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Týždenne do 34 140 domácností

STRECHYNA KĽÚČ AKCyIAa škridle
0905 746 124, www.strecha.ws
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07-0006

ARRI s.r.o.

Kaparáš 3885/1A, Šurany
e-mail: info@pekarenkrajec.sk
@
@pekarenKrajec

Široká ponuka kváskového
chleba a pečiva
v našej pekárni s predajňou

76-0042

NOVOOTVORENÁ
N
OVOOTVOREN
NÁ
Á PREDAJŇA
PREDAJŇA

www.starzyk.sk

OTVORENÉ: Pondelok – piatok: 08:00 – 17:00
Sobota: 08:00 – 15:00

STARZYK s.r.o.,
M.R. Štefánika 14, Šurany

ZUBY, KTORÉ NE

76-0050

Ošetrenie nie je hradené ZP.

ANTÉNY - SATELITY

Novootvorená predajňa

ORROPEDICKEJ OBUVY

DIGISPORT

slov. a maď. progr. ZADARMO.

za 15€ polročne
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Otváracie hodiny: od 10.00 do 12.00 , od 13.00 do 16.00

76-0060

Turecká 24, Nové Zámky

(60 programov SK, CZ, HU)

PREDAJ • MONTÁŽ • SERVIS
CSUTI IMRICH - NOVÉ ZÁMKY
MOBIL: 0903 122 192

76-0011

Iba po telefonickom kontakte v čase do 20.00 h.

PADAJÚ
76-0012

ZUBNÁ POHOTOVOSŤ

76-0045

0910 800 837

REDAKČNÉ SLOVO / SLUŽBY

Vaša ochrana pred DLHMI, SÚDMI,
EXEKÚCIAMI, DRAĿ%AMI, PODVODMI
je volaħ 0905 638 627 súrne!

NOVOZÁMOCKO Začala sa olympiáda populizmu

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

INZERCIA
Katarína Spisáková

0915 781 227

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

Vážení čitatelia, nenaleťte na to
tým – chce sa napísať – grázlom -, ale
volajme ich politici. Nič vám oni nedávajú. A ak aj niečo niekde zvýšia,
pridajú, to dostanete len to, čo vám už
raz vzali. To sú vaše a naše peniaze,
ktorých sa už dávno zmocnili. To je náš
štátny rozpočet, nie ich!
„Dáme sociálne najslabším“ - tlčú
sa do pŕs, no nevedia, že sociálne
najslabších sa pandémia ekonomicky
nijako nedotkla. Svoje dávky (uznávam, malé), dostávajú na deň presne
mesiac čo mesiac. Sociálne najslabšími za posledných štrnásť mesiacov sa
stali živnostníci, drobní podnikatelia,
pracujúca inteligencia, učitelia, lekári,
zdravotnícky personál. Tým tí hlúpi
populisti „nedajú“ nič. Naopak, vezmú
im aj to málo, čo si nejakým zázrakom
zadovážili – na daniach. Lebo oni musia rozdávať, rýchlo sa zvolebnieva a
musia toho rozdať veľa, nakúpiť zas
toľko voličských hlasov, aby na ostatných mohli ďalšie štyri roky zvysoka...
Sociálne najslabší sú dôchodcovia s minimálnymi dôchodkami, hoci

dreli celý život ako kone na to, aby si
to tu raz mocní toho nášho malebného
slovenského sveta mohli rozkradnúť.
A nielen tí s minimálnymi. Príklad
učiteľky, ktorá drala školskú katedru
50 rokov, 50 ročníkov detí pripravila
na život a ak by dnes nemala podporu
blízkych, tak zo svojho dôchodku ide
bez liekov pod most. Príklad poštárky,
ktoré v lete, v zime, v daždi, v horúčavách roznášala poštu a často aj dôchodky – bez ochrany a za nejakých
370 eur mesačne. Aký má asi predčasný dôchodok, keď sa musí starať o svoju matku, o ktorú sa odmietol postarať
štát?
Nehanbia sa nám do tváre cez
obrazovky hovoriť, ako nám dávajú.
Hnus. Berú nám z nášho a časť toho
nášho nám podhodia ako psovi kosť.
Zapamätajte si ich reči, veľkorysé „dary“ a hlavne ich
aroganciu, drzosť, neobmedzenú obmedzenosť
a ignorantstvo. My ich
nezaujímame. Iba v deň
volieb. A tie budú. Buď
čoskoro, alebo v
riadnom termíne.

GAZDOVSKÝ DVOR VINODOL
Tel.: 0907 960 440, 0909 105 810

PREDAJ
Živé MORKY NA CHOV,
živé KURENCE
a NOSNICE
17 týždňové

ČISTENÁ HYDINA K ODBERU
Hodnota tovar musí byť nad 30 EURO - donáška 4 EURÁ

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Výročia a udalosti
bratia Wrightovci patentovali svoje lietadlo

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

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

2,80€/kg

Sliepky na polievku

2,90€/kg

ROLETY - ŽALÚZIE - SIEŤKY - GAR. BRÁNY
PLASTOVÉ OKNÁ a DVERE
HELUX - Peter Helmeš
Ďalej ponúkame:

OPRAVY a SERVIS
• okien a dverí
• roliet a žalúzii
• vymieňame kovania
• vymieňame tesnenia

NOVOOTVORENÁ PREDAJŇA DOM KAMEŇA
až

30% na náhrobné kamene

ZĽAVY

DVOJHROBY
+ pomníky už od

JEDNOHROBY
+ pomníky už od

990 €

PEVNÁ LINKA

MOBIL

035 6420 166

0918 109 149

www.helux.sk

helux@helux.sk

PLASTOVÉ A HLINÍKOVÉ
OKNÁ A DVERE

1.190 €

viac ako 15 rokov na trhu

Ďalej ponúkame:

Kuchynské dosky,
krby, schody z tých
najluxusnejších
materialov

• rolety, žalúzie, sieťky
ťky

• garážové brány
• servisné opravy
y
• a iné doplnky

NAVŠTÍVTE NÁS v našej predajni na

Kvalitný nemecký
proﬁl za prijateľnú cenu!

Cyrilometódskej ul. 8 v Nových Zámkoch (pri autobusovej stanici)

+421 908 269 250

CENOVÉ PONUKY
76-0013

Stredné Slovensko

Kurence

INFO: 0905 328 814

Západné Slovensko
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

4,30€/kg

• ponúka náhrobné kamene
z rôznych materiálov
• zlátenie, dosekávanie písma
a ďalšie kamenárske práce
• poradenstvo ZADARMO

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

Morky a moriaky

KAMENÁRSTVO MONUMENT
PALÁRIKOVO

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

7,70€/kg

Sadové zemiaky na predaj

22. mája 1908

Nové
Zámky

Kŕmené husokačice s pečienkou

781210008-4

Vydavateľ:
REGIONPRESS, s.r.o.

Dáme im toľko! Nie, my im dáme
viac! A tamtým eštébákom vezmeme! Dáme,... dáme..., my dáme...

76-0008

Podzámska 21
NOVÉ ZÁMKY
novozamocko@regionpress.sk

info@globestone.sk  www.globestone.sk
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OPRAVY A SERVIS

0908 16 14 16

www.montplast.sk

montplast@montplast.sk

76-0008

Redakcia:

66-0102

Najčítanejšie regionálne noviny

76-0017
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BÝVANIE

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

www.nabytok-halasz.sk

Kombinovaná skriňa
rôzne farby, šírka 200 cm
Pôvodná cena 289,- € AKCIA 199,- €

Komoda TORERO III
Pôvodná cena 126,10 € AKCIA 92,90 €

Nočný stolík GODA II - 2 zásuvkový
výška 48 cm, šírka 50 cm
CENA 35,- €

Kovový set 9004 1+4
rôzne farby
Pôvodná cena 119,- € AKCIA 99,- €

Sedacia súprava INFINITY SUPER
rozkladacia s dvomi uložnými priestorami
CENA 887,- €

Sedacia súprava VEGAS II
rozkladacia s uložným priestorom s polohovatelnými opierkami hlavy CENA 720,- €

Jadálensky set MAX V stôl a BOSS XIV
stolička
stôl rozkladací 120/150x80, rôzne farby
stôl CENA 130,- €, stolička CENA 39,- €

Vysoká posteľ TIPO
šírka 180 cm a výška spania 52 cm
pružinová posteľ s uložným priestorom
CENA 499,- €

Obývacia stena BREMEN
Pôvodna cena 499,- € AKCIA 229,- €
Komoda
Pôvodná cena 199,- € AKCIA 149,- €

ZÁCLONY - 50% až 70 % | KOBERCE - 30% až 50 % | LUSTRE - 50%
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

NZ21-20 strana
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32-0068

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

ZAMESTNANIE, SLUŽBY

Občianska
riadková
inzercia

Najčítanejšie regionálne noviny
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ZATEPLENIE BUDOV

REKONŠTRUKCIE BYTOV

02 AUTO-MOTO / iné

10 ZÁHRADA A ZVERINEC
»Predám kmeň orecha.
Mana 0911556274

11 HOBBY A ŠPORT
»ZO STARÝCH DOMOV KÚPIM
STAROŽITNOSTI, STARÉ VECI A
ĽUDOVÉ KROJE 0918439124
»Kúpim akordeón, heligónku, husle, saxofón.
09158768604

14 RÔZNE / iné
»Kúpim starší traktor
Zetor
aj
nepojazdný,
0902449970
»KTO DARUJE PLYŠÁKY PRE
CHORÉ A CHUDOBNÉ DIEVČATKO. LEN SMS. 0907524913

15 HĽADÁM PRÁCU
16 ZOZNAMKA
»Vzdel. seriózny muž hľadá
symp. priateľku 60+ SMS
0949516743

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera NZ medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu
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.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac
týždňov, pošlite rovnakú sms
toľkokrát, v koľkých týždňoch
chcete inzerovať.
Službu PlatbaMobilom.sk technicky zabezpečuje ELET, s.r.o.

3UDFRYQmNQDREVOXKXVWURMRYEUrVL´VrVWUXªQmN
IUk]DU PªL
3RªDGXMHPH
ÚspešneXNRQþHQpY\ããLHRGERUQpY]GHODQLHYREODVWLVSUDFRYDQLDNRYRYDOHERSRGREQpY]GHODQLH
ZQDORVĢYREVOXKRYDQtDQDVWDYRYDQtEr~VLDFLFKIrp]RYDFtFKVWrRMRYDVWrRMRYQDV~VWrXåHQLe
VýrD]Qê]P\VHOSre prHFt]QRVĢDY\VRNpYHGRPLHSrHNYDOLWu
RHPHVHOQtFNXDWHFKQLFN~]rXþQRVĢ
PrLSrDYHQRVĢSrDFRYDĢQDVPHQy
NHPHFNêMD]\NYêKRGRu

781210003-1

»Predám digitálnu anténu na príjem slovenských
a maďarských programov
bez poplatku. Montáž dohodou.Tel. 0903122192

0907 369 497 - CENY DOHODOU

1gSOÉ9D¨HMSUgFH

PrograPRYDQLHREVOXKRYDQLHDQDVWDYRYDQLHYLDFHUêFKPRGHUQêFK&1&ULDGHQêFKEU~VLDFLFK
sústrXåQtFN\FKDIrp]RYDFtFKVWrRMRv
Výroba vysoko prHFt]Q\FKYêrobkov pomocou výrobných nákresov
Samostatná kontrRODNYDOLW\SRPRFRXPDQXiOQ\FKPHrDGLHl

Recyklácia vozidiel

ZADARMO

pre Nitru, Zlaté Moravce,
Vráble, Levice, Nová Baňa
a okresy NZ, GA, HC, ZH, ZC
Autorizovaný spracovateľ
starých vozidiel
Dostanete doklad o trvalom
vyradení vozidla z evidencie

=DPHVWQDQHFORJLVWLN\ PªL
3RªDGXMHPH
ÚVSHãQHXNRQþHQpY]GHODQLHYRGERre
PrRIHVQiVN~VHQRVĢYREODVWLORJLVWLN\YêKRGRu
V\VRNpYHGRPLHSrHNYDOLWu
VRGLþVNêSrHXND]DNRDMSrHXND]QDY\VRNR]GYLåQêYR]tk
NHPHFNêMD]\NYêKRGRu

0915 261 120
0907 793 056

UŽ NEMUSÍTE CHODIŤ
NA DOPRAVNÝ INŠPEKTORÁT

PLATÍME

50 €/1 TONA

1gSOÉ9D¨HMSUgFH
UVNODGQHQLHQDãLFKSrRGXNWRv
VyberDQLHWRYDrX]RVNODGu
BDOHQLHDRGRVLHODQLHWRYDru vrátane preprDYQêFKGRNXPHQWRYSDtrLDFLPNWRYDru
NDNODGDQLHDY\NODGDQLHr{]Q\FKSrepravných prostrLHGNRYSRPRFoXY\VRNR]GYLåQpKRYR]tNa

ODŤAH VOZIDLA
ZADARMO

=DPHVWQDQHFIDFLOLW\PDQDªPHQWX PªL
3RªDGXMHPH
ÚVSHãQHXNRQþHQpY]GHODQLHYrHPHVHOQtFNRPRGERre
RHPHVHOQtFND]rXþQRVĢ
PrRIHVQiVN~VHQRVĢYêKRGRu
FOH[LELOLWDVSRĐDKOLYRVĢG{NODGQRVĢþLVWRWa
NHPHFNêMD]\NYêKRGRu
1gSOÉ9D¨HMSUgFH
SDPRVWDWQpY\NRQiYDQLHPHQãtFK~GråEirVN\FKVHrYLVQêFKDRSravárenských priFYQDãLFh
výrobných halách
ÚGråEDQDãLFKSrLHVWRrov prHYiG]Ny
UprDWRYDQLHDþLVWHQLHKiODVRFLiOQ\FK]DrLDGHQí
ZLPQi~GråEa
V]EXGLOLVPHXViV]iXMHP"PrRVtPHR]DVODQLHVDãLFKNRPSOHWQêFKSRGNODGRY(åLYRWRSLVYrátane
stov)VSROXV~GDMRPPRåQpKRWHrmínu
nástupu na ePDLO LQIR#IXKtools.eu
7H¨mPHVDQD9D¨XªLDGRVÕ
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801210006

09 DOMÁCNOSŤ

PrHQiãKR]iND]QtNDKĐDGiPHNþRQDMVN{rPRåQpPXWHrmínu nástupu:

e-mail: spisakova@regionpress.sk

08 STAVBA
»Kúpim haki lešenie,.Tel.
0908532682

Niã]iND]QtNMHVWrHGQHYHĐNêDPHG]LQirRGQHS{VRELDFLSRGQLNsRVtGORPYEOt]NRVWL Augsburgu prL
Mníchove v Nemecku. SSRORþQRVĢMHVYHWRYêOtGHr v r{]Q\FKREODsWLDFKDY\QLNiY\VRNêPQirokom
QDNYDOLWX.

tel.: 0915 781 227

»Prenajmem garzonku a
1-izbový byt v Nových Zámkoch a v Šuranoch.
TEL: 0915 899 339

F&H Tools s.r.o. pôsobí ako poskytovateĐ perVRQiOQ\FKVOXåLHEVSROXVGFprVNRXVSRORþQRVĢRX
v NHPHFNXDãSHFLDOL]XMHVDQDVWrRMirstvo.

Prijem plošnej
inzercie

04 BYTY / prenájom

BYTOVÉ JADRÁ
MUROVANÉ PLOTY
ZÁMKOVÁ DLAŽBA
DLAŽBY OBKLADY
KÚPELNE NA KĽÚČ
OMIETKY STIERKY
BÚRACIE PRÁCE

99 064

»KÚPIM STARÝ PIONIER
MUSTANG STADION SIMSON
BABETA AJ POKAZENÉ NEKOMPLETNÉ 0915215406

59-170
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Spolu zostarnúť
Pred desiatkami rokov prežívali lásku mladosti. Dnes sa tešia z každého
dňa, dobrého aj zlého. Majú krásne
deti aj vnúčatá a roky spomienok.
V mladosti ich spájali spoločné zážitky, dnes občas aj spoločné trápenia
a choroby. Sú spolu desaťročia a dokonale poznajú svoje silné aj slabé stránky.
Rozhodli sa spolu zostarnúť – Jurko a Helenka, Janko a Alenka, Martin a Hanka,
Jožko a Zdenka. Štyridsať a päťdesiatročnú mládež medzi nich ešte nepočítam.
Pekné kombinácie. Veterinár Jurko so
svojou Helenkou prekonali vírus a tri
týždne im nechutil večerný pohárik vína.
Janko, ktorý sa s matematickou presnosťou snaží pochopiť zložitý duchovný svet
okolo nás. Jeho milovaná Alenka občas
zdvihne obočie a s úsmevom zakrúti hlavou nad romantikom, s ktorým žije vyše
štyridsať rokov. Prežívajú spolu choroby
aj spoločné prechádzky a výlety.
Strojár Jožko a jeho strážny anjel
Zdenka, ktorí sa modlia za svoje dcéry
a ich rodiny. Pomáhajú vo svojom okolí a postupne spomaľujú tempo svojho
života. Šikovný majster Martin a jeho
Hanka, ktorá s nim chodí na jeho dobrodružné výlety. Prerábajú dom, skrášľujú záhradu a tešia sa zo svojej prvej

vnučky Natálky. Títo všetci, a mnohí ďalší, sa rozhodli spolu zostarnúť a prežiť
spoločne krásnu jeseň svojho života. Vedia, že raz príde deň, keď tu jeden z nich
zostane sám. Skôr zvyknú odchádzať
muži. Hovorí sa, že nežijú tak zdravo
ako ich manželky. A možno odchádzajú
skôr, aby svojim milovaným manželkám
zariadili v nebi príbytok. Tak ako to robili
na zemi pred desiatkami rokov.
Kedysi som sa na týchto ľudí pozeral
ako na starcov. Dnes patrím medzi nich
a vôbec sa tak necítim. Spoločne starnúť
môže byť krásne. Už si nič netreba dokazovať, nikam sa ponáhľať, len sa tešiť z
každého dňa. Viem, prichádzajú choroby aj trápenia a odchádzajú blízki ľudia.
To všetko nás však staroba postupne učí
pokorne prijímať. Spoločné starnutie
som obdivoval na mojej mame a otcovi.
esiacov
On už pár mesiacov
pripravuje pree nás
príbytok tam hore.
jímať
Naučme sa prijímať
pribúdajúce
roky
ohu za
a ďakujme Bohu
možnosť spolu zostarnúť.

» Ján Košturiak

Výročia a udalosti
Napoleon Bonaparte bol v milánskej katedrále korunovaný za talianskeho kráľa

t zaopatrenie od 6.00 hod. do 18.00 hod.
t sprevádzanie na lekárske vyšetrenie
t celodennú stravu
t prepravu klientov do zariadenia i domov
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www.hesperus.sk

Hesperus,n.o.

Kontaktujte nás telefonicky na tel. č.: +421 911 419 389 alebo e-mailom: hesperuszemne@gmail.com
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Nechcete Vašich blízkych počas dňa
nechať samých? Je opatera o nich
náročnejšia? Sme tu pre Vás!
Zostáva nám ešte pár voľných miest.
Neváhajte nás kontaktovať.
PRE NAŠICH KLIENTOV POSKYTUJEME:

32-0055-1

23. mája 1805

SPRAVODAJSTVO / SLUŽBY, ZAMESTNANIE

AKCIOVÁ ZĽAVA PRE SENIOROV

88-0037

0950 266 604

KÚPIM STARÉ
SOCIALISTICKÉ
450-*ė,:

0908 320 488
hydinárska farma topoLnica

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

príjme strážnikov na prevádzky

v Nových Zámkoch

36-0002

Mzda: 4,247 €/h. brutto
Nástup ihneď.

• 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

0915 781 227

ROZVOZ
e
Zabezpečím

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

JD KAMEŇ

PLASTOVÉ, HLINÍKOVÉ OKNÁ A DVERE

Kamenárstvo

- 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

výroba a montáž hrobov
-50%
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

Prijmeme zamestnancov na

k na predaj:
Ponúka

(pri galante)

NOVAPLAST

SBS GUARDING s. r. o.

0948 022 519 • milan.bozik@guarding.sk

OBNOVA PLECHOVEJ
a ETERNITOVEJ STRECHY

801210063

komunikujte so zamestnancami školy,
overte si ich pri zápisoch. Komunikácia veľa prezradí. Pýtajte sa absolventov ZŠ, ako boli spokojní. Môže sa totiž
stať, že škola na I. stupni nevykazuje
problémy, no na druhom stupni sa objavujú. Neberte doslova klebety o ZŠ,
overujte si ich, negatívne referencie
môžu mať reálny základ. Pristupujte k
nim konštruktívne. Nehľadajte utopicky dokonalú ZŠ. Pýtajte sa na ZŠ aj v
blízkych materských školách, ktoré ju
Ako spoznať dobrú ZŠ? Určite nie poznajú. Môžete si pozrieť aj výročné
podľa štátnych testovaní a podivných správy o fungovaní ZŠ, ktoré sa porebríčkov úspešnosti. Dôležité je pô- vinne zverejňujú na webe. Obsahujú
sobenie školy navonok i vo vnútri. informácie o prospechu žiakov, o aktiVizuálne zanedbaná škola prezrádza vitách či úspechoch školy. O škole vám
postoj jej zamestnancov k nej. Najmä v môže podať informácie aj zriaďovateľ,
situácii, keď sa dnes dbá o to, aby ško- hoci ten môže byť zaujatý. Prípadne si
la priťahovala pozornosť aj vzhľadom. prelistujte miestne médiá a články na
Dôležité je všímať si, ako škola funguje internete.
ráno, popoludní, cez vyučovanie. VeľNapriek všetkým vašim zisteniam
mi veľa vám prezradí vstup do školy. Či sa môže stať, že škola sa bude správať
je temný, uzatvorený, bez informácií a inak, ako to prezentuje. Vtedy si treba
kútikov na sedenie alebo je naopak uvedomiť, že aj rodičia sú dôležití (nie
otvorený návštevníkom. Keďže boli podradení) členovia komunity školy a
školy dlho zatvorené, užitočným zdro- je nevyhnutné, aby sa zúčastňovali na
jom informácií je aj webová stránka. jej fungovaní či na riešení problémov,
V 21. storočí vizuálne zaujímavá, pra- ktoré ničia povesť školy, znižujú kvalividelne aktualizovaná, obsahujúca tu vyučovania či znepríjemňujú životy
komplexné informácie. Veľa prezradia detí.
fotografie z aktivít. Ak je web iba proformou, nie je to dobrá vizitka. Všímajte si aj okolie školy, či obsahuje hracie
prvky, ihriská, či žije aj po vyučovaní.
» PhDr. Ján Papuga, PhD.
Deti tu predsa budú pol dňa. Ak sa dá,
pedagóg ZŠ a VŠ
Ťažko radiť rodičom budúcich
prvákov, akú základnú školu (ZŠ) si
vybrať, keď v okolí máte iba jednu
alebo je rozhodujúcim kritériom
vzdialenosť od bydliska. Niekedy
je nemožné dostať sa na inú ako
spádovú školu. Súkromné školy si
nemôže dovoliť každý. Ani domáce
vzdelávanie. Napriek tomu sa mnohí rodičia snažia svojim budúcim
školákom nájsť to najlepšie.

BITU FLEX s.r.o.

36-0006

Ako vybrať základnú školu?
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VÝROBU BAGIET a SENDVIČOV
do Sládkovičova

TRVALO NÍZKE CENY
KVALITNÁ PRÁCA
DOPLNKY GRÁTIS

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

0915 /953 631

0915 691 765

36-0073

jdkamen@jdkamen.sk

NEJDE VÁM
BIZNIS?

www.jdkamen.sk

SNP 37/A, 940 01 Nové Zámky
(vedľa čerpacej stanice OMV)

KONTAKTUJ
T

E NÁS

spisakova@regionpress.sk

0915 781 227
NZ21-20 strana
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76-0021

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

NOVOZÁMOCKO

POLITICKÁ INZERCIA / SPOMÍNAME, SLUŽBY
Generálni partneri:

7

Sledujte od 21. mája
na RTVS

Vyhraj nový Enyaq na 2 týždne a 2x e -bajk navždy, zapoj sa a
pošli heslo

CITRONADA
na číslo 7000

viac na www.citronada.show

NZ21-20 strana

49-0016

Službu technicky zabezpečuje Mediatex s.r.o.,
cena spätnej SMS: 1€ s DPH, viac info na www.citronada.show
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POTULKY SLOVENSKOM
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Miesta v okolí Novej Bane,
ktoré sa oplatí vidieť
Na východnom okraji Pohronského Inovca leží mesto Nová Baňa. Jej
okolie ponúka mnoho príležitostí
na vychádzky do prírody. Výletníci
tak môžu obdivovať prekrásnu faunu i flóru, navštíviť vodopád, opevnené hradisko či pútnicke miesto.
Veľký Inovec je najvyšším vrchom
Pohronského Inovca a obľúbeným
vyhliadkovým bodom. Vrchol tvorí
zvetrané bralo andezitového pôvodu.
Je dostupný z rôznych bodov. Ak sa
tam vypravíte zo Starej Huty, cestou na krátkej odbočke môžete obdivovať
Starohutský vodopád. Cesta vedie po
zelenej značke k Loksovej lúke a míňať
budete tiež bývalé opevnené hradisko
Zámčisko. Najkratšia a najjednoduchšia
je trasa z areálu Drozdovo, ktorú tvorí
približne 7 km dlhý okruh.

viac času, môžete pokračovať ďalej Náučným chodníkom Vojšín. Je dlhý 12 km
a končí v obci Malá Lehota a absolvovať
ho trvá asi 5 hodín. Vrátiť sa môžete
autobusom zo zastávky pri Kamennom
mori smerom do Novej Bane.

Zámčisko - Nová Baňa

Archeologická lokalita Zámčisko sa
rozprestiera na strmom kopci pod Veľkým Inovcom. Nájdete tam zemný val,
dlhý 430 metrov a prechádzajúci miestami na väčších úsekoch do kamennej
konštrukcie. Mohutný val zabezpečoval
ochranu celého areálu hradiska so zvlneným terénom, zaberajúceho plochu
asi 7 hektárov. V západnej časti hradiska v bezprostrednej blízkosti valu sa
zachovali zvyšky 40 až 45cm hrubých a
110 cm vysokých múrov stavby takmer
štvorcového pôdorysu s rozmermi 250 x
260 cm, ktoré sú postavené z plochých
úlomkov andezitu kladených nasucho
Starohutský vodopád
Národná prírodná pamiatka Staro- z miestneho skalného útvaru. Opevnehutský vodopád s výškou 5 metrov sa né hradisko zrejme slúžilo obyvateľom
nachádza 300 metrov severne od osa- okolitých osád ako útočisko v nepokojdy Stará Huta - časť Novej Bane. Od ných dobách.
smerovníka na konci osady ste pri vodopáde za pár minút. Na mieste sa naZvonička, Kaplnka
chádza posedenie a informačná tabuľa.
Kohútovo i rozhľadňa
Vodopád je najkrajší na jar. Pokiaľ máte
Z Novej Bane sa môžete vydať aj na

vychádzku Náučným chodníkom Zvonička. Ide o celoročne voľne prístupný
obojsmerný, okružný chodník v dĺžke 6
233 metrov a celý okruh prejdete za približne 2,5 až 3 hodiny, pričom to zvládnu aj rodiny s deťmi či seniori. Obdivovať môžete areál Zvoničky, ktorá bola
pristavená ku kaplnke v Kohútove. Ide o
prekrásne pútnické miesto, ktoré svoju
históriu začalo písať v roku 1863. Cesta
ďalej vedie okolo Červenej a Havranej
skaly. Obe ponúkajú prekrásne výhľady
do údolia Hrona. Neďaleko skál sme-

rom na Háj odbočíte z chodníka kúsok
k šachte Klingsbitner. Trasa sa potom
pripája na lesnú cestu. Z tohto miesta
vás cesta miernym stúpaním zavedie na
Háj, kde si môžete prezrieť kameňolom
vytvárajúci pôsobivý skalný amfiteáter.
Na mieste tohto bývalého kameňolomu
stojí rozhľadňa ponúkajúca úchvatné
výhľady na široké okolie.
Informácie a foto poskytla
OOCR Región Gron,
autor foto (vodopád) Peter Čákovský
PRIPRAVILA: RENÁTA KOPÁČOVÁ

Veľké Leváre pozývajú na návštevu
Habánskeho múzea

Výzva:
Neprikrmujte tatranské medvede

katolicizmus.
Žili v oddelených sebestačných osadách
(komúnach, tzv. haushabenoch – odtiaľ názov habáni) s vlastnou cirkevnou, politicExpozícia je rozdelená do dvoch častí. kou a hospodárskou samosprávou. Známi
V prvej časti sa môžete oboznámiť s histó- boli ako usilovní všestranní remeselníci.
riou Veľkých Levár a s príchodom habánov Preslávili sa habánskou keramikou, ktorej
do obce. V druhej časti sú ukážky habán- technológia pretrvala v ľudovej výrobe.
Na Slovensku sa od konca 17. storočia
skych remesiel.
Zaujímavý je spôsob života habánov, postupne jazykovo asimilovali (poslovenčiktorým sa odlišovali od domáceho oby- li). Po nemecky na Slovensku prestali hovovateľstva a určite Vás upúta i architektúra riť posledné skupiny okolo roku 1900.
Habánske múzeum je otvorené od 15.
v Habánskom dvore.
Pozývame vás aj na peknú prechádzku mája do 2. októbra 2021 každú sobotu od
po náučnom chodníku popri potoku Rudava. 10.00 do 18.00 hod.
Cez týždeň je otvorené len na základe
Habáni žili v novoveku na južnej Morave a na Slovensku, kde sa uchýlili pred telef. objednávky. Väčšie skupiny je poprenasledovaním v západnej Európe (na trebné vopred ohlásiť, 034-7794493, 034Slovensku neskôr aj pred prenasledovaním 7794316, 034-7794107, 034-94317 alebo kulna Morave). Napokon utiekli zo Slovenska turnydom@levare.sk.
do Sedmohradska, odtiaľ do južného Ruska
GPS 48.501770, 16.994219
a do severnej Ameriky, kde žijú dodnes.
Na Slovensko prišli z Nemecka cez
Moravu najmä na Spiš (1529). Medzi rokmi
1550 a 1622 mali na Slovensku nepretržite
existujúce dvory v 23 obciach, plus ďalšie,
ktoré po relatívne krátkom čase zanikli. Napríklad obce Veľké Leváre, Brodské, Dubnica nad Váhom a Častkovce, kde sa doteraz
zachovala prezývka občanov Častkoviec
a to habáni.Koncom 17. storočia sa im rozpadol systém spoločného hospodárenia.
Časti bolo dovolené zostať na Slovensku s
určitými právami, no museli prestúpiť na
» red

systéme patrí medzi mäsožravce, je
všežravcom s prevahou konzumácie
rastlinnej zložky.
Stretnúť medveďa ešte nemusí
znamenať, že na človeka zaútočí. Najbežnejšia je situácia, že odíde. Ak už
Medvedica stratila plachosť. Za- medveďa spozorujete, je vhodné zostať
tiaľ síce nevykazuje známky agresivi- ticho a pomaly sa vzdialiť. Prípadný
ty, ochranári napriek tomu zdvíhajú krik by ho mohol vyplašiť. Najdôleživarovný prst. Ministerstvo životného tejšie je nepodľahnúť panike a nezačať
prostredia SR apeluje na všetkých náv- kričať. V žiadnom prípade sa netreba
števníkov Tatier, aby sa správali zodpo- rozbehnúť, či urobiť iné prudké pohyvedne a divoké šelmy nelákali na po- by, ktoré by ho mohli vyprovokovať.
travu, nefotili sa s nimi, nepribližovali Ustupujte pomaly smerom, odkiaľ ste
sa k nim a zbytočne ich neprovokovali. prišli, a neustále pozorujte správanie
Zdravý a nezranený medveď sa medveďa - udržujte očný kontakt a počloveka bojí a každé stretnutie je pre maly cúvajte, pričom sledujte reakcie
neho stresujúce. Z pohľadu prežitia medveďa.
medveďov vo voľnej prírode je dôležité, aby sa nedostali k žiadnej potrave
od ľudí. Bod zlomu nastane v situácii,
keď si dravé šelmy zvyknú napríklad
na odpad z nedostatočne zabezpečených kontajnerových stojísk v blízkosti
ľudských obydlí. Ak sa medvede majú
možnosť kŕmiť, hoci aj zahodeným
rožkom alebo jablkom, či iným bioodpadom, tak sú neraz odsúdené na smrť,
lebo ich to nie je možné odnaučiť.
Medvedia populácia vykazuje na
Slovensku zmeny počas niekoľkých
rokov. Z ekologického hľadiska sa dá
hovoriť o zvyšovaní početnosti, ale
nie o premnožení. Hoci v zoologickom
» red

Múzeum je umiestnené v Iserovom dome
z r. 1717, ktorý je súčasťou pamiatkovej rezervácie ľudovej architektúry.

Na turistami vyhľadávanom chodníku medzi Hrebienkom a Starým
Smokovcom monitoruje Zásahový
tím MEDVEĎ pohyb medvedice s
dvomi mladými.
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Najzdravšie ovocie a zeleninu
máme rovno pod nosom
váženej a zdravej výživy a životného
štýlu konzumáciou ovocia a zeleniny
obyvateľmi. Neoddeliteľnou témou Medzinárodného roka ovocia a zeleniny
je taktiež znižovanie odpadu v oblasti
produkcie a spracovania ovocia a zeleniny, podpora produkcie ovocia a zeleniny, ktorá prispieva k udržateľným
potravinovým systémom.
Na tieto aspekty nadväzuje i lepšia
udržateľnosť skladovania, prepravy,
spracovania, maloobchodu, znižovania
odpadu a recyklácie, ako aj interakcie
„Na Slovensku máme dobré pod- medzi týmito procesmi. Strategicky kľúmienky na pestovanie rôznych druhov čovou v tejto oblasti je integrácia drobovocia a zeleniny. Je to dané kvalitnou ných poľnohospodárov vrátane rodinpôdou a podnebím, v ktorom sa naša ných farmárov do miestnej, regionálnej
krajina nachádza. Z toho jedinečného a globálnej výroby i nevyhnutné prijídaru, ktorý nám bol nadelený preto manie inovatívnych prístupov a technomusíme čerpať do budúcnosti, pretože lógií v boji proti potravinovým stratám a
všetky u nás dopestované plody sú bo- plytvaniu ovocím a zeleninou.
haté na množstvo vitamínov a cenných
látok. Je preto na každom z nás, aby sme
podporovali domácich producentov a
zároveň prispeli k zlepšovaniu našej životosprávy, zvlášť v pandemickej dobe,
ktorá kvári vyše roka nielen našu krajinu,“ uviedol na stretnutí štátny tajomník MPRV SR Andrej Gajdoš.
Hlavným cieľom tejto kampane je
zvyšovanie povedomia a zameranie
pozornosti na výživové a zdravotné
výhody konzumácie ovocia a zeleni» red - Zdroj: TS MpaRV SR
ny. Ďalej je to podpora rozmanitej, vyValné zhromaždenie Organizácie
Spojených národov vyhlásilo rok
2021 za Medzinárodný rok ovocia a
zeleniny. Cieľom tohto kroku je výrazné zvýšenie konzumácie ovocia
a zeleniny, rozšírenie povedomia
o výhodách konzumácie ovocia a
zeleniny, ich zdravotné a výživové
benefity, presadzovanie zdravej
výživy prostredníctvom trvalo udržateľnej výroby a spotreby ovocia a
zeleniny.

správny krok pre
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Rozlúčili sme sa
s časťou národného pokladu
Odišiel Viliam Turčány, PhDr., CSc., Dr.
h. c., slovenský básnik, vysokoškolský
pedagóg, jeden z najvýznamnejších
slovenských vedcov a prekladateľov a
najstarší člen Spolku slovenských spisovateľov.
Odprevadili sme ho pred týždňom v
rodnej Suchej nad Parnou, kde bude navždy odpočívať v pokoji.
„Jeho poézia je plná hravosti, tepla, životnej múdrosti a hlbokej úcty k dôstojnosti
človeka... Významnú časť života i svojich
tvorivých schopností venoval najstaršej
slovanskej literárnej pamiatke, veľbásni
Proglas. Ako neustále nespokojný pedant ju
prebásnil do slovenčiny viac ako desaťkrát,
venoval jej množstvo štúdií a článkov, sám
ju recitoval a prednášal o nej. Viliam Turčány bol však predovšetkým jedným z najvýznamnejších slovenských prekladateľov.
Každá národná literatúra si svoju vyspelosť
a rovnocenné postavenie v kultúre našej civilizácie potvrdzuje prekladmi najvýznamnejších diel svetovej literatúry. Turčányho
trojzväzkový preklad Danteho Božskej komédie s nádhernými ilustráciami Vincenta
Hložníka patrí medzi najväčšie poklady
nášho písomníctva a už dlhé roky zdobí aj
moju domácu knižnicu...“ napísal po prijatí
správy o odchode veľkého barda na sociálnej sieti Eduard Chmelár.
Dielo a práca Viliama Turčányho, ktorému udelila Akadémia umenia a kultúry

v Kalifornii v roku 2000 titul doktor literatúry, boli viackrát ocenené. V januári 2002
sa stal nositeľom štátneho vyznamenania Pribinov kríž I. triedy, ktoré mu udelil
prezident SR za prínos v literárnej vede a
prekladateľstve. Medzinárodná federácia
prekladateľov ho v roku 1993 poctila Cenou
Karla Čapka, viackrát získal Cenu Jána Hollého a v máji 2017 získal Cenu Blahoslava
Hečka za celoživotné dielo.
„... Najväčším pokladom, najväčším
vývozným artiklom malého národa, nie sú
autá, zbrane a suroviny, ale jeho kultúra.
Bez nej nie sme ničím. Kultúra si zaslúži
po rokoch devastácie opäť zaujať ústredné
miesto v našom bytí. A majster Turčány bol
jej noblesným veľvyslancom.“ (Citát Eduard Chmelár).
Česť jeho večnej pamiatke.

» REGIONPRESS
Reprofoto zdroj YouTube (@Televízia TA3 )
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ZDRAVIE / SLUŽBY

Najčítanejšie regionálne noviny

PRÁCA PRE
ELEKTRIKÁROV
VO
V
O ŠVAJČIARSKU
ŠVAJČIARSKU

TEL.:
TEL
TE
L.:: 09
0950
50 3301
01 301
301

HRADEC KRÁLOVÉ
- OPERÁTOR VÝROBY
BRANDÝS NAD LABEM
- VODIČ VZV

(V PRÍPADE POTREBY ZABEZPEČÍME VZV PREUKAZ)

- OPERÁTOR VÝROBY
PODMIENKA: UKONČENÉ
STREDOŠKOLSKÉ VZDELANIE
BLIŽŠIE INFORMÁCIE
NA BEZPLATNEJ LINKE:
85_0373

85_0360

- 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

PONÚKAME PRÁCU V ČR
UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ

0800 500 091

85_0196
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