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Týždenne do 33 080 domácností

CENY, KTORÉ VÁS PRESVEDČIA

NIŽŠIE CENY ako na INTERNETE
www.agrosam.sk
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MIDEA 3,5 kW za 66

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

Vaša ochrana pred DLHMI, SÚDMI,
EXEKÚCIAMI, DRAĿ%AMI, PODVODMI
je volaħ 0905 638 627 súrne!
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P.L.S. s.r.o. Ing. Peter Leporis
sprostredkovateľ poistenia, úverov a leasingu - člen skupiny

PÍLA PADÁŇ
FŰRÉSZTELEP
- hranoly
- dosky
- tatranský proﬁl
- krbové drevo
- strešné laty
- piliny
Andics Eugen, Padáň 33
mobil: 0905 784 672
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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
07-0017

*

07-0006

4,50

70-0020

0- €

Do vypredania
NIC ETHEREA 3,
zásob!
5kW s ionizáto
AJ COVID VÍRU
ro
m KTORÝ NIČÍ
S V PRIESTORE
za 1295- € vrátane montáže a záruky

66-0102

STRECHYna kľúč

ÚSPORNÁ

vrátane montá KLÍMA
že a záruky
PANASO

BJOÏ

07-0002

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

07-0008

Tel.: 
štúdio Kračanská cesta 10
929 01 Dunajská Streda

07-0035

NFTQP
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PE

REDAKČNÉ SLOVO / SLUŽBY

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

INZERCIA
Marian Vörös

0907 779 019

Distribúcia:
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík
DISTRIBÚCIA (33.080 domácností)
párny týždeň:
Šamorín, Dunajská Streda, Malé
Blahovo, Čiližská Radvaň, Dolný
Štál, Gabčíkovo, Jahodná, Malé
Dvorníky, Ohrady, Okoč, Opatovský Sokolec, Veľké Dvorníky, Veľký Meder, Vrakúň, Baka, Baloň,
Dunajský Klátov, Jurová, Kostolné Kračany, Kráľovičove Kračany,
Kútniky, Lúč na Ostrove, Medveďov, Povoda, Topoľníky, Trhová
Hradská, Trstená na Ostrove
nepárny týždeň:
Báč, Blatná na Ostrove, Čenkovce, Holice, Horný Bar, Štvrtok na
Ostrove, Trnávka, Veľká Paka,
Zlaté Klasy, Malé Blahovo, Gabčíkovo, Horná Potôň, Kvetoslavov,
Lehnice, Michal na Ostrove, Orechová Potôň, Rohovce, Šamorín,
Veľké Blahovo, Veľký Meder, Vydrany, Dunajská Streda

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.
Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

Stačí im na to moc. Nerobia nič iné,
ako to, že sa neustále snažia dostať k
moci, aby tých bezmocných zahŕňali
„dobrom“. Aby im vnucovali svet podľa
ich predstáv, veľmi často zvrátených,
chorých, nebezpečných. Predstáv,
ktorých realizácia ich utvrdzuje v ich
moci. Nenávidia a píšu o láske. Mstia
sa a kreslia srdiečka na svoje statusy na
sociálnych sieťach. Hovoria nám „bude
dobre“, ale už nedodajú, komu a kedy,
za akých okolností bude dobre.
Fanatiszmus, politický, miešajú s
vlastným sadizmom a opierajú to o barličku moci, o ktorú neustále bojujú, aj
medzi sebou.
Bez nej sú to nuly. Neschopné bezvýznamné nuly. Zakomplexované, nedocenené nuly. Ľudské, odborné, nuly
bez autority. Doslova sa chce napísať,
že ak spolupracujú dve nuly, je z toho...,
no, veď viete čo.
Lenže, ich o tú svoju moc bojuje oveľa viac. Bez názoru, stačí submisívnosť k

Stredné Slovensko
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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
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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

Ajándékozzon biztonságot gyermekének!

KOBUKRAV
Denný letný tábor sebaobrany pre deti
Nyári nappali önvédelmi gyermektábor

Info: 0940 351 706 www.kobukrav.sk

hydinárska farma topoLnica
(pri galante)

k na predaj:
Ponúka

• 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
432

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

KAMENO-PRODUKT
ROHOVCE 158
Bezkonkurenčné ceny!

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

Darujte bezpečnosť vašim deťom!

Výročia a udalosti
Prvá arabsko-izraelská vojna: Egypt, Jordánsko, Libanon, Sýria,
Irak a Saudská Arábia zaútočili na Izrael

26. rokov na trhu

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

Michaela Ferenczová - Bluelogik
Tel. číslo: 0908 529 510
E-mail : mabluelogik@gmail.com

15. mája 1948

Západné Slovensko
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vodcovi. Stačí vyčleniť z vlastného slovníka slovo nie, stačí nemať žiaden názor
a tváriť sa, že si myslím to, čo vodca diktátor. Odmenou za to sú posty pre „našich“, miesta na kandidátkach, vplyvné
pozície a dobrý biznis. Celkom slušný
profit z toho, že zo seba robím verejnú
nulu. Čo tam po vlastnej tvári a dehonestovaní mena vlastných predkov.
Žijeme hnusnú dobu, trúfam si napísať s ohľadom na prežité roky. Jednu
z najhnusnejších. V popredí samovyvolení vždy flexibilní, popierajúci aj sami
seba, hlavne, že majú moc. Nad štátom,
nad všetkými. A keď im táto moc nestačí, tak si ju ešte podčiarknu vyhlásení
núdzového stavu, ktorý im dáva dodatkové práva obmedzovať. Diktátori
„novej demokracie“. Reinkarnovaní
Pinochetovia.
Je čas, aby sme my zmenili ich. Nanajvýš jednoducho – vymenili. Máme na to právo.
Slovensko je štát, ktorý
patrí nám. Nie im.
Pekný týždeň, zdá sa,
že už takmer letný, vážení čitatelia!

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

GLAZÚROVANIE
ANÍ
VANÍ
26

3 405
40
05 588
588
0903
0905
5 983 602

Predajňa
Dunajská Streda, ul. Istvána Gyurcsóa 1197/10
(pri predajni DIEGO)
mobil: 0905 387 343
e-mail: kamenoprodukt@gmail.com
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MOLNÁR

tel./fax: 031/55 986 89
mobil: 0905 387 343
e-mail: kamenoprodukt@nextra.sk
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07-0168

Vydavateľ:
REGIONPRESS, s.r.o.

Svet okolo nás je plný spasiteľov.
Chcú zachraňovať všetko a každého,
bez ohľadu na jeho vôľu. Chcú páchať
dobro bez ohľadu na spoločenskú
škodlivosť toho, o čom si myslia, že
to dobre je.

07-0032

Trhovisko 10
DUNAJSKÁ STREDA
dunajskostredsko@regionpress.sk

0907

94-0003-15
0003-15
003 15

Redakcia:

Ponúkame účtovné služby
za výhodné ceny.

Diktátori „novej demokracie“

07-0007

DUNAJSKOSTREDSKO
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Čo so zameškaným učivom?

Pravda, výpadok učiva nemusí
byť fatálny, keďže poväčšine sa dá
všetko dohnať v ďalšom ročníku.
Okrem toho v školách cítime, ako
rýchlo sa deti adaptovali po návrate.
Problematické sú najmä nižšie ročníky ZŠ, kde sa učia základné gramotnosti, najmä čítať a písať. To sa ani cez
tie najlepšie kamery bez intenzívnej
pomoci vyťažených rodičov nedá
zvládnuť.
Deviataci boli už diskriminovaní,
prijímačky sa konali, teraz už nemusia nič doháňať. Snáď sa im napriek
nezohľadneniu ich situácie podarí
dostať sa na zvolené školy. Maturantom sa zase zrušili maturity, takže už
nepotrebujú naháňanie učiva. Praxe v
rámci odborných škôl sa dajú zintenzívniť v ďalšom školskom roku.
Letné školy by mohli v niečom pomôcť, ale efektívnejšie, no politicky
neúnosné by bolo skrátiť prázdniny
alebo zrušiť mimoškolské či iné ak-

tivity a hlavne testovania. Veľmi dôležité je, aby rodičia mladších žiakov
intenzívne pracovali so svojimi deťmi.
Učiteľ nedokáže zázraky na počkanie.
Sme na jednej lodi, nesieme na pleciach nedostatky riadenia školstva.
Určite trvajte na tom, aby vaša
škola otvorila letnú školu, kde sa budú
vyrovnávať nedostatky. Inou cestou
sú súkromné doučovania, existujú
aj vzdelávacie skupinky, kde sa žiaci
doučujú vedomosti, bez ktorých bude
ťažké nadviazať na ďalší ročník. Sama
škola má niekoľko možností, aby nasledujúcu jeseň prispôsobila vyučovanie situácii. Je potrebné komunikovať s vedením školy. Určite sa nemôže
stať, že škola bude v septembri očakávať, že žiaci vedia vedomosti z ročníka
a veselo sa na ne môže nadviazať, veď
bolo dištančné štúdium.
Nemyslím si, že výpadok v učive
znamená katastrofu. Katastrofa nastane, ak sa znova na jeseň zatvoria
školy. Som presvedčený, že škola
má možnosti pomôcť. Ale aj rodič. A
čiastočne aj ministerstvo, ktoré však
malo podať presný, jasný a realistický
plán, čo so zameškaným učivom. Bez
ohľadu na politiku. Ak to nedotiahlo,
hľadajme riešenia v komunitách škôl.
Tie sú vždy.

Kedvezményesebb ár,
mint Szlovákiában
Ingyenes állapotfelmérés
előtte

előtte

utána

utána

Ha ön is hasonló esztétikai problémákkal küzd,
forduljon hozzánk bizalommal!
„Semmi sem olyan hatalmas, mint a mosoly ereje!“
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

» PhDr. Ján Papuga, PhD.
pedagóg ZŠ a VŠ

07-0029

Propagovať budovanie modelových škôl po ročnom uzavretí škôl,
keď žiaci majú výpadky učiva, je v
tomto čase nevhodný marketing
ministra školstva. Aj keď prostredie vychováva, sotva sa s parádnym školským nábytkom lepšie
doženie zameškané. Asi by som sa
vo funkcii ministra plne sústredil
na dovzdelávanie žiakov, nie iba
formou nepovinných letných škôl.

Teljeskörű fogászati szakrendelő
Dr. Deák Henrietta
Egyszerű, gyors, fájdalommentes

CENTRUM SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
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ZÁRUKA

Poľovnícka 39/B, 932 01 Veľký Meder
tel:. 0910 171 273, 0917 613 772 – magyar
www.adusum.eu

Jarná zľava viac ako 1000€ !!!

ROKOV

Pri nástupe do CSS v mesiacoch Máj
a Jún získate 50% zľavu z úhrady za
sociálnu službu na 4 mesiace

JARNÁ ZĽAVA
*

-20%

ľudský + ústretový + trpezlivý prístup ku klientom
kvalitná starostlivosť a komfort pre Vašich blízkych

Tešíme sa na Vás.

07-0031

DUNAJSKOSTREDSKO

STOLIČKOVÉ VÝŤAHY

Ponúka pre rodičov
Veľmi obľúbené

ktorí chcú pre svoje dieťa len to najlepšie:
starostlivosť o deti od 18 mesiacov do 7 rokov

 Vynikajúca kvalita prevedenia
 Funguje aj v prípade výpadku elektrického prúdu
 Inštalácia za 1 deň a bez potreby stavebných úprav
 Náš vlastný technický tím pre rýchly zákaznícky servis

plnohodnotnú alternatívu k zariadeniam
typu jasle a škôlka
kompletnú prípravu na vstup do školy
Príďte sa k nám nezáväzne pozrieť!

Sme tu pre Vás po celom Slovensku

BEZPLATNÁ
INFOLINKA

0800 162 162

*Táto ponuka je platná iba do konca mesiaca. Ponuka neplatí v kombinácii s inými zľavami. Výška zľavy bude dohodnutá
po odbornej obhliadke konkrétneho schodiska. Navštívte našu internetovú stránku www.stannah.sk pre viac informácii.

tel.: 0908/974 684
Adresa: Kračanská 12, Dunajská Streda
(vchod z Drevárskej ulice)

DS21-19 strana
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FB: Dunajáčik rodinné centrum
email: info@dunajacik.sk
www.dunajacik.sk

07-0021

Dohodnite si osobné stretnutie

Volajte teraz pre bezplatnú a nezáväznú obhliadku

52-0064-1



SLUŽBY
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ELECTRONIC JAWA 250 STARÝ PIONIER MUSTANG PLATÍM IHNEĎ 0915215406
»ČZ-JAWA Odkúpim Motocykel/Diely-SERIÓZNA DOHODA 0908205521
»KÚPIM NOVÉ DIELY NA
BABETTY 210 VYRÁBANÉ V
KOLÁROVE. KÚPIM AJ NOVÉ
MOTORY A CELÉ BABETTY a
MOPED STING. DOBRE ZAPLATÍM! 0910904599
»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.

EUROKAMEŇ NOBE, s.r.o.
Kračanská cesta 558
558/19, 929 01 Dunajská
najská Streda

Mimoriadna akčná ponuka 20 % na
vybrané skladové hroby a pomníky
Akcia na kuchynské pracovné dosky a zásteny
z prírodného kameňa - 15%

Ponuka platí do 31.05.2021, Prijmeme zamestnanca
alebo do vypredania zásob.
do kamenárstva
Objednávky prijímame po telefonickom dohovore. Bližšie info. na tel. č. 0905 955 554
e-mail: info@eurokamennobe.sk.
Tel.: 0905 955 554

www.eurokamennobe.sk

07-0003

02 AUTO-MOTO / iné
»KÚPIM SIMSON ENDURO

e
b
o
n

66-0030

Občianska
riadková
inzercia

Najčítanejšie regionálne noviny

08 STAVBA
»Kúpim haki lešenie, 0908

532 682

13 RÔZNE / predaj
14 RÔZNE / iné
»Darujem zeminu zmie-

šanú s drobnými ksmienkami za cenu nakládky a
odvozu. 0907 779 019
»KTO PREDÁ MLADEJ ZBERATEĽKE CD OD SPEVÁKA
FERENCZA DEMJÉNA ALEBO
OD SKUPÍN PADÖDÖ CD.
CENA DOHODOU. LEN SMS.
0907524913

15 HĽADÁM PRÁCU
16 ZOZNAMKA

Chcete si
podať
inzerát?

Tibi vőfély
ceremóniamester

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

Starejší - dvojjazyčná
komunikácia sk+hu

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

0940 351 706
Výročia a udalosti
Akadémia ﬁlmových umení a vied po prvýkrát udelila ceny za zásluhy, známejšie pod menom Oscar

16. mája 1929

DS21-19 strana
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»SYMPATICKÁ 55 R HĽADÁ
PRIATEĽA NA ZOZNÁMENIE
0944724181

ZÁHRADA

DUNAJSKOSTREDSKO
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AKCIA

30-50%
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www.telervisgabcikovo.sk
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07-0038

Traktory
Traktorové kosačky
Kosačky, krovinorezy
Motorové píly
Rotovátory
Postrekovače
Čerpadlá

6

ZAMESTNANIE, FIRMÁM
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DUNAJSKOSTREDSKO

ZAMESTNANIE
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LIDL

Najčítanejšie regionálne noviny

Viac ako 1 000 ton odpadu
sme nenechali plávať
Množstvo odpadu v našich riekach a vodných nádržiach každým rokom rastie. Jednou z hlavných zložiek
takéhoto odpadu sú mikroténové vrecká z obchodov. Voda je spoločným dedičstvom a bohatstvom nás
všetkých. Jej zdroje sú však vyčerpateľné - o to viac zodpovednejšie by sme mali k tejto téme pristupovať.
Lidl si uvedomuje časť svojej zodpovednosti, a preto sa rozhodol pomôcť s odstraňovaním tohto problému.
Vďaka diskontu a jeho zákazníkom sú slovenské rieky a vodné nádrže ľahšie už o 1 000 ton odpadu.
mikroténového vrecka, môže zaň dobrovoľne
zaplatiť jeden cent. Túto možnosť výberu majú
zákazníci od polovice septembra 2020. Lidl v tom
nenechá svojich zákazníkov samých, a preto sa
rozhodol priložiť ruku k dielu - darovanú sumu
za vrecká zdvojnásobí, a tá poputuje na pomoc
Slovenskému vodohospodárskemu podniku pri
odstraňovaní odpadu a najmä plastov z našich
riek a vodných nádrží. Diskont taktiež zmenil
dizajn a výrobu mikroténových vrecúšok - sú
z tenšieho igelitu a nemajú ušká, čím sa zníži
množstvo plastu až o 20%.
„Som nesmierne rád, že aj napriek týmto
neľahkým časom môžeme spustiť projekt,
ktorý pomáha našim riekam a teda životnému
prostrediu. A možno aj práve preto, keď viac ľudí
trávi čas v prírode si uvedomia význam potreby
jeho ochrany a sami sa zapoja do čistenia svojho
okolia,“ uviedol Ing. Róbert Hok, generálny
riaditeľ SVP.

Pri ekologickom probléme je potrebné
zamerať sa nielen na jeho odstránenie, ale aj
na prevenciu, aby znovu nevznikol. Preto sa aj
Lidl rozhodol vo svojej kampani Nenechajme to
plávať riešiť tento problém dvoma spôsobmi.

dôležité, aby si jednotlivci uvedomili aký veľký
dosah má ich bežné, každodenné správanie,
iba to je totiž cesta k skutočnej udržateľnosti,“
vysvetlil Matúš Gála, generálny riaditeľ Lidl
Slovenská republika.

Mikroténové vrecká na jedno použitie sú
najčastejšou zložkou odpadu v našich riekach
a vodných nádržiach. Používame ich len
chvíľu, no v prírode, kde častokrát končia, sa
môžu rozkladať aj niekoľko desiatok rokov.
Rozhodnutie, či si vyberiete mikroténové
vrecko alebo recyklovateľnú sieťku má vplyv aj
na oceány a moria, za ktorými cestujeme kvôli
oddychu a relaxu. Priamy vplyv to má aj na nás
samotných, našu krajinu a naše rieky, v ktorých
sa taktiež nachádza množstvo plastového
odpadu. Pre ochranu prírody môže niečo urobiť
každý z nás aj pri bežnom nakupovaní.
„Kampaň Nenechajme to plávať je v prvom
rade o tom, že každý z nás má na výber a môže
svojou voľbou rozhodnúť o tom, ako bude
vyzerať naša príroda. Teší nás, že mnoho tisíc
našich zákazníkov sa čoraz častejšie zamýšľa nad
tým, či naozaj potrebujú mikroténové vrecká. Je

Najlepší odpad je ten, ktorý nevznikne. Ak sa
však zákazník predsa len rozhodne pre použitie
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Minulý rok Lidl a SVP predstavili iniciatívu
Slovensku v obci Margecany. Zamestnanci
diskontu a vodohospodári spoločne čistili
sútok riek Hornád a Hnilec pri Ružínskej
priehrade, o ktorých znečistení sa dlhodobo vie
a upozorňuje sa na ne. Čistenia sa zúčastnil aj
reper Kali, ambasádor projektu „Nenechajme to
plávať“, ktorý ku projektu zložil aj rovnomennú
pieseň.
Zber odpadu z brehov v spolupráci s SVP,
dobrovoľníkmi, mestami a školami začal
na jar 2021. Projekt „Nenechajme to plávať“
má už svoje prvé reálne výsledky. Doteraz
sa podarilo vyzbierať z našich riek a brehov
vyše 1000 ton odpadu a plastov. Najnovším
vyčisteným miestom boli Zemplínska Šírava
a Liptovská Mara, z ktorých ubudlo niekoľko
stoviek ton odpadu. O jednotlivých etapách
a ďalších úspešne vyčistených riek a vodných
nádrží vás bude obchodný reťazec informovať
prostredníctvom sociálnych sietí a vlastného
webu www.spolocenskazodpovednost.sk. Takto
budete môcť priamo sledovať postup čistenia
slovenských riek.
Lidl ukazuje pri ďalšom projekte silu svojich
zákazníkov, ktorí pomáhajú dosiahnuť spoločný
cieľ. Pripojte sa aj vy a pomôžte v ochrane našej
prírody a vôd. Použite recyklovateľnú sieťku
alebo prispejte jedným centom. Malý krok pre
jednotlivca, no napriek tomu to má veľký vplyv
na nás všetkých.

SLUŽBY, ZAMESTNANIE

DUNAJSKOSTREDSKO
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SOLÁRNA
ENERGIA
- cesta k úspore
GO¼ŗGHQ¼VYHWORP

Vyrábajte si
WULQX
YODVWQÕHOHN
DY\XŗLWH
LX
wW¼WQXGRW¼F

Z Z ZHOHNWULQD]RVOQNDVN

SBS GUARDING s. r. o.

A.I.I. Technické služby s. r. o. prijme ihneď

príjme strážnikov na prevádzky

v Dunajskej Strede
Mzda: 3,58 €/h. brutto
Nástup ihneď.
36-0002

Volať v pracovné dni od 9:00h do 16:00h

0948 137 340 • andrej.kacer@guarding.sk

t70%*Ǝ# 5 ûIPECSVUUP PTPCPIPEOPUFOJF
EPWâÝLZ ûIPECSVUUP
t70%*Ǝ$ ûIPECSVUUP PTPCOÏPIPEOPUFOJF
EPWâÝLZ ûIPECSVUUP

t36Ǝ/Å13"$07/¶,o ûIPECSVUUP PTPCOÏ
PIPEOPUFOJFEPWâÝLZ ûIPECSVUUP

Základná zložka mzdy
-FUOÈÞESäCBDJFTUBLPNVOJLÈDJÓW#SBUJTMBWF
+ príplatky a 0%.&/:

,recepcia@aii.sk

94-0039

+421 919 222 444

76-0055

1500 €

TERASY ZIMNÉ ZÁHRADY ZASKLENIE
S
Y!
MONTUJEME AJ V ČASE OBMEDZENÍ - LETO SA BLÍŽI
farba
ANTRACIT

ANTRACIT
7016

HNEDÁ
8003

BIELA
9016

HNEDÁ
8017

farba
ANTRACIT

farba
BIELA

Zvýhodnená cena
na tieto farby

,
mete.tam
a
i
v
a
t
S e potrebuje
kd

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

HLINÍK v DREVODEKORE, ZLATÝ DUB a ORECH

BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY
rámové
bezrámové

zasklievanie terás

zasklievanie zádverí

zimné záhrady

do
atia
y pl
Zľav

balkóny

31.

splátky od 99 €

JARNÉ ZĽAVY AŽ DO 50%
0948 787 777 | www.balkona.eu

splátky od 149 €

VYHRAJTE 400 €

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom
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63-36

splátky od 98 €

021
5. 2

ssplátky
sp
plát
átkyod
ood
d49€€€
splátky

87-0007

 OBJEDNAVKY@MONTTER.SK
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POTULKY SLOVENSKOM / FIRMÁM
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Doprajte si prekrásne výhľady
z rozhľadne na Marháte
V pohorí Považský Inovec severne
od obce Nitrianska Blatnica sa týči
vrch Marhát. Na jeho vrchole sa nachádza 17 metrov vysoká rozhľadňa ponúkajúca prekrásne výhľady
na široké okolie. Cestou vás pod
úbočím Kozieho chrbta očarí útulný kostolík s vežou a pustovňou.

je od dediny vzdialený približne 5 kilometrov. Vydajte sa naň zelenou značkou, ktorá začína na námestí. Zhruba
po dvoch kilometroch sa asfaltka mení
na štrkovú cestu a ponára sa do lesa.

Očarí vás Rotunda sv. Juraja

Cesta na vrch Marhát vedie Náučným
chodníkom Považský Inovec a tak
Výstup na Marhát môžete podniknúť počas trasy natrafíte na viacero inforz obce Nitrianska Blatnica. Jeho vrchol mačných panelov. Vďaka prvým dvom
z nich sa môžete bližšie zoznámiť s históriou i súčasnosťou obce Nitrianska
Blatnica. Ďalší infopanel umiestnený
pri poľovníckej chatke prezrádza veľa o
živote sv. Huberta, patróna poľovníkov.
Pri najbližšom turistickom rázcestníku
opustíte zelenú značku a budete pokračovať po žltej ku Rotunde sv. Juraja. Cez
bránu sa dostanete do malého útulného
kostolíka s vežou a pustovňou. Táto národná kultúrna pamiatka sa nachádza
na malom skalnom ostrohu severne od
obce nad lesíkom zvaným Háje a pod
úbočím Kozieho chrbta. Aj tu je pre návštevníkov pripravený informačný panel.
Prezrádza, že kostolík pochádza z prvej
polovice 9.storočia, a dnešnú podobu
získal po obnove v 16. storočí a prestavbe v 17. storočí. Asi dvesto metrov od
rotundy je možné doplniť si z prameňa
Rozhľadňa na Marháte.

Z rozhľadne sa núkajú prekrásne výhľady.
zachyteného v betónovej šachte zásoby
vody. Potom už nasleduje strmé stúpanie vedúce dubovo-hrabovým lesom, až
kým sa nedostanete do sedla Marhát,
kde je umiestnený posledný informačný
panel náučného chodníka Považský
Inovec, ktorý vás zoznámi s osídlením
tohto historického hradiska.

Železný kríž i rozhľadňa
na Marháte

Nasleduje cesta na samotný vrchol po
červenej značke a potom výstup na 17 m
vysokú rozhľadňu, ktorá vám poskytne
výhľad na pohorie Tribeč, Považský Inovec, Vtáčnik a Biele Karpaty od Beckova

DS21-19 strana
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až po Devín a na druhej strane od Galanty až po Nováky. Vedľa rozhľadne
stojí desať metrov vysoký kríž. Postavili
ho tam v roku 1947 občania Nitrianskej
Blatnice ako symbol vďaky, že obec nepostihli materiálne hrôzy druhej svetovej vojny. Na kríži je umiestnená tabuľka
s nápisom „Bože, ochraňuj turistov!“
Potom ako si vychutnáte prekrásne
výhľady z rozhľadne a pokocháte sa okolím, môžete si oddýchnuť a posilniť sa na
odpočívadlách a následne sa rovnakou
cestou vrátiť späť do Nitrianskej Blatnice.
zdroj informácií a foto
obec Nitrianska Blatnica
PRIPRAVILA: RENÁTA KOPÁČOVÁ

KOBUKRAV / POLITICKÁ INZERCIA, ZAMESTNANIE
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Viete čo je Kobukrav?

ejšie
Najčítan
ne
regionál
noviny

Náplň práce: vítanie hostí, vybavovanie objednávok.
Pracovná doba: podľa dohody.
Ponúkaná mzda: 4 – 6 Eur/ hod + tringelty + motivačné odmeny.
Nástup: ihneď.
Vyžadujeme: pracovitosť a spoľahlivosť.
Nutný osobný pohovor.
Kontakt: Ildikó Écsi, tel.: 0915 765 569

07-0034

Ponúkame prácu pre študentov /vysokých škôl/

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

v Šamoríne

Ponuka práce
v automobilovom
priemysle
v BRATISLAVE

Mzda: 3,58 €/h. brutto
Nástup ihneď.
Volať v pracovné dni od 9:00h do 16:00h

0948 137 340 • andrej.kacer@guarding.sk

36-0002

» TS

Náplň práce: príprava burgrov, umývanie riadov, pomocné práce v kuchyni a výpomoc kuchárovi.
Pracovná doba: krátky a dlhý týždeň, alebo podľa dohody.
Ponúkaná mzda: 900,- Eur/mes. + tringelty + motivačné odmeny.
Nástup: ihneď.
Vyžadujeme: dovŕšenie veku 18 rokov, zdravotnú spôsobilosť na výkon práce, pracovitosť a
spoľahlivosť.
Nutný osobný pohovor.
Kontakt: Ildikó Écsi, tel.: 0915 765 569

Nástup:
máj 2021
Hľadáme
pracovníkov na
pozíciu:

Prijmeme zamestnancov na

VÝROBU BAGIET a SENDVIČOV
do Sládkovičova

Výrobný
pracovník
pre montáž

- 12 hodinové zmeny
- Priemerný mesačný zárobok 880 eur v čistom
- Ubytovanie a dopravu zabezpečíme
- Základná hodinová mzda 3,58 eur/hodina + príplatky

základná
mzda 981 €
+ príplatky

Adresa : Šaľa, P.Pázmáňa 49/3 , budova Merus (bývalý hydrostav)
e-mail: request@request.sk, mobil : 0915/953 631

0915 /953 631

Nástupný
bonus 200€

PRIJMEME

KONTAKT:
0905 281 763
0905 452 659

Mäsiara
75-09

(Rakúsko)

e-mail: dunajskostredsko@regionpress.sk

www.ic-aumont.sk

3000 EUR/
mesačne Brutto
info@c-group.sk
in
inf
nfo
fo@c-gr
I 0903 431 350
nabor@c-group.sk I 0910 431 545

PRÁCA PRE
ELEKTRIKÁROV
VO
V
O ŠVAJČIARSKU
ŠVAJČIARSKU
- Hľadám skupinu elektrikárov, alebo
aj jednotlivcov
- Práca vo Švajčiarsku
- 20 - 24 €/hod.
- Ubytovanie a dopravu hradí ﬁrma
- Zabezpečíme náradie a ﬁremné auto
- Práca na TPP
- Viac info telefonicky

TEL.:
TEL.
TE
L : 09
0950
50 301
301 301
301

Výročia a udalosti
Tridsaťročná vojna: švédske vojsko pod vedením Lennarta Torstenssona dobylo Mníchov

17. mája 1632
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Systém sebaobrany Kobukrav vytvorili bežní ľudia z ulice, ktorým sa podarilo nájsť účinné techniky v krízových
situáciách a o svoje skúsenosti sa chcú
podeliť aj s vami. Kobukrav nie je bojové umenie pre vrcholových športovcov,
ale jednoduchý systém riešení, ako
zvládnuť nebezpečenstvo. Obranné
techniky zvládne každý bez ohľadu na
vek alebo fyzickú kondíciu, sú ľahko
zapamätateľné a skutočne fungujú.

Prijmeme pomocné kuchárky

11

85_0351

KOBUKRAV je japonská pomôcka
slúžiaca na sebaobranu. KRAV MAGA
zase predstavuje bojové umenie zamerané na boj zblízka.

Dunajská Streda

tel.: 0907 779 019

Sebaobranný systém KOBUKRAV,
predstavuje jednoduché a aj veľmi
účinné techniky, schopné ochrániť
zdravie či dokonca život.Jeho výhodou
je najmä to, že je určený pre každého,
bez ohľadu na vek či pohlavie. Pomenovanie Kobukrav vzniklo spojením
dvoch základných elementov, ktoré
tento spôsob sebaobrany charakterizujú.

KOBUTAN + KRAV MAGA = KOBUKRAV

Prijem plošnej
inzercie

Predstavte si, že kráčate tmavou, neosvetlenou ulicou a za sebou začujete
tlmené kroky. Na chvíľku zastanete a
tmavá postava za vami zastane tiež.
Vykročíte rýchlejšie. Nemusíte sa ani
obzerať, aby ste zistili, že váš prenasledovateľ pridal do kroku. Rozbehnete
sa. Je vám jasné, že nemáte kam ujsť a
ten za vami vás čoskoro dobehne. Viete, čo urobíte potom…?

85 0321

DUNAJSKOSTREDSKO

ZDRAVIE / SLUŽBY
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PONÚKAME PRÁCU V ČR
UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ

- VODIČ VZV

(V PRÍPADE POTREBY ZABEZPEČÍME
VZV PREUKAZ)

- OPERÁTOR VÝROBY
VÝHODNÉ PLATOVÉ
PODMIENKY I ZÁLOHY
UYBOTVANIE

0800 500 091

85_0196

BLIŽŠIE INFORMÁCIE
NA BEZPLATNEJ LINKE:

AIW - Práca pre opatrovateľky
seniorov v Rakúsku
t pracovať v Rakúsku môžete už o pár dní
tNÈNFstále dostatok ponúk BKQSFNVäPW
t-dňPWÏUVSOVTy SBLÞTLBäJWOPTť
tTNFQBSUOFSPNSBLÞTLFIPƎFSWFOÏIPLSÓäB

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

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

Facebook: aiwsk

32-001-3

www.aiw.sk

0800 24 24 44
a dohodite si pohovor.

ZĽAVA

25%

0944 113 140
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