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Týždenne do 33 080 domácností

KAMENO-PRODUKT
ROHOVCE 158

EUROKAMEŇ NOBE, s.r.o.

tel./fax: 031/55 986 89
mobil: 0905 387 343
e-mail: kamenoprodukt@nextra.sk

Kračanská cesta 558
558/19, 929 01 Dunajská
najská Streda

Mimoriadna akčná ponuka 20 % na
vybrané skladové hroby a pomníky

ÚSPORNÁ K

Ponuka platí do 31.03.2021, Prijmeme zamestnanca
alebo do vypredania zásob.
do kamenárstva
www.eurokamennobe.sk

Tomáš Gergely, I. Zsilinskeho 34/4, 930 21 Jahodná
V PONUKE AJ TEPELNÉ ČERPADLÁ PANASONIC
tel.: 0918 212 035

07-0003

Objednávky prijímame po telefonickom dohovore. Bližšie info. na tel. č. 0905 955 554
e-mail: info@eurokamennobe.sk.
Tel.: 0905 955 554

STRECHYNA KĽÚČ AKCIA škridle
ARRI s.r.o.
plechy a

4,50 €/m *
2

07-0006

(* cena od)

A
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NASONIC ETHER
Do vypredania
zásob!
EA 3,5kW s ion
AJ COVID VÍRU
izátorom KTOR
S V PRIESTORE
Ý NIČÍ
za 1295- € vrátane montáže a záruky

PÍLA PADÁŇ
FŰRÉSZTELEP
- hranoly
- dosky
- tatranský proﬁl
- krbové drevo
- strešné laty
- piliny
Andics Eugen, Padáň 33
mobil: 0905 784 672

DS21-11 strana

1

70-0020

vrátane montá LÍMA MIDEA s výkonom 3,5
že a záruky
kW za 660PA

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

0905 746 124, www.strecha.ws

07-0007

0907 779 019

STUDNIARSKE PRÁCE
vŕtanie - narážanie
info: 0911 358 922
menyhartrobert1@gmail.com
07-0017
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Predajňa
Dunajská Streda, ul. Istvána Gyurcsóa 1197/10
(pri predajni DIEGO)
mobil: 0905 387 343
e-mail: kamenoprodukt@gmail.com

studniarske práce Rober Menyhart

07-0019

07-0001

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

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

Bezkonkurenčné ceny!

ŠAMORÍN, Gazdovský rad 41- DOM SLUŽIEB tel.: 031/562 22 52

07-0008
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26. rokov na trhu

NIŽŠIE CENY ako na INTERNETE
www.agrosam.sk

REDAKČNÉ SLOVO / SLUŽBY, ZAMESTNANIE
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Pekný, už jarný týždeň, vážení čitatelia. V minulých vydaniach sme si pripomenuli cnosti, ale keďže svet nie je
iba čierno-biely, na rad prichádzajú
hriechy. A nemýľte sa, určite nie iba
z pohľadu viery.
Práve pýcha je prameňom všetkých
zhubných myšlienok a emócií. Keď sa
človek vyvyšuje, začína odsudzovať,
opovrhovať, nenávidieť, rozčuľovať sa,
mať nároky. Dnes je pýcha takmer všade
okolo nás. Byť pyšným sa stalo módou.
Všetci sú dnes „múdrosráči“. Iba ja a
moje nápady sú hodné titulu génia. Aj to
nezaslúženého, ukradnutého.
Pýcha je napríklad márnomyseľnosť
spojená s pohŕdaním inými, v kresťanstve patrí medzi sedem hlavných hriechov, môže však byť aj prejavom patologickej sebavedomosti, nadradenosti,
arogancie. Keď sme zaslepení pýchou,
naše talenty a schopnosti nepovažujeme
za dary, ktoré sme dostali, ale ich pripisujeme sebe v presvedčení, že ich môžeme používať, ako sami uznáme za vhodné. Nepripomína vám to niečo/niekoho?
Každý z nás je nakazený vírusom pýchy! Avšak, spoločenská civilizovanosť
v nás nám káže zbavovať sa ho, potláčať
ho, ako sa len dá. Ak to nerobíme, potom

P.L.S. s.r.o. Ing. Peter Leporis

vidíme okolo seba pyšných, ktorí majú
neustálu potrebu dať najavo iným svoju „prevahu“, druhých ponižovať. Bez
toho, že by zdôrazňovali svoje schopnosti, iba jednoducho znevážia schopnosti druhých.
Pyšný človek si myslí, že vie, ako
sa majú iní ľudia správať, čo majú a čo
nemajú robiť. Hovoriť. Písať. A ak sa tak
nesprávajú, tak ich jednoducho skritizuje. Myslí si, že má na to právo. To, že si
niekto vôbec dovolí druhých kritizovať,
pramení z jeho mylnej predstavy, že je
viac alebo vyššie ako ten, koho kritizuje. Pýcha dáva človeku pocit, že môže
druhým radiť alebo rovno rozkazovať.
Pyšný človek sa často snaží druhými
manipulovať, či už skryto alebo priamo.
Keď veci nie sú podľa jeho predstáv, nastupujú emócie ako hnev či slovná agresia a niekedy aj násilie.
„Pýcha a hlúposť sú
siamské dvojčatá.“ Tvrdil James Russell Lowell,
americký básnik, editor a
diplomat.
Tak, skúsme to na jar
bez nej... pekný týždeň, vážení čitatelia, vám želá

sprostredkovateľ poistenia, úverov a leasingu - člen skupiny

Ponúkame poistenie:

tPTÙCtNBKFULVtQPEOJLBUFűPW
tDFTUPWOÏtWP[JEJFM
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
BJOÏ

07-0002

Redakcia:

O pýche v týchto pyšných časoch

Ponúkame účtovné služby
za výhodné ceny.
Michaela Ferenczová - Bluelogik
Tel. číslo: 0908 529 510
E-mail : mabluelogik@gmail.com

07-0168
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» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Chceš zmenu?
Tak potrebuješ práve nás!
Máš chuť naučiť sa nové veci, resp. rád by si sa s nami
podelil o svoje poznatky?

operátorov vo výrobe

Staň sa súčasťou nášho nového tímu junior technológov

t Stabilná práca na TPP v stabilnej spoločnosti
t Kariérny postup s vyšším ohodnotením
t Platové podmienky:
Od 900,- EUR/mesačne do 1600 EUR/mesačne + 20% prémií /180-320 EUR/
t Vyplácanie príplatkov podľa ZP

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

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

Neváhaj a pošli nám svoj životopis ešte dnes na hr@jasplastik.com,
tel. č.: 031/7884633

CIA
R
E
Z
IN
19
0907

779 0

ATstav s.r.o. Trstice prijme
zamestnancov na stavebné práce

PONÚKAME PRÁCU V ČR

Murárov a zatepľovačov

- VODIČ VZV

33.870
28.710
26.640
83.740
20.730
12.970
29.620
41.130
45.115
32.750

(V PRÍPADE POTREBY ZABEZPEČÍME
VZV PREUKAZ)

Mzda od 1000€ do 1400€

- OPERÁTOR VÝROBY

Informacie na tel. č. 0905 244 850

VÝHODNÉ PLATOVÉ PODMIENKY
PRÍJMEME ZVARAČOV CO2 EN135
PRACA V ČR, UBYTOVANIE
ZABEZPEČENÉ.
MZDA OD 270KČ/hod.

SBS GUARDING s. r. o.

Východné Slovensko
BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN

UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ

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

príjme strážnikov na prevádzky

v Dunajskej Strede
Mzda: 3,58 €/h. brutto
Nástup ihneď.

0948 137 340 • andrej.kacer@guarding.sk
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36-0002

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

36-0031

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

36-0034

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

0800 500 091

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

85_0182

Ponúkame skvelú pracovnú príležitosť pre šikovných ľudí /aj bez skúseností/
v automobilovom priemysle JASPLASTIK- AUTOMOTIVE s.r.o. v Matúškove.

BLIŽŠIE INFORMÁCIE
NA BEZPLATNEJ LINKE:

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.
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Rok, ktorý priniesol veľkú zmenu
Zvyšujeme úroveň života ľudí tým, že ich oddlžíme
a pomáhame im získavať stratenú slobodu
tovania za našimi špecialistami, a tak
budú mať viac času pre seba.
Je tu ešte jedna zmena

DS21-11 strana

32-0031

Zamysleli sme sa nad tým, ako aktuálne fungujeme v rámci našich produktov a služieb. Povedali sme si, že
je potrebné aj tu urobiť určité zmeny,
aby sme vedeli našim potenciálnym
klientom na jednej strane priniesť
väčšiu pridanú hodnotu a na strane
Ako to nakoniec dopadlo s tou slo- druhej zjednodušiť procesy tak, aby aj
oni v tom boli „Viac doma“. Výsledkom
bodou?
bolo zjednotenie všetkých produktov
Viete si predstaviť, že máte nejaký do jedného a ten sme pomenovali úplurčitý problém, ktorý potrebujete riešiť, ne jednoducho a zrozumiteľne „Oddlno aktuálna situácia tam vonku vám ženie BONATO“. Pôjde o to, že urobíme
neumožňuje začatie daného procesu? pre daného klienta kompletnú analýzu
Presne na toto sme sa zamerali. Dopa- jeho životnej situácie a podľa výsledku
dlo to tak, že sme vytvorili tzv. ONLINE vyberieme správny smer, ktorým ho
konzultácie s našimi potenciálnymi povedieme do úspešného konca. Zdá sa
klientmi, ktoré neboli fixované na vám to až príliš jednoduché a optimismiesto a ani na aktuálne vydané naria- tické? To je v poriadku, lebo pre nás je
denia či opatrenia vlády Slovenskej re- to úplne reálne. Viete sa o tom presvedpubliky. Okrem toho daný klient nepo- čiť na našom webe www.bonato.sk
trebuje doma žiadnu tlačiareň, no ani
počítač, aby sme s ním dokázali začať
proces. Postačí mu len mobilný telefón,
nakoľko všetky vypracované podklady
dostane do svojej emailovej schránky.
Oslobodili sme ľudí od papierov a ces-

47-004

Toto je vízia, ktorou sa aktuálne
uberáme v spoločnosti BONATO. Táto
vízia nám ukazuje aká je sloboda dôležitá v živote človeka. Vieme o tom
svoje, keď sme pred približne rokom
vymýšľali, ako sa popasovať so situáciou, v ktorej sme sa ocitli. Bola to práve sloboda, ktorá nás nasmerovala na
správnu cestu a my sme si uvedomili,
že túto slobodu chceme prinášať aj našim klientom.

3

07 REALITY / iné
»Kúpim garáž 0918454108
DÁM DO PRENÁJMU GARÁŽ ZA TATRA BANKOU
0905808524
»ZOBERIEM DO PRENÁJMU BYT V GABČÍKOVE.
0949353896
»Dám do podnájmu garáž DS sídlisko západ
tel.p.l 0315523913 mobil
0902787947

príjme strážnikov na prevádzky

V týchto ťažkých časoch naozaj všetci. Tí z nás, ktorí ako tak majú z čoho,
by mali z ľudského hľadiska podržať
nad hladinou tých, ktorí už sa topia.
Preto je človek človekom.

Mzda: 3,58 €/h. brutto
Nástup ihneď.

poradenstvom a keď sa inak nedá, aspoň
osobným povzbudením.
Tento týždeň však spúšťame aj kampaň v našich novinách prostredníctvom
inzercie, kde chceme osloviť širokú verejnosť a požiadať ich o príspevky z dvoch
percent daní.
Vidíme, že pomoc v jej najrôznejších
podobách je aktuálne mimoriadne potrebná. Konkrétna pomoc ľuďom, ktorí
majú svoje osudy, svoj domov, no nemajú pre svoj dôstojný život to, čo väčšina
z nás. Jedným chýbajú zdroje, potrebné
na financovanie školskej dochádzky ich
nadaných detí. Iným zas na zaplatenie
potrebných liekov a pre nich nedostupných zdravotných pomôcok. Sme aj podnikatelia ako vy a dobre vieme, čo je nám
prekážkou v našom snažení. A čo nám,
naopak, prospeje.

v Šamoríne

36-0002

cykel/Diely- SERIÓZNA DOHODA 0908205521
»CZ 175 SIMSON ENDURO ELECTRONIC PIONIER
MUSTANG STADION STELA KÚPIM TIETO MOTORKY
0915215406
»ZIMNÉ KOLESÁ SET na škoda FABIA I II III, rozteč 5x100
Stredová diera: 57,1 vo
veľmi dobrom stave s hlbokým vzorom používané
len jednu sezónu cca 3000
km. Dôvod predaja je predaj oboch áut. Mám 15“ na
TSI, 14 na MPI a HTP. Cena je
185/60 R14 Kleber Krisalp
MP2 za 150 a 185/60 R15
BF Goodritch ETRA ROAD
za 160-€ Obe sú kvalitné V
vzory určené do horských
podmienok a obe dosiahli
v testoch skvelé výsledky
preto sme ich kupovali.
Dobehnete a vyberiete si
Dunajská Streda 0905 578
188.

Musíme si pomáhať

0948 137 340 • andrej.kacer@guarding.sk

Projekt „Pomáhame regiónom“, ktorý popri našom vydavateľstve spúšťame
ako projekt konkrétnej pomoci ľuďom v
regiónoch, ktorí sa ocitli v ťažkej životnej
situácii a bez pomoci druhých by ju ťažko
zvládli.
Projekt sa volá „Pomáhame regiónom“
a budeme ho realizovať prostredníctvom
nášho občianskeho združenia Uni zdravie o.z.
Hlavnou činnosťou našej neziskovej
organizácie sú všeobecne prospešné
služby a pomoc konkrétnym ľuďom a
spoločenstvám v našich regiónoch.
Na to, aby sme dokázali užitočne pomáhať, potrebujeme zozbierať dostatočné množstvo finančných príspevkov, ktoré potom rozdelíme vybraným ľudom v
núdzi v jednotlivých regiónoch. Preto vás
chcem poprosiť, aby ste sa zúčastnili tejto
pomoci aj vy prostredníctvom darovania
dvoch percent dane z dane z príjmov fyzických osôb. Príspevky do občianskeho
združenia pošleme aj z nášho vydavaAk sa chcete pridať, nazrite na weboteľstva REGIONPRESS, od nám blízkych
vú stránku:
spoločností a ich zamestnancov.
Viacerí naši zamestnanci a spolupra- https://www.pomahameregionom.sk/
covníci už dlhodobo pomáhajú iným
ľuďom v núdzi. Napríklad prostrednícNaše vydavateľstvo
tvom konkrétnej potravinovej pomoci,
vám za to úprimne ďakuje.

POMÁHAME

e-mail: dunajskostredsko@regionpress.sk

»ČZ-JAWA Odkúpim Moto-

SBS GUARDING s. r. o.

tel.: 0907 779 019

02 AUTO-MOTO / iné
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Prijem plošnej
inzercie

Občianska
riadková
inzercia

SPOLOČNOSŤ / ZAMESTNANIE

75-09

4

Výročia a udalosti
Albert Einstein publikoval svoju teóriu relativity

20. marca 1916

08 STAVBA
»Kúpim haki lešenie, 0908

532 682

13 RÔZNE / predaj
»Predám starožitné knihy
v maďarčine 0907248894

14 RÔZNE / iné
KTO DARUJE MLADEJ A VEĽMI CHOREJ FANÚŠIČKE ZÁMBÓ JIMMYHO ZO SOCIÁLNE
SLABEJ RODINY KNIHU O
ŇOM PRÍPADNE ČOKOĽVEK
O TOM SPEVÁKOVI. LEN SMS
0907524913

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.

DS21-11 strana
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY
rámové
bezrámové

zasklievanie terás

zasklievanie zádverí

zimné záhrady

do
atia
y pl
Zľav

balkóny

31.
3. 2

splátky od 99 €

VYHRAJTE 400 €

ŠPECIÁLNE ZĽAVY MAREC 2021 AŽ DO 50%

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom

33-0002

461210036

0948 787 777 | www.balkona.eu

splátky od 149 €

63-49

splátky od 98 €

021

ssplátky
sp
plát
átky
d49€€€
splátky
odood

Výročia a udalosti
Antonín Zápotocký bol Národným zhromaždením zvolený za prezidenta ČSR

21. marca 1953

hydinárska farma topoLnica
k na predaj:
núka
Pon

• 8 - 15 týžd. Mládky - nosnice
• 1-14 dňové brojlerové kačice
• 1-14 dňové mulard kačice
• 1-14 dňové káčere mulard
• 1-14 dňové landeské húsatá
• 7 týžd. morky
krmivo pre nosnice rastová a znášková
ášš
á

ROZVOZ
e
Zabezpečím

0905 551 499, 031 781 15 63, 0905 450
50 432
4 2
43

Výročia a udalosti
britská skupina The Beatles vydala album
Please Please Me

22. marca 1963
36-0006

(pri galante)

DS21-11 strana
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SPÔSOBUJÚ VÁM SCHODY PROBLÉM?

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

AIW - Práca pre opatrovateľky
seniorov v Rakúsku

CHCETE CHOVAŤ HYDINU?
PREDAJ VO VAŠOM OKRESE

t-EǪovÏUVrOVTy rBkÞTkBžJWOPTť
tNÈNFTUÈMFEPTUBUPLQPOÞLBKQSFNVäPW
tTNFQBrUOFrPNrBkÞTLFIPČFrvFOÏIPkrížB
t pracovať v Rakúsku môžete už o pár dní

Viac ako

750 000
Stannah

Honorár 1 100 až 1 600 € brutto / 15 dní

inštalácií
výťahov

Sme priami výrobcovia a špecialisti na najpredávanejšie stoličkové výťahy na svete!

52- 0003

0800 162 162

www.matejovdvor.sk - 100% záruka kvality

0902 466 448 ● 0902 606 436 ● 0902 692 290
od 9.00 do 15.00 hod.

Sme tu pre Vás už 30 rokov!!!

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

32-001-2

Zavolajte na naše bezplatné telefónne číslo

88-0047

www.stannah.sk

Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

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
BIELA

Zvýhodnená cena
na tieto farby

farba
ANTRACIT

kde p

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

6

87-0007

farba
ANTRACIT
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