODMIENKY
S UBYTOVANÍM
VEĽMI DOBRÁ PRÁCA
V MESTE BRANDYS NAD LABEM
ZABEZPEČÍME A ZAPLATÍME VÁM

BEZPLATNÁ LINKA

75-11

SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na prevádzku

Kaufland Nové Zámky

0948 022 519 • milan.bozik@guarding.sk

KURZ SBS

operátorov výroby
do Vrábeľ. Jednoduchá manuálna
práca vhodná pre ženy aj mužov v
elektro priemysle. Pracuje sa na 7,5
hod. zmeny.

♦

CENA

179 €

♦

92-0016

Doprava, ubytovanie
zabezpečené.
Pre viac info: 0944 425 183
Mahax Slovakia, s.r.o.

Výročia a udalosti
Thomas Alva Edison oznámil objav fonografu – prístroja, ktorý dokázal nahrať a reprodukovať ľudský hlas

78 120 0241

Mzda 650 + 50 eur
+ príplatky.

DLHODOBÁ

BRIGÁDA
4 €/hod

KOMÁRNO
kurz začína 7.12.2020

Volajte:

KURAM

0905 312 160

Evidovaní na Úrade práce môžu
mať kurz ZADARMO!

32-0135

Prijmeme

36-0002

Práca s PC kamerami.
Mzda: 3,9996 €/h. brutto
Nástup ihneď.

Ponuka
práce

♦

21. november 1877

0800 500 091

85_0770

COVID TEST

nakladanie / vykladanie
balíkov z kamiónu
Pracovné dni:
Miesto výkonu:
ráno 6:00 - 7:30
Považská ulica,
poobede obdeň 14:00 - 17:00
Nové Zámky
PRIJÍMAME IBA PREDČASNÝCH
A STAROBNÝCH DÔCHODCOV.
Viac informácií na
0908 678 448

781200244

NOVOZÁMOCKO

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

NZ20-47 strana
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Štúrovo, Nové Zámky, Hurbanovo, Šurany a okolie
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Ochorenie vyležte, zvýšte príjem vitamínov, oddychujte, tvorte

Odborník radí ako zvládnuť Covid-19 doma

hame pri výstupe teploty nad 38°Celzia. V
doporučených dávkach môžete užívať Paralen, prípadne Novalgin. Vhodný je tiež
Ibuprofen, ale pozor by si naň mali dávať
ľudia s ochorením žalúdka, pretože jeho
časté používanie môže skončiť krvácajúMožnosti liečby priblížil a cenné rady cim vredom. Nezabúdajte ani na “babské
nám poskytol Milan Kulkovský, primár recepty” a v prípade vysokej horúčky apliinterného oddelenia Nemocnice s polikli- kujte zábaly,“ odporúča lekár.
nikou v Považskej Bystrici.

Počet pozitívne testovaných pacientov
na Covid-19 na Slovensku každým dňom
pribúda. Ak aj Vám prišiel pozitívny výsledok testu, nezúfajte. Prinášame rady
odborníka, ako ochorenie zvládnuť.

Podľa jeho slov je možné ľudí s ochorením Covid-19 rozdeliť do troch skupín.
Prvou z nich sú bezpríznakoví pacienti.
Druhou skupinou sú mierne príznakoví
ľudia, teda tí, ktorí ochorenie pociťujú,
no nemusia byť hospitalizovaní. Tretiu
skupinu tvoria ťažko príznakoví pacienti,
ktorých stav vyžaduje hospitalizáciu. „Ak
ide o prvú skupinu pacientov, u nich liečba nie je potrebná a je postačujúce zamerať sa na podporu imunity. Tretia skupina
patrí do rúk odborníkov. V prípade ľudí
patriacich do druhej skupiny, teda tých,
ktorý sa liečia doma, spočíva liečba predovšetkým v ovplyvňovaní a zmierňovaní
príznakov ochorenia,“ objasňuje primár a
ponúka nasledovné rady:

Kašeľ:

zdroj foto Engin Akyurt pixabay
smejte sa, rozprávajte sa. Žite. Dodržujte
R-O-R, teda známe rúško - odstup - ruky. Ak
môžete, podporte tých, ktorých činnosť je
obmedzená. Ak si to môžete dovoliť, nakupujte, pokiaľ je to možné, cez internet. Píšte
básne, romantické poviedky, nahrávajte
videá, hovorte vtipy, vymyslite podcasty,
menej sa venujte správam a politike, viac
tvorivým činnostiam,“ vyratúva odborník.

Rada na záver

„Ak sa cítite veľmi zle, ťažko sa vám
dýcha, máte vyčerpávajúce horúčky, ktoré
nedokážete stlmiť, odovzdajte sa radšej do
rúk odborníkov. Nie každé vyšetrenie lekárom a prípadne i na urgentnom príjme
musí skončiť hospitalizáciou,“ uzatvára
primár Milan Kulkovský.
PRIPRAVILA: RENÁTA KOPÁČOVÁ

33-0073

Ak Vás potrápi kašeľ, ktorý je prevažne
suchý, dráždivý, siahnuť môžete po voľno- Počas liečby dodržiavajte kľudový režim.
predajných liekoch. O ich výbere sa poraďte s lekárnikom. „Vo všeobecnosti ale lievky, vývary. Starší ľudia smäd nepociplatí, že zázraky nemôžete čakať okamži- ťujú, aby ste si boli istí, že prijali dostatok
tekutín, nechajte im pri lôžku fľašku a slete,“ prízvukuje odborník.
dujte, či z nej ubúda. Núkajte im tekutiny
Podpora imunity
radšej v menších množstvách a častejšie.
Dôležité je v tomto období podporiť Pomôcť môžu aj fľašky určené pre kojenimunitu. „Zvýšený príjem vitamínov cov, so slamkou,“ radí odborník.
všetkých písmen z vitamínovej abecedy
neuškodí. V lekárni vám iste poradia pri Kľudový režim:
kúpe mnohých imunopodporných proTo, čo platí pri chrípke, pomôže podľa
striedkov. Nezabudnite na vitamín C, D a primára Kulkovského aj pri ochorení Cotiež selén a zinok,“ pripomína primár.
vid-19. „Ochorenie treba vyležať. Uvoľnite
sa, ľahnite si. Upratovanie, rúbanie dreva
a všetko ďalšie počká a s nevyhnutnými
Dostatok tekutín:
Horúčka, strata chuti, vyšší vek spoje- prácami vám iste niekto pomôže. Ak aj
Horúčka:
ný s absenciou pociťovania smädu môžu nie, svet sa nezrúti,“ upozorňuje lekár.
Pri nižších teplotách nie je podľa jeho viesť k dehydratácii organizmu. „Dehyslov podávanie antipyretík, teda liekov dratácia zabíja. Pite veľa tekutín. Vhodná Psychická pohoda:
proti horúčke, potrebné. „Po liekoch sia- je čistá voda, čaje, občas minerálky, po„Myslite skôr na pozitívne veci, čítajte,

NZ20-47 strana

6

BÝVANIE

NOVOZÁMOCKO

7

NÁBYTOK HALÁSZ
akciový leták a ďalší tovar za výhodné ceny nájdete na našej webovej stránke

www.nabytok-halasz.sk

Skriňa s posuvnými dverami 250 cm
Pôvodná cena 369,- € AKCIA 333,- €

Vysoké postele výška spania 62 cm,
šírka 160 cm a 180 cm Cena od 499,- €

Kovová posteľ s lamelovým roštom,
bez matraca, šírka 160 mm
Pôvodná cena 151,- € AKCIA 99,- €
Kovový nočný stolík Munich
Pôvodná cena 35,20 € AKCIA 28,- €

Otočná stolička G2B
Pôvodná cena 48,13 € AKCIA 29,90 €

Kreslo Ušiak výška 105 cm
Pôvodná cena 245,- € AKCIA 220,- €

Sedacia súprava BINGO, rozkladacia
s úložným priestorom spanie 274 cm x 135 cm
Pôvodná cena 713,- € AKCIA 650,- €

ZÁCLONY
- 50% až 70 %
KOBERCE
- 30% až 50 %
Sedacia súprava DALLAS
rozkladacia s uložným priestorom,
spanie 196 cm x 120 cm
Pôvodna cena 436,- € AKCIA 399,- €

LUSTRE
- 50%

Sedacia súprava LAGUNA
rozkladacia s uložným priestorom,
spanie 225 cm x 125 cm
Pôvodna cena 739,- € AKCIA 699,- €

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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Ezen reklámunk felmutatása ellenébe 10% KEDVEZMÉNYT adunk minden árucikkunkre az osszes uzletunkben.
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AIW - Práca pre opatrovateľky
seniorov v Rakúsku
t-EǪovÏUVrOVTy rBkÞTkBžJWOPTť
tNÈNFTUÈMFEPTUBUPLQPOÞLBKQSFNVäPW
tTNFQBrUOFrPNrBkÞTLFIPČFrvFOÏIPkrížB
t pracovať v Rakúsku môžete už o pár dní

Honorár 1 100 až 1 600 € brutto / 15 dní
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78 120 0229
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Kritériá
pre spoluprácu :

Máme zástupcov
v každom kraji Slovenska!

· opatrovateľský kurz a prax
· dobrá znalosť nemeckého jazyka
· vek 25 až 60 rokov

Volajte na bezplatné číslo

www.aiw.sk

0800 24 24 44
a dohodnite si pohovor.

Facebook: aiwsk

32-0107

     %
    " !

52- 0112



Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY
zimné záhrady

zasklievanie terás

splátky od 98 €

splátky od 149 €

VYUŽITE ŠPECIÁLNE ZĽAVY AŽ DO 45%
0948 787 777 | www.balkona.eu

VYHRAJTE 400 €

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom

ZDRAVÉ VIANOCE
ROZVOZ HYDINY K VÁM

MORKY
HUSI
HUSOKAČKY
KAČKY
KOHÚTY
SLIEPKY, KURČATÁ

Objednávky:
www.matejovdvor.sk
0902 466 448, 0902 606 436
88-009

Pondelok – Piatok 9.00 – 14.00 h

CHOVÁME PRE VÁS UŽ 30 ROKOV
100% ZÁRUKA KVALITY

0
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splátky
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