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Týždenne do 29 620 domácností

Ak by bolo všetko normálne,
pochovávala by sa basa

WC - UMÝVADIEL
DAŽĎOVÝCH ZVODOV
PISOÁROV
GULIČIEK

s možnosťou
využitia
kamerového
systému

NONSTOP

0908 580 291

0907 129 169

87-0005

» red

ARTEL Nám. Osloboditeľov 2 (budova SATUR), Michalovce
RÝCHLOSERVIS MOBILNÝCH TELEFÓNOV

635$&29$1,('$ĕ29é&+35,=1$1Ë

Kontakt:
Telefón:
Email:

09-27

PREPICHY
POD CESTY
62-0001

PLOŠNÁ

INZERCIA
................................
0907 895 864

MATRACE
VANKÚŠE
PAPLÓNY
OBLIEČKY
POSTELE BODNAR
Sninská 9, 066 01 Humenné
www.postele-bodnar.sk
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Ing. Martina Bukovská
+421 948 249 056
bukovska.martina@gmail.com
www.bukovska.sk

66-0040
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'DĖRYpSUL]QDQLHNGDQL]PRWRURYêFKYR]LGLHO

62-0004

- výmena displeja, vstavaných batérií a iné
- výkup a predaj mobilných telefónov
- odblokovanie
0911 420 200
- batérie, kryty, nabíjačky 0917 240 135

EXEKÚCIE � ZRUŠÍME

87-0008

predvádza symbolické pochovávanie basy.
Keď je basa pochovaná, môže začať pôst.
Obdobie veľkonočného pôstu sa začína dňom, ktorý poznáme pod názvom
Popolcová streda alebo Škaredá streda. Je
to pohyblivý sviatok, jeho dátum sa ráta
podľa lunárneho kalendára a pripadá na
40. deň pred Veľkou nocou. Toho roku
pripadá Popolcová streda na 22. februára.
Slávenie Popolcovej stredy bolo zavedené
v 7. storočí a tento deň sa stal dňom pokánia a pôstu. Pôst mal pomôcť človeku
nájsť cestu k duchovným hodnotám. Veriaci si na prijatie sviatosti v tento deň obliekali v zmysleprvokresťanských tradícií
kajúci odev a posýpali sa popolom. Zvyk
posýpať sa popolom pretrval dodnes, avšak už len symbolicky, kedy kňaz urobí
popolom krížik na čelá veriacich. Odev
bol ladený do smútočných farieb. Najčastejším jedlom Popolcovej stredy bola kyslá
mliečna polievka.
Veľkonočný pôst sa končí Veľkým
piatkom.

h
telefónnych číslac
Sme tu pre vás na

2
0908 444 00 8
0
8
0915 880

AKCIA
C P
PLATÍÍ DO 28.02.2021

62-0002

Fašiangy sa končili v utorok o polnoci.
Popolcová streda v roku 2021 pripadá na
stredu, 17. februára 2021. Posledné tri dni
fašiangov bývali najveselšie, najbujarejšie
a zábavy vyvrcholili v utorok poslednou
muzikou pred Popolcovou stredou. Fašiang sa končil pochovávaním basy.
Pri tomto symbolickom pohrebe občania v prestrojení za farára, organistu
či kostolníka vykonali obrad, pri ktorom
bolo veľa plaču, smiechu a zábavy všetkých prítomných. Kňaz paroduje obrad
rozlúčky, aká býva pri cirkevnom obrade,
ohlasuje koniec zábavy a lúči sa s basou,
ktorú za náreku prítomných vynášajú
von. Priebeh pochovávanie basy je nasledovný: oznámenie o ochorení, vyšetrovanie lekárom, odvoz do nemocnice, oznámenie o smrti, pohrebný sprievod, plač
nad hrobom a čítanie testamentu. Texty
však nie sú dané, vytvárajú si ich herci
sami, väčšinou ide o improvizáciu. Sú
často popretkávané humornými príbehmi
a vlastnosťami obyvateľov danej dediny.
Ukončia sa všetky zábavy a svet sa
vráti opäť na rok do starých koľají. Na poslednej fašiangovej zábave sa práve preto

ODPADOVÝCH POTRUBÍ

87-0001

Koniec fašiangov sa blíži. Tento rok
boli iné a iný bude aj ich záver. Na reálne pochovávanie basy v zmysle folklórnych tradícií môžeme zabudnúť,
na tradíciu ako takú však nie.

PREBÍJANIE
a PREČISTENIE
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redakčné slovo / politická inzercia, domácnosť

Po pokore a štedrosti dnes
o dobroprajnosti

ĽUDIA ZOMIERAJÚ, PREMIÉR
MATOVIČ RIEŠI NEZMYSLY

Osobitný druh prívetivosti srdca, keď
dokážeme inému človeku dopriať a
tešiť sa z jeho úspechu, zisku či ocenenia, alebo „iba“ každodenného šťastia a spokojnosti, to je vzácnosťou,
ktorú keď darujeme, získame ešte
viac. A tomu sa vraví – dobroprajnosť.

veci, akými sú rozdávanie respirátorov či
vitamínov aspoň ohrozeným skupinám,
sú zjavne pod úroveň našich ministrov.
Nemocnice vyhadzujú nepoužité vakcíny, lebo štát nedokázal kúpiť injekčné
striekačky, ale premiér Matovič s ministrom Krajčím majú čas riešiť vlastné fantazmagórie o výrobe vakcín. V krajine,
ktorá nevie zabezpečiť ani len poriadnu
registráciu na očkovanie.
Veľké ambície sú fajn. Lenže štát pod
vedením Matoviča s Krajčím zlyháva
v úplne základných opatreniach proti
šíreniu vírusu, ich vynucovaní, zrozumiteľnosti, v schopnosti reagovať rýchlo
a efektívne. Toto neodpustiteľné zlyhanie
nás, žiaľ, bude stáť ešte veľa životov.
Naozaj treba začať krízovo riadiť štát.
Dokážete si to páni Matovič a Krajčí pripustiť? Pochybujem. Slovensko má na
viac!

Žičlivosť ako povahová črta človeka nie je samozrejmosť. Naopak, čím
viac nás okolnosti trápia a zaťažujú,
tým je vzácnejšia. Aj preto je dôležité,
aby tej záťaže bolo čoraz menej. Bolo by
šťastím pre nás všetkých na našom Slovensku, ak by zlobu, faloš, boj o zisky
a moc a vplyv na bezbranných a často
aj bezmocných občanov v takej miere
surovosti a bezcitnej neempatie neprenášali politici.
Niektorí ľudia v rámci takzvaného
„spoločenského bontónu“ dokážu nasadiť masku charity, čo je vlastne iba
iný výraz pre dobroprajnosť, jeden z
viacerých, iní to nejak s ťažkým výdychom „zvládnu“. Žiaľ, iba veľmi málo je
tých, ktorí sú dobroprajní takpovediac
„od naturelu“,ktorí to, čo vyslovia, je
skutočne pravda, čiže ich vnútorné
prežívanie. Málo ich poznáme, pretože

» Tomáš
Drucker

sa s tým nijako nechvália ani bulváru,
ani inak. Oni tak proste žijú. A konajú.
Málokto si však uvedomuje, že z
prajnosti voči druhému čerpáme vitálnu duševnú energiu pre vlastný život. Žičlivosť má v sebe účet uznania
voči nášmu priateľovi či známemu, na
ktorý sa pripisuje vysoký úrok vďačnosti. Návratnosť tejto sociálnej cnosti
je veľká. Žiaľ, pre mnohých doživotne
nepoznaná. Naopak, aj podľa medicínskych odborníkov zdravej dlhovekosti
pomáha optimizmus, skromnosť, dobroprajnosť.
Dobroprajnosť sa vyjadruje v radovaní sa i trpení s inými. Je to vnútorný
postoj srdca, ktorý nás nakláňa k tomu,
že želáme dobro blížnemu. Dobroprajnosť je treťou zo siedmich cností, je to
predovšetkým
láskavosť,
ľudskosť, obdiv, charita, súcit, priateľstvo bez
predsudkov a príčiny. Že
už takmer ani nepoznáte?
No ale – v kom je chyba?
Pekný týždeň,
milí čitatelia!

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Výročia a udalosti
v Česko-Slovensku bol oﬁciálne spustený internet, ako prvé bolo
pripojené České vysoké učení technické v Praze

13. februára 1992

33-0002

33-0012

Slovensko každý deň počíta desiatky až
stovky úmrtí ĽUDÍ na COVID. Ani tie však
nedokážu prinútiť vládu Igora Matoviča,
aby prestala riešiť samých seba a svoje
vzájomné škriepky a začala radšej KRÍZOVO RIADIŤ ŠTÁT.
Slovensko sa zaradilo medzi najhoršie
postihnuté krajiny na celom svete a vláda
stále iba chytá mačku za chvost. Všetko
neskoro! Covid automat spúšťame až v
čiernej fáze a meníme ho takmer deň pred
spustením. Na nové hrozby nereagujeme
vôbec!
Premiér si po fantazmagórii s plošným
testovaním vymyslel novú hračku s výrobou vakcíny na Slovensku.
Matovičova vláda fatálne zlyhala
pri nástupe agresívnejšieho britského
variantu koronavírusu. Celá Európa
reagovala ešte pred Vianocami prísnym
lockdownom, zabezpečili pre obyvateľov účinnejšie FFP2 respirátory a čo naši
“odborníci vo vláde”? Tí sa hádali o nákupoch Ag testov. Výsledok vidíme všetci – nemocnice sú plné, ľudia zomierajú
a štátu už nikto neverí. Minister “štatista”
Krajčí sa na tlačovke čuduje, ako veľa ľudí
má u nás britskú mutáciu...
Po Európe sa najnovšie šíri nebezpečná
juhoafrická mutácia a slovenská vláda sa
zamotala do svojich semaforov, s ktorými
prišla tak pol roka po funuse. Základné
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0918 520 651, 0911 141 518 michalovce@slovaktual.sk

PÍLENIE a LIKVIDÁCIA rizikových
STROMOV 0905 161 243

BEZPEČNOSTNÉ DVERE

OPRAVY A SERVIS

Naše OCEĽOVÉ DVERE so ZÁRUBŇOU, CHRÁNIA-ZATEPLIA-ODHLUČNIA Váš domov
ČEREŠŇA
MATNÁ

ORECH
MATNÝ

DUB
vzor

ČEREŠŇA
vzor

BIELE
vzor

všetky dvere
SKLADOM
v ponuke aj
hladké dvere
a odtieň Wenge

odborná montáž s licenciou technickej služby od polície SR

plastových a hliníkových
okien a dverí
žalúzií, sietí proti hmyzu
montáž a murárske práce

AKCIA 270€

s montážou 419€

kovanie ZDARMA
zameranie ZDARMA

0905 308 280

v ponuke aj

INTERIÉROVÉ DVERE

Výročia a udalosti
prvé farebné vysielanie Česko-slovenskej
televízie

14. februára 1970

www.ocelovedvere.sk
ocelovedvere@ocelovedvere.sk

66-0007-1

DUB
MATNÝ

Kúpim BYT | Kúpim GARÁŽ
PLATBA
v MI, TV v HOTOVOSTI
09 4 9 85 4 569

87-0009

www.slovaktual.sk

85_0099

0911 940 509 trebisov@slovaktual.sk

MICHALOVCE

34-0010
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0917 56 36 12 | 0911 60 20 40 | objednávky príjmame telefonicky

Farba alebo dekór dreva?

Získajte 3-sklo
za cenu dvojskla

Akcia platí do 28.2.2021
na farebné plastové a plast-hliníkové
okná Slovaktual PASIV

TREBIŠOV

49÷[LMmUPRH (0911 940 509
trebisov@slovaktual.sk

www.slovaktual.sk/akcia
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OD PONDELKA 15. 2.
u nás si nemusíte
vyberať medzi

250 g

Y]dtJ]fJiİ
;t=.dJiDJi

Supercena
250 g balenie

2

29

Maliny

(1 kg = 9,16)

Supercena
250 g

-30%

150 g

0

95

CHLADENÉ

(100 g = 0,63)

Camembert

Tvaroh hrudkovitý
• jemný

500 g

-40%

0.99

0

69
(1 kg = 2,76)

3.99

2

39
500 g

(1 kg = 4,78)

-28%

Spišské párky

3.49

2

110/112 g

-34%

49

CHLADENÉ

0.99

(1 kg = 4,98)

CóïȌàÙ¨
• 41 % tuku

Gazdovská parenica
• údená/neúdená

0

65

(100 g =
0,59/0,58)

cena za 1 kg

-40%

200 g

-22%

5.39

3

Smotanová
Ùúǯ¨ïÏà½ÿú¨Ù
• rôzne druhy

0

69
(100 g = 0,35)

VàÙÿÏúàĊïÿìÒúǱà¤ƌƐıƍı¤àƍƌıƍıƍƋƍƌÒ¨à¤àĊĒìï¨¤ÙÀėóàı½ĒĒĊúÒ ÀĊĒ½ï¤¨Ù©ı¨ÙĒóĀ¨ė¤¨ÏàïÀ¨ı%ÀïȄ=.=óÀĊĒ½ï¤ėÿÌ¨ìïĊàėØÀ¨ÙĊÒ¨ÙÀ½ĊïǯÙúà½ìàÙĀÏÙ©½àúàĊïÿıJ¤¨ïØàęÙēÒ¨ÙĊàĊĒÏÒàØØÙàęóúĊ¨ı
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Kuracie
prsné rezne

19

0.89

CHLADENÉ

právnik radí / domácnosť, služby

michalovsko
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OD PONDELKA

100 g

-38%

15. FEBRUÁRA

1.29

0

79

Supercena

àÏàÒ¤

• rôzne druhy
• v ponuke aj Or�ešková
čokoláda 100 g za 0,89 €

135 g

0

29
(100 g = 0,21)

Supercena

Prominent
smotanový jogurt
• rôzne druhy

130 g

0

75
(100 g = 0,58)
0,5 l

-44%

Rodinné
oblátky

• rôzne druhy

38 %
alkoholu

Radler

0.79

• cit�ón/
t�avý cit�ón

Supercena
1,5 l

0

59

Kofola

(1 l = 0,39)

• rôzne druhy

0,5 l

-30%
5.99

4

19
(1 l = 8,38)

Stará
myslivecká

(1 l = 0,88)

1 kg

0,75 l

-25%

9

99

3.99

2

0

44

99
(1 l = 3,99)

Lavazza Caffè
Crema Classico

Prosecco DOC
%ïǯėėÙú¨

• zr�ková káva
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... a mnoho ďalších výrobkov na www.lidl.sk
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spravodajstvo, relax / domácnosť

Kruh radosti
Vidiečan silno zaklopal na dvere kláštora. Keď mních otvoril bránu, vidiečan mu dal nádherný košík hrozna.
„Pre mňa?“ mních sa začervenal pretože si nemyslel, že by si zaslúžil takýto
nádherný dar prírody.
„Áno“, naliehal muž. „Pretože vždy,
keď som klopal na dvere, bol si to ty, kto
ich otvoril. Keď som potreboval pomoc v
čase, keď úroda bola zničená suchom, ty
si mi každý deň dal kúsok chleba a pohár
vína. Dúfam, že tieto strapce hrozna ti
prinesú trochu slnečnej lásky, daždivej
krásy a zázraku Boha, pretože je to On,
kto dal, aby vyrástlo tak nádherne.
Mních sa stále pozeral na košík hrozna a uvažoval nad tým, aké je nádherné.
Pre jeho krásu sa rozhodol priniesť tento
dar opátovi, ktorý ho vždy povzbudzoval
múdrymi slovami.
Opát bol veľmi potešený košíkom
hrozna, ale spomenul si, že majú chorého brata v kláštore a pomyslel si: dám mu
hrozno.
Ale hrozno nezostalo v miestnosti
chorého mnícha dlho, pretože ten si uvedomil: že kuchár sa o neho už dlho stará,
kŕmi ho iba najlepším jedlami. Som si
istý, že ho poteší.
Keď sa kuchár na obed zjavil nesúc

Peniaze alebo život
mu jeho jedlo, obdaroval ho hroznom.
„Tieto sú pre teba“ povedal chorý mních.
„Pretože vždy prichádzaš do kontaktu s
plodmi prírody, budeš vedieť čo robiť s
týmto Božím darom.“
Kuchár bol nadšený krásou hrozna a
ukázal svojmu pomocníkovi, aké je úžasné. Tak úžasné, premýšľal v sebe, že nikto ich viac neocení ako kostolník, ktorý
je zodpovedný za Najsvätejšiu sviatosť a
mnohí v kláštore ho považujú za svätého
muža.
Kostolnik pre zmenu dal hrozná ako
dar najmladšiemu novicovi, ktorému to
pomôže porozumieť práci Božieho stvorenia.
Keď ich prijal novic, jeho srdce bolo
naplnené vďačnosťou pretože nikdy nevidel tak nádherné hrozno.
„Jedz a vychutnaj si ho“ povedal.
„Pretože si tu strávil väčšinu svojho času
sám a toto hrozno ťa urobí veľmi šťastným“.
Mních pochopil, že dar bol naozaj určený pre neho a vychutnal si každú guličku hrozna predtým ako spokojne zaspal.
Tak sa kruh uzavrel. Kruh šťastia
a radosti, ktorý vždy jasne svieti v okolí
štedrých ľudí.

» Bruno Ferrero

Výročia a udalosti
britský fyzik James Chadwick oznámil objav neutrónu, čím začala
éra modernej jadrovej fyziky

17. februára 1932
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Takto vraj kedysi kričali zbojníci na
ľudí, ktorých chceli okradnúť. Tí, čo
si chceli zachrániť život, obetovali
peniaze, ktoré mali pri sebe. Dnes už
svojim obetiam zbojníci takéto otázky nekladú. Sú to často dobre oblečení páni s peknými rečami a s právnickým vzdelaním.
Otázka voľby medzi peniazmi a životom je však aktuálna aj dnes. Sú ľudia,
ktorí veľkú časť svojho života slúžili peniazom a nemali čas žiť. Lenže čas sa za
peniaze kúpiť nedá. Ani život. Sú ľudia,
čo obetujú peniazom svoje svedomie. A
sú aj takí, ktorí pre ne celý život ťažko
pracovali. Zarobili viac, ako sa dá a jeden
ľudský život minúť. Odchádzali na druhý
svet osamelí a neodniesli si so sebou nič.
Všetko tu nechali. Peniaze nie sú zlé, keď
slúžia nám. Horšie je, keď slúžime my im.
Peniaze nie sú v živote dôležité, hovoria
bohatí. Chudobní vedia, že život bez nich
nie je jednoduchý. Ale peniaze bez života
sú úplne nanič. Poznám boháčov osamelých vo svojom bohatstve a poznám
aj takých, ktorí ho premenili na pomoc
pre druhých. Bohatstvo môže byť darom
aj trestom. Na svete sú však aj miliardy
ľudí, ktorí často stoja pred otázkou - peniaze alebo život. Nemajú prístup k vode,

jedlu, liekom a zdravotnej starostlivosti,
zomierajú na choroby, ktoré naša časť
sveta už ani nepozná. Profesor Vladimír
Krčméry hovorí, že desiatky miliónov
detí ročne zomrú na tuberkulózu, maláriu, HIV alebo hlad. Vladko k tomu
kedysi povedal toto: „Veríme, že každý
z nás chce mať pri poslednom súde tieto
deti na lavici obhajcov.“
Môj učiteľ, benediktínsky mních
P.Anselm Grün, OSB hovorí, že sa po
smrti stretneme s Bohom v jeho láske,
ale aj s pravdou o sebe, čo môže byť bolestivé, lebo si uvedomíme, ako málo
sme využívali svoje možnosti. Anselm
hovorí, že peklo nie je miesto, ale bolesť
zo stretnutia s absolútnou Božou láskou,
ktorá nás očistí od všetkého. Peniaze
potrebujeme na život na tomto svete. Na
tom druhom svete výpisy z banky, kreditné karty, výsledovky
a výkazy ziskov a
strát potrebovať nebudeme. Aj s našimi
vinami nás tam
objíme Božia
láska.

» Ján Košturiak

Výročia a udalosti
Fidel Castro sa stal premiérom Kuby po zvrhnutí prezidenta Fulgencia Batistu 1. januára 1959

16. februára 1959
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Otvorme si srdcia
a egÁ pokorme

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

Nech zavládne pokora
a odíde tá pohroma

Marianna Sovjaková 0907 895 864

DISTRIBÚCIA (29.620 domácností)
párny týždeň:
Michalovce, Močarany, Topoľany,
Vrbovec, Budkovce, Čičarovce,
Dúbravka, Jovsa, Kaluža, Klokočov, Krásnovce, Kusín, Lastomír,
Nacina Ves, Palín, Pozdišovce,
Rakovec nad Ondavou, Sliepkovce, Strážske, Trhovište, Trnava pri
Laborci, Zemplínska Široká, Sobrance, Trebišov, Cejkov, Hriadky,
Zemplínske Hradište
nepárny týždeň:
Michalovce, Ložín, Lúčky, Petrovce
nad Laborcom, Staré, Veľké Kapušany, Veľké Kapušany, Vinné,
Zalužice, Závadka, Sobrance,
Veľké Revištia, Trebišov, Kráľovský
Chlmec

PLOŠNÁ

INZERCIA
................................
0907 895 864

Sobrance
Michalovce
Trebišov

OBRÁBAČ KOVOV

brúska na plocho, na guľato sústruh, fréza aj iné pozície

PONÚKAME:

Západné Slovensko

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

Zabezpečené ubytovanie

- nástup ihneď
- dobré pracovné podmienky
- firma zabezpečí dopravu a ubytovanie

OSTRAVA

POŽADUJEME:

e-mail:
saludosro@gmail.com

1 7 6

S
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2

1

4

K 6
7
8 5
4 5
2 3

6
2 5
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COVID
TEST

- možnosť pracovať na živnosť
- ubytovanie zabezpečené

HRADEC KRÁLOVE
145 KČ/ NETTO HODINA
- OPERÁTOR VÝROBY
- ubytovanie zabezpečené

VIAC INFO NA TEL. ČÍSLACH:

Chcete chovať hydinu?

3 7

O

OD 700€ - 900€ / NETTO/MESIAC
- OPERÁTOR VÝROBY
- OBSLUHA VZV
- ZVÁRAČ CO2

ZABEZPEČÍME
A ZAPLATÍME

0800 500 091 - BEZPLATNÁ LINKA
+420 702 193 121

1 7

D

U

2
3

U

Mzda : 1.100,-€ - 1.500,-€

PONUKY PRÁCE

- samostatnosť a zodpovednosť
054 788 02 74
0911 618 499
0903 618 498

» red

Tel.č. 0910 381 104

Práca
v ČR

KONTAKT

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

Ježiša Krista a s celou svojou rodinou
sa mu dal pokrstiť. V súvislosti so sudcovou dcérou sa traduje, že pred svojou
smrťou poslal Valentín dievčaťu lístok
s podpisom „Od Tvojho Valentína.“
Neskôr traja učeníci Valentínovo telo
previezli do svätcovho rodného mesta
Terni (Umbria), kde ho aj pochovali a
nad jeho hrobom postavili jemu zasvätenú baziliku (tam, avšak v chráme
prestavanom v 17. storočí odpočívajú
dodnes). Na podnet pápeža Pavla V. sa
v roku 1605 uskutočnil archeologický
prieskum, pri ktorom boli pozostatky
svätého Valentína objavené. Lebka
bola oddelená od trupu čo dosvedčovalo usmrtenie sťatím.
No, toľko o Valentínovi – o symbole lásky, o oddanosti, vernosti, nezlomnosti. Vidíte v tom niekde – dnešným
slovom – biznis? Je to predsa jediný div
sveta – láska. Deň lásky.

Prijmeme
rušňovodičov a vedúcich posunu
na vlečke U.S.Steel Košice

61_0041

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
42.810
27.920
34.570
40.560
59.430
46.550
18.990

Mimochodom, je zvláštne a pre
ľudstvo tak typické, že symbol lásky
vzišiel z nenávisti. Asi v súčasnosti najvzývanejší symbol lásky zišiel kedysi
zo sveta sťatím hlavy. Pre to, čo si myslel a preto, že si myslel niečo iné, ako sa
vtedy myslieť malo. Ešteže sa dnes nestína, to by padalo denne hláv!
Claudius II. bol známy svojou záľubou vo vojnových výpravách a odporom k rodinným vzťahom svojich legionárov. Zastával názor, že ženatý vojak
starostlivosťou o rodinu oslabuje svoju
bojaschopnosť a obetavosť. Preto zakázal vojakom uzatvárať manželstvá.
Kňaz Valentín tento zákaz ignoroval a
naďalej tajne sobášil zaľúbené páry. Cisárovi dal rebelujúceho kňaza uväzniť.
Vo väzení liečil chorých kresťanov. 14.
februára 269 kat mečom ukončil jeho
život. Na Via Flaminio pri známom
Mulvijskom moste ho sťali. (Most v severnom Ríme je jeden z najdôležitejších
mostov cez rieku Tiber.) Pred svojou
popravou stihol Valentín prinavrátiť
zrak a sluch postihnutej dcére svojho
žalárnika, do ktorej sa, podľa legendy,
dokonca zamiloval. Jej otca, Asteria,
uzdravenie dcéry presvedčilo o moci

SALUDO s.r.o.

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

Sedem? Osem? Dokonca desať – už
sa často uvádza? Nie, je iba jeden
div sveta a tým je láska. Doba síce
nepraje romantikom a tak lásku zastiera kadečo a kadekto kadečím,
ale ona je. Stále je.

52-0026

Redakcia:

Je iba jeden div sveta

85_0115

my
to
dáme!

MICHALOVSKO
TREBIŠOVSKO-SOBRANECKO
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PREDAJ
VO VAŠOM
OKRESE

Nosnice Morky Húsatá
Brojlery Káčatá Husokačky
Objednávky: www.matejovdvor.sk

0902 466 448 0902 606 436 0902 692 290

100% záruka kvality Sme tu pre Vás už 30 rokov
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88-0032

michalovsko

zdravie / služby
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Najčítanejšie regionálne noviny

SPÔSOBUJÚ VÁM SCHODY PROBLÉM?

Stannah Vám ponúka
stoličkové výťahy na
všetky typy schodísk.
ŤZP občanom poradíme,
ako získať na zakúpenie
štátny peňažný príspevok.

PONÚKAME PRÁCU V ČR
UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ

Viac ako

- VODIČ VZV

750 000

(V PRÍPADE POTREBY ZABEZPEČÍME

Stannah

VZV PREUKAZ)

- OPERÁTOR VÝROBY

inštalácií
výťahov

VÝHODNÉ PLATOVÉ
PODMIENKY

Zavolajte na naše bezplatné telefónne číslo
Sme priami výrobcovia a špecialisti na najpredávanejšie stoličkové výťahy na svete!

BLIŽŠIE INFORMÁCIE
NA BEZPLATNEJ LINKE:
52- 0003

0800 162 162

0800 500 091

85_0091

www.stannah.sk

TERASY ZIMNÉ ZÁHRADY ZASKLENIE
S
Pripravte sa na leto už teraz a využite JARNÉ ZĽAVY
Y

ANTRACIT
7016

� OBJEDNAVKY@MONTTER.SK

HNEDÁ
8003

BIELA
9016

HNEDÁ
8017

farba
ANTRACIT

farba
BIELA

Zvýhodnená cena
na tieto farby

kde po

Materiály:
HLINÍK, DREVO
PRÍSTREŠKY - TERASY - RÁMOVÉ/BEZRÁMOVÉ ZASKLEN
ZASKLENIE - TIENENIE NA STRECHY - SKLENENÉ STRECHY - STAVEBNÉ PRÁCE

www.montter.sk 0919 365 022 N O V IN K A
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HLINÍK v DREVODEKORE, ZLATÝ DUB a ORECH
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87-0007

farba
ANTRACIT

tam,
e
m
a
i
v
Sta trebujete.

