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Týždenne do 34 140 domácností

76-0042

LÁKA ŤA PRÁCA V CASINE ALE NEMÁŠ PRAX?

Otvárame nový kurz pre začiatočníkov.
Ak máš záujem pracovať v našom kolektíve
informuj sa na tel. č.: 0908 924 902
poprípade pošli životopis na casinorespectNZ@gmail.com
V prípade praxe je nástup možný ihneď.

STRECHYNA KĽÚČ AKCyIAa škridle
ARRI s.r.o.

plech

4,50 €/m *
2

76-0065

0905 746 124, www.strecha.ws

(* cena
dania zásob
len do vypre
ZDARMA
ky
u
Cenové pon

07-0006

od)

Hľadáme šikovných ľudí do tímu casina Respect na pozície
v oblasti živej hry, práca v mladom kolektíve v luxusnom
prostredí práca na TPP a nadštandardné ohodnotenie.

NOVÉ ZÁMKY, ŠAĽA

KAMENÁRSTVO MONUMENT
PALÁRIKOVO

Recyklácia vozidiel
76-0050

ZADARMO

pre Nitru, Zlaté Moravce,
Vráble, Levice, Nová Baňa
a okresy NZ, GA, HC, ZH, ZC

PLASTOVÉ A HLINÍKOVÉ
OKNÁ A DVERE

Autorizovaný spracovateľ
starých vozidiel
Dostanete doklad o trvalom
vyradení vozidla z evidencie

Ďalej ponúkame:
• rolety, žalúzie, sieťky
ťky

UŽ NEMUSÍTE CHODIŤ
NA DOPRAVNÝ INŠPEKTORÁT

PLATÍME

• garážové brány
• servisné opravy
y
• a iné doplnky

ORTOPEDICKEJ OBUVY
Turecká 24, Nové Zámky

INZERCIA

CENOVÉ PONUKY

0915 781 227

www.montplast.sk

Otváracie hodiny: od 10.00 do 12.00 , od 13.00 do 16.00

801210006

50 €/1 TONA
ODŤAH VOZIDLA
ZADARMO

76-0060

Novootvorená predajňa

Kvalitný nemecký
proﬁl za prijateľnú cenu!
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OPRAVY A SERVIS

0908 16 14 16

1

montplast@montplast.sk

59-132

76-0017

INFO: 0905 328 814

viac ako 15 rokov na trhu

0915 261 120
0907 793 056

76-0008

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

REDAKČNÉ SLOVO / SLUŽBY, ŠKOLA, ZAMESTNANIE

NOVAPLAST

NOVOZÁMOCKO Stačí iba trošku láskavej driny
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Maňa, Radava, Veľký Kýr
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Niekedy sa vám tajomstvá života
zjavujú až po dlhých rokoch. Nie je to
film, ktorý pozeráte stodvadsať minút a
poznáte záver. Istý grunt bol roky opustený. Žila iba časť záhrady, na ktorej si
smeli pracovití ľudia dopestovať zeleninu, zemiaky, rajčiny, papriky, uhorky.
Predok chátral. Chalupa, dvor. Pôvodných gazdov dali mladí do penziónu.
Lebo veď, kto sa dnes bude starať o
starých, čoraz viac chorých a čoraz viac
nevládnych? Už len predať ich grunt a
dostať peniaze. Gazdovstvo, na ktorom
sa deti hrávali, dom, v ktorom susedia
pod schodami na povalu miešali slivkový lekvár, dvor, na ktorom po robote
stával koník a chvostom zo seba odháňal muchy. A záhrada za stodolou, kde
si ľudia mohli utrhnúť čo len chceli.
Domu vpredu pukla stena, až to
vyzerá, že od žiaľu. Z pumpy na dvore
sa dávno prestala ťahať voda na zalievanie, na záhrade vyrástla dvojmetrová
burina. Iba čerešňa a moruša rodili zo
zvyku rok čo rok na opustenom grunte.
Konečne sa našiel kupec. V predzá-

hradke domu s puknutou stenou zasiala mladá žienka pás kvetín. Jej manžel
zbavil pozemok buriny, zo stodoly vyviezol slamu, ktorú ešte starí gazdovia
podstieľali koníkovi. Týždne roboty a
na grunt sa vrátil mladý život. Nech sa
im obom darí!
No a sme v téme. Stačí iba kus láskavej driny. Keď vaši rodičia zostarnú a nebudú vládať, neodložte ich a
nepredajte ich majetok, o ktorý sa oni
celý život starali a zveľaďovali ho. Žiaden peniaz vám za to nemôže stáť. Ak
nevládzu, pomôžte im, ale neberte im
domov. Pod akoukoľvek zámienkou, že
„tam“ im bude dobre. No nebude. Ak sa
čo len trochu dá, opatrujte ich a ich dielo. Ani oni vás neodložili, keď vás bolo
treba prebaľovať, čistiť, ošetrovať. Buďte ako oni. A ak túžite po majetkoch, peniazoch, tak si na ne zarobte vlastnou
drinou. Vaši starkí to nemali
o nič ľahšie ako vy.
Nesmierne
držím
palce tým mladým.. Vydali sa inou cestou, ako je
obvyklé. Začali budovať
život. Nie ho míňať.
Pekný týždeň

PLASTOVÉ, HLINÍKOVÉ OKNÁ A DVERE
- 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

-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

47-033

Redakcia:

Mladosť bujnie a rozvíja sa sama. Má
na to dostatok síl. A hlavne – veľa
času. Staroba je na tom naopak. A
opustená staroba úplne najhoršie.
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76-0007
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» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

hydinárska farma topoLnica

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

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

VÝPR EDA J

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

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

33.870
28.710
26.640
83.740
20.730
12.970
29.620
41.130
45.115
32.750

38,90 €

v pneuservise alebo online

w w w. m i kon a. sk
S FIT EQ

príjme strážnikov na prevádzky

v Nových Zámkoch
Mzda: 3,58 €/h. brutto
Nástup ihneď.

Volať v pracovné dni od 8:00h do 16:00h

0948 022 519 • milan.bozik@guarding.sk

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

PRÁCA PRE ELEKTRIKÁROV
VO
O ŠVAJČIARSKU
ŠVAJČIARS
SKU
- 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

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

82,80
28
2,8
80
0€

36-0002

50.530
29.120
35.020
30.690
41.690
36.230
28.230
41.340
39.560
27.490
52.120

r. v. 2020/2021

SBS GUARDING s. r. o.

Stredné Slovensko
BB
KY
LI
LC
MT
OR
PB
PD
ZV
ZH
ZA

205/55 R 16 91V

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

TEL.: 0
0950
950 301
301 301
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85 0321

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

ROZVOZ
e
Zabezpečím

37-0080

Nové
Zámky

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

k na predaj:
Ponúka

• 8-15 týždňové Nosnice
• 1-14 dňové Brojlerové kačice
• 1-14 dňové Mulard kačice
• 1-14 dňové Káčere Mulard
• Brojlerové kačice na výkrm
• Mulard kačice a káčere na výkrm
krmivo pre nosnice rastová a znášková
ášš
á

36-0006

(pri galante)

NOVOZÁMOCKO

ZDRAVIE, SLUŽBY

3

NOVOOTVORENÁ PREDAJŇA DOM KAMEŇA
až

30% na náhrobné kamene

ZĽAVY

DVOJHROBY
+ pomníky už od

1.190 €
JEDNOHROBY
+ pomníky už od

990 €

Kuchynské dosky,
krby, schody z tých
najluxusnejších
materialov

NAVŠTÍVTE NÁS v našej predajni na

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:
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

R
U
E
8
6
,
1
a
obed z

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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76-0013

+421 908 269 250

info@globestone.sk  www.globestone.sk

3

76-0040

32-0055-1

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

ZAMESTNANIE, SLUŽBY

Najčítanejšie regionálne noviny

Občianska
riadková
inzercia

Ponuka práce
v automobilovom
priemysle
v BRATISLAVE

02 AUTO-MOTO / iné

career@kssk.kroschu.com

Nástup:
máj 2021

Tel: 035/78 46 711

Hľadáme
pracovníkov na
pozíciu:

KROMBERG & Schubert s.r.o.
Priemyselný areál 3206
946 03 Kolárovo

Výrobný
pracovník
pre montáž

04 BYTY / prenájom

Chceš naštartovať svoju kariéru?

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

Ovládaš angličtinu na komunikatívnej úrovni?

»Predám 681 m2 stav.
pozemok na Mederskej
0908770534

Je tu jedinečná šanca pre teba!

08 STAVBA

Hľadáme kolegov do tímu MLADÝCH TECHNIKOV,
ktorí pracujú pre naše závody po celom svete.

»Kúpim haki lešenie,.Tel.
0908532682

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

10 ZÁHRADA A ZVERINEC
11 HOBBY A ŠPORT
»ZO STARÝCH DOMOV KÚPIM
STAROŽITNOSTI, STARÉ VECI A
ĽUDOVÉ KROJE 091843912

základná
mzda 981 €
+ príplatky
Nástupný
bonus 700€
13. a 14. plat

Rád cestuješ a spoznávaš nové krajiny?

06 POZEMKY / predaj

Čo budeš robiť?
x

KONTAKT:
0905 281 763
0905 452 659

Čo ponúkame?

Kalkulovať a pripravovať pracovné
postupy pre výrobu káblových
zväzkov

x

Pripravovať plány pre výrobu

x

Zavádzať technické zmeny

x

Pracovať na projektoch

x

Viesť dokumentáciu

12 DEŤOM

www.ic-aumont.sk

x

Nástupný plat od 800,- €

x

Polročné prémie

x

Stravné lístky v hodnote 4,40 €

x

Príspevok na cestovné

x

Flexibilný pracovný čas

x

Prácu v medzinárodných moch

x

Kariérny rast

P PÍL T

opilovanie
a vypilovanie stromov
práce horolezeckou
technikou - výškové práce
práce vysokozdvižnými
plošinami
servis a údržba ručných
motorových píl a kosačiek
spilovanie rizikových
stromov
kosenie záhrad
mulčovanie a štiepkovanie
frézovanie pňov

Čo potrebuješ?

Anglič nu na komunika vnej úrovni

x

Cestovný pas

x

Vysokú mieru flexibility

Zabezpečíme odvoz a dovoz
kontajnerovým vozidlom!

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

OKNÁ A DVERE PLASTOVÉ
HLINÍKOVÉ, EUROOKNÁ LEN OPRAVUJEME

(rolety, žalúzie, sieťky, parapety)

Ďalej ponúkame:

OSKAR ŠTAUBERT ml.

OPRAVY a SERVIS

Ďalej ponúkame:
OPRAVY A SERVIS
• okien a dverí
• roliet a žalúzií a sieťok
• pántov a kovaní • klučiek a skiel

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

ZASKLIEVANIE BALKÓNOV A TERÁS S RÁMOVÝM
A BEZRÁMOVÝM SYSTÉMOM AJ OTOČNÉ

Vaše okná a dvere v správnych rukách...
DODRŽIAVAME VŠETKY HYGIENICKÉ OPATRENIA

Vzorkovňa: Nové Zámky, Podzámska 21, Oskar Štaubert
PTLBSPMFY!B[FUTLt;".&3"/*&"4&37*4

PEVNÁ LINKA

MOBIL

035 6420 166

0918 109 149

www.helux.sk

helux@helux.sk

NZ21-23 strana
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76-0008

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.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverejniť
v ľubovoľných iných našich novinách, NZ zameňte za skratku
novín, ktorú nájdete na zadnej strane vľavo dolu. Službu
PlatbaMobilom.sk technicky
zabezpečuje ELET, s.r.o.

x

76-0016

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

SŠ elektro / strojárstvo

00-0000

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

x

s.r.o.

Vám ponúka:

13 RÔZNE / predaj

Chcete si
podať
inzerát?

75-09

»Odkúpim továrenský traktor alebo malotraktor, aj v
zlom stave alebo nepojazdný. 0949350195
»Kúpim motocykle Jawa/
CZ/ Babetta/ Stadion/ Simson aj iné 0949371361
»KÚPIM STARÝ PIONIER
MUSTANG STADION SIMSON
BABETA AJ POKAZENÉ NEKOMPLETNÉ 091521540

0905 244 214
www.popilto.sk

801210010

4

GASTRO, SLUŽBY

NOVOZÁMOCKO

5

VYKÚPIME
STARÉ PERIE
driapané, nedriapané

Tel.: 0908 054 321, E-mail: vykupperia@gmail.com

36-0068

t Paplóny t Vankúše
t Duchny z peria

7

3,80 € / ks
1$,'&08-;7ä24+,ª/#/'

801210005

Rozvoz objednávok zadarmo.
OD MARCA DO NOVEMBRA

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

0907 369 497 - CENY DOHODOU

59-198

781210003-1

76-0025

REKONŠTRUKCIE BYTOV

BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY
rámové
bezrámové

zasklievanie terás

zasklievanie zádverí

zimné záhrady

do
atia
y pl
Zľav

balkóny

splátky od 99 €

ŠPECIÁLNE ZĽAVY AŽ DO 50%

VYHRAJTE 400 €

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom

NZ21-23 strana
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63-36

0948 787 777 | www.balkona.eu

splátky od 149 €

21

splátky od 98 €

. 20

6
30.

ssplátky
sp
plát
átkyod
ood
d49€€€
splátky

ŠKOLOVEDA / SLUŽBY, ZAMESTNANIE
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Povinná materská škola

Isto, verím, že sa do školstva bude
perspektívne investovať, lebo môže totálne skolabovať. Kedy sa však investície naplnia, to nedokážem odhadnúť,
hoci sa školstvom zaoberám. Určite
však viem, že modelové školy, rozšírenie zamestnancov o zdravotné sestry
či investícia do digitalizácie nie sú riešenia, ktoré by riešili vážne problémy.
Takéto nápady sú iba modelové príklady na budovanie imidžu politikov.
Najhoršie je, že stav školstva sa dotýka
bežných občanov.
Predchádzajúca vláda uzákonila povinnosť, aby žiaci rok pred nástupom na základnú školu povinne
navštevovali materskú školu (MŠ). Z
hľadiska pedagogického tomu nemám
čo vyčítať, pomôže to najmä deťom zo
sociálne slabšieho prostredia. Politici
si začiarkli aktivitu a dodnes sú takí,
čo sa tým chvália. Ale aká je realita?
Taká, že v niektorých regiónoch je nedostatok MŠ a pokojne sa môže stať, že
mladšie deti nebudú môcť byť prijaté
z kapacitných dôvodov. Dali vtedy zákonu dvojročný odklad, no to je málo.
Postaviť MŠ netrvá ani tak dlho ako
vybaviť všetky potrebné papiere. Je

dobré, že sa uvoľňujú prostriedky na
budovanie MŠ, no vyššie popísaný stav
sa začína už od tohto septembra! Opäť
to schytajú rodičia mladších detí, ktorí
nedokážu umiestniť dieťa v štátnej MŠ
alebo budú musieť platiť za súkromnú
MŠ. Dostanú sa tak do zložitej finančnej situácie. A to po likvidačných epidemických opatreniach.
A takto to je. Politici si presadia nápady, hoci aj rozumné. No bez kontaktu
s realitou. My schválime, vy zrealizujte!
A najlepšie bez nárokov na štát. My sa
pochválime. Samospráva, rodič, škola,
poraďte si, ako viete. Je hrozné, že niektoré obce otvárajú MŠ v kadejakých
voľných priestoroch.
Riešenie sa núka samo. Prečo tento zákon ešte na dva roky neodložiť?
Keď si politici potrebujú riešiť záujmy,
krivia legislatívu tak, ako im vyhovuje.
No logický posun platnosti zákona by
mnohých z nás uchránil od stresu, od
nadľudskej námahy, od hľadania riešení ťažko riešiteľného - niet budov, niet
škôlok. V neposlednom rade by mali
politici, čo nám kladú prekážky pod
nohy, myslieť na to, že aj takéto veci
ich pripravujú o popularitu. A potom
sa niet čudovať, že Slovač iba brble,
nadáva či kritizuje. Ale politik si chce
začiarknuť aktivitu...

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

BITU FLEX s.r.o.

OBNOVA PLECHOVEJ
a ETERNITOVEJ STRECHY

GLAZÚROVANIE
ANÍ
VANÍ

REKONŠTRUKCIA
BYTOV A DOMOV
KÚPEĽNE NA KĽÚČ
0.*&5,:t45*&3,:
%-"Ç#:t0#,-"%:
MUROVANÉ PLOTY
ZÁMKOVÁ DLAŽBA
ZATEPLENIE
ZABEZPEČENIE MATERIÁLU
ZÁRUKA NA PRÁCU

0950 266 604

0910 680 183
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0903
3 405
40
05 588
588
0905
5 983 602

INZERCIA
59-197

AKCIOVÁ ZĽAVA PRE SENIOROV

rookov
„Už
my
od ﬁrm
“
MOLNÁR
94-0003-17
0003-17
003 17

Keď počujem od politikov frázu, že
„nalejú“ do školstva peniaze, vnímam to ako tradičnú populistickú
jazdu. Jednak škola nie je len o nalievaní peňazí, jednak také reči počúvame roky.

0915 781 227

Výročia a udalosti
americký prezident Ronald Reagan oﬁciálne vyzval vodcu Sovietskeho zväzu Michaila Gorbačova na zbúranie berlínskeho múru

88-0037

12. júna 1987

Ponúka prácu

Miesto práce
Bratislava, Lozorno, Nitra, Hlohovec, Trnava...
Školíme VZV ZDARMA

Mzda od 1 100,-€
www.pracahned.eu

SBS GUARDING s. r. o.

VIAC info:

príjme strážnikov na prevádzky

0917 839 697
0917 465 632
0915 663 240
0948 002 048

NZ21-23 strana

v Šuranoch

Mzda: 3,58 €/h. brutto
Nástup ihneď.
Volať v pracovné dni od 8:00h do 16:00h

0948 022 519 • milan.bozik@guarding.sk
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36-0002

Vodiči VZV, skladníci,
operátori výroby

SPRAVODAJSTVO / SLUŽBY, ZAMESTNANIE

NOVOZÁMOCKO

Príležitosť spoznať Božie Srdce
Mesiac jún je v Katolíckej cirkvi špeciálne venovaný úcte k Božskému
Srdcu Ježišovmu. Upozornil na to aj
svätý Ján Pavol II..
Veriacich povzbudil slovami: „Vyzývam Vás, drahí bratia a sestry, hľadieť s dôverou na Božské Srdce Ježišovo
a často opakovať najmä v tomto mesiaci
júni: Najsvätejšie Srdce Ježišovo, v teba
dôverujem.“
Príležitosť, ktorú prináša mesiac
jún, je podľa pápeža potreba využiť.
Aj z tohto dôvodu sa pápežská nadácia
ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi rozhodla
vytvoriť Deviatnik k Božskému Srdcu,
ktorý má veriacim pomôcť spoznať Božie Srdce do väčšej hĺbky.
Ježišovo Božské Srdce nie je totiž
len sentimentálny symbol, ktorý patrí
k histórii Cirkvi a v dnešnej dobe nás
nemá ako osloviť. Práve naopak: jeho
uctievanie patrí k samotnej podstate
kresťanstva – a my sme pozvaní zistiť,
prečo to tak je, a zahĺbiť sa do jeho tajomstiev.
Zamýšľali ste sa napríklad niekedy
nad tým, prečo je Ježišovo Srdce nazývané aj srdcom nášho najvernejšieho
Priateľa?
„Nič nie je v živote také potrebné
ako priateľstvo,“ povedal kedysi Aristoteles, ktorý zdôraznil, že skutočné
priateľstvo nemá byť pre človeka iba
zdrojom potešenia alebo akýmsi vzájomným využívaním toho druhého

pre vlastné dobro. Naopak, priateľstvo
má byť podľa neho vzťahom, v ktorom
obe strany spoločne usilujú o cnostný
a dobrý život, a napĺňajú svoj čas spoločným dobrom.
Ježišovo srdce nás volá práve k takémuto priateľstvu. K priateľstvu, ktoré nám bude pomáhať rásť vo svätosti
a napĺňať naše dni dobrom a láskou.
K priateľstvu, ktoré nás bude viesť k nezištnému sebadarovaniu – pretože „nik
nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí
život za svojich priateľov“ (Jn 15, 13).
Ježiš nám dáva dokonalý príklad
takéhoto priateľstva: preukazuje nám
svoju dôveru, vernosť a starostlivosť
svojho láskavého Srdca... Ba čo viac,
sýti nás svojím vlastným telom, a zomiera na kríži za každého, kto sa nehanbí nazvať ho svojím priateľom.
Do júnovej modlitby Deviatnika
k Božskému Srdcu Ježišovmu, ktorý pre
vás vytvorila pápežská nadácia ACN –
Pomoc trpiacej Cirkvi, sa prihlásite jednoducho na: https://acnslovensko.sk/
najsvatejsie-srdce

» Zdroj: ACN
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Deň narcisov v júni?
Nie, to nie je podvod ani omyl!
Deň narcisov je jedinečná verejno-pro- Od 10.6. do 12.6.: exkluzívne v obchodoch
spešná zbierka Ligy proti rakovine a Tesco - prispením do pokladničky alebo
tento rok sa koná už po 25. krát.
prispením cez kupóny priamo pri pokladni
Od 7.6.: 300 000 náhodne vybraných doFinančné prostriedky sa využívajú mácností na Slovensku si nájde obálku s
na konkrétnu praktickú pomoc onkolo- narcisom a informáciami o možnostiach
gickým pacientom a ich blízkym na celom prispenia
ONLINE A SMS ZBIERKA
Slovensku. Viac informácii o činnosti Ligy
proti rakovine nájdete na www.lpr.sk
Do 20. 6. 2021 možnosť prispenia prostredAj rok 2021 žiaľ pokračuje v znamení ko- níctvom:
ronavírusu, svet sa však nezastavil a pozor- • SMS na 848 (hodnota SMS je 3 €)
nosť je nutné venovať i ostatným oblastiam • účtu zbierky SK09 0900 0000 0054 5454
zdravotníctva.Verejno – prospešná zbierka 5454
Deň narcisov však nemôže mať pauzu.
- virtuálny narcis môžete získať v online
„Narcis, ktorý je symbolom spolupat- zbierke na www.dennarcisov.sk.
OSTATNÉ FORMY PRISPENIA
ričnosti, pomoci a nádeje pre ľudí trpiacich
rakovinou, chceme a potrebujeme odo- • prispieť môžete v sieti bankomatov a
vzdať ľuďom. Vieme, že je mnoho takých, vkladomatov Slovenskej sporiteľne cez tlaktorí vnímajú zmysel a užitočnosť projek- čítko Deň narcisov
tov realizovaných Ligou proti rakovine a • virtuálny narcis môžete získať na www.
radi na ne prispejú. Opäť sme museli pri- zlavadna.sk, www.pilulka.sk
stúpiť k zodpovednému riešeniu na ochra- • prispieť môžete kúpou limitovanej edície
nu verejného zdravia pred koronavírusom. ponožiek Fusakle a limitovanej edície zubPosledný ročník poznačil výrazný, až 75 ných kefiek CURAPROX
percentný pokles výnosu zbierky, čo v nevyspytateľnom a neistom čase pandémie
bolo pochopiteľné. Život však ide ďalej,
žiaľ, rakovina nemá pauzu, preto pauzu
nemôže mať ani naša pomoc“, približuje
Ing. Eva Kováčová, výkonná riaditeľka
Ligy proti rakovine.
Ako môžete tento rok prispieť?
NARCIS MÔŽETE ZÍSKAŤ

» red

LETÁKY
0915 781 227
Výročia a udalosti
v bitke pri Waterloo bol Napoleon Bonaparte definitívne porazený

18. jún 1815

S

Prijem plošnej
inzercie

do ktorého koľvek okresu
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LEKÁREŇ STARBEC 9

LEKÁREŇ CENTRUM
MEDICAL TEL: 035 647 90 57

AKCIOVÁ
PONUKA
NA MESIAC

JÚN

VO VAŠICH
LEKÁRŇACH

TEL: 035/640 71 92

Andovská 6, Nové Zámky

J. Kráľa 3, Nové Zámky

LEKÁREŇ NOVEA TEL. 0919 436 082
Hlavná 17, (OC Coop Jednota)
Dvory nad Žitavou

LEKÁREŇ DVORY
TEL: 0919 294 885

Hlavná 1, Dvory nad Žitavou

LEKÁREŇ VIOLA, TEL. 035 642 16 06 Železničná 1877/4, Tvrdošovce
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VÝHODNÝ VERNOSTNÝ SYSTÉM, OKAMŽITÉ

VÝRAZNÉ ZĽAVY Z DOPLATKOV NA VYBRANÉ LIEKY AŽ DO VÝŠKY 50% .
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Salón výtvarníkov 2021

Nad listami čitateľov

ba 88 výtvarníkov, ktorí sa rozhodli
spoločne Vám predstaviť svoju tvorbu
v tomto jubilejnom ročníku.
V jeho portfóliu sa objavuje mnoho
známych mien, ktoré by mohli prispieť
Organizátorom podujatia je Malo- k jeho prestíži, ale úlohou Salónu je
karpatské osvetové stredisko v Modre spájať, nie súťažiť, byť vďačný za svoj
v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislav- dar - dar tvoriť.
ského samosprávneho kraja. Hlavným
V rámci expozície výstavy môžete
partnerom tohto výnimočného poduja- vzhliadnuť aj kolektívne dielo autorov
tia je Fond na podporu umenia, ktorý Salónu výtvarníkov 2021 pod názvom
ho z verejných zdrojov podporil.
„Vďačnosť Zemi“.
Salón výtvarníkov vyrástol za 25
Kurátorom výstavy a jej priamym
rokov svojej existencie do veku mladí- účastníkom je Mgr. Pavol Šima-Juriček.
ka, ktorý už nabral životné skúsenosti,
Salón výtvarníkov 2021 s podtituale stále v ňom planie oheň bujarosti, lom Vďačnosť tvorbe, Vďačnosť sebe,
optimizmu, radosti a túžby experimen- Vďačnosť Zemi môžete navštíviť v
tovať. Rozumie už hodnotám a tradícii, dňoch 18. 6. – 19. 9. 2021.
ale cíti potrebu vkladať do svojho života nové veci, ktoré ho neustále posúvajú vpred a cibria jeho kvality. Preto
sú pestrosť, rozmanitosť a hravosť
atribútmi tejto výstavy, tak v žánroch
ako i v témach a technikách. Nájdete
tu diela vyzretých neprofesionálnych
výtvarníkov, ktoré sa prelínajú s prácami študovaných a uznávaných autorov
- majstrovské umelecké kúsky poňaté
ako obrazy, plastiky, reliéfy, objekty,
textílie či šperky. V blízkosti vystavených exponátov zacítite vôňu oleja či
dreva, Váš zrak rozihrajú farby akrylu, pastelu alebo akvarelu, pošteklia
Vás odlesky bronzu, skla či lešteného
kameňa, prekvapí Vás pestrosť a rozmanitosť spracovania textílií. Je to tvor» red

Po dlhšom čase, osobne želám každému z vás, kto ste sa unúvali a napísali do redakcie list (mail) či ohlas,
všetko dobré a v mene redakcie ďakujem.

Salón výtvarníkov sa opätovne zaskvie v moderných priestoroch galérie Zoya Museum – ELESKO Wine
Park v Modre.

Viete, čo sú to geoparky?
Slovenské jaskyne sú svetoznáme,
ale menej sa vie o geoparkoch. Tieto
územia slúžia vo svete ako moderný
nástroj cestovného ruchu a nového
spôsobu využitia voľného času.
Ich cieľom je podporovať snahy o
ochranu neživej i živej prírody, prevádzkovanie zeleného cestovného ruchu a vzdelávanie verejnosti formou
príbehov. Vďaka ministerstvu životného prostredia (MŽP) sa Sieť slovenských geoparkov rozšírila o Geopark
Malé Karpaty.
Prijatie Geoparku Malé Karpaty do
Siete geoparkov SR je výsledkom dlhodobej snahy o vybudovanie geoparku
podľa zásad organizácie UNESCO, a to
iniciatívou zdola. Geopark Malé Karpaty je dlhodobo budovaný na princípoch
dobrých vzťahov, práce s verejnosťou a
vzdelávaním mládeže. Nadšenie manažmentu geoparku sa pretavuje do
dobre fungujúcej spolupráce s orgánmi
štátnej a verejnej správy, vedeckými
inštitúciami a neziskovými organizáciami. Jiří Vitáloš, zástupca Geoparku
Malé Karpaty zdôraznil, že geopark
tvoria tri piliere - neživá príroda, živá
príroda a kultúra. „Našou úlohou je
priblížiť ich vzájomnú interakciu širokej verejnosti,“ podčiarkol.
Komplikovaná geologická stavba
Malých Karpát, vysoká geologická a
biologická diverzita a nimi ovplyvnená
kultúra sú zdrojom mnohých príbehov.

Súčasťou územia je množstvo výnimočných lokalít, počnúc hradnou skalou na Devíne, cez Sandberg, Marianku, banskú oblasť medzi Pernekom a
Pezinkom, vinohrady na úbočí Malých
Karpát, až po krasové oblasti v okolí
jaskyne Driny a Plaveckého podhradia.
Geopark Malé Karpaty sa pripojil
k etablovaným geoparkom UNESCO
geoparku Novohrad - Nógrád, Banskoštiavnickému geoparku a Banskobystrickému geoparku.
MŽP podporuje zvyšovanie povedomia verejnosti o geoparkoch, ktoré
sú územiami s výnimočnými geologickými, prírodnými, či kultúrno-historickými hodnotami.

» red

Tak, ako každé médium, aj REGIONPRESS dostáva sporadickú odozvu. Tak, ako každé médium, aj REGIONPRESS dostáva odozvu negatívnu
aj pozitívnu. V médiách pracujem už
naozaj dlho, takže presne tento rituál
poznám. Nebudem citovať ani z jednej,
ani z druhej kôpky, aj keď, tá druhá,
vyjadrujúca spokojnosť, je výrazne
vyššia. (A obsahovo korektnejšia.) A to
určite poteší.
Mrzí ma, že nemôžem odpovedať (z
časových dôvodov) na každú reakciu,
postreh, názor. Nie je to v silách jedného človeka, to by si vyžadovalo zamestnanca na plný úväzok, ale zas, odpovede by boli strojené, nie tak „od srdca“,
akoby som si ich často želal písať.
Od srdca aj na tie kritické, ktorých
charakteristickým znakom je často vulgárnosť a neznalosť či spoločenská slepota, čo už samo o sebe je vizitkou ich
odosielateľa. Spravil som však niekoľko
výnimiek a na niektoré z nich som odpovedal, ak niesli znaky snahy o komunikáciu a vyjasnenie si niektorých
otázok. A napokon sme sa vždy zhodli s
pisateľom a zaželali si pekné dni.
Mrzí ma však najmä, že nedokážem odpovedať najmä starším pisate-

ľom, ľuďom, ktorí sa s našim titulom
delia o svoju biedu, trápenia, ľuďom
osamelým a životom sklamaným. To by
si opäť vyžadovalo zriadiť jednu „bútľavú vŕbu“. Ubezpečujem vás, pisateľov
takýchto listov, že často na vás myslím
a to, čo píšem v článkoch, je často nepriamou odozvou na vaše ponosy. A
niekedy aj priamou.
Chcel by som vás poprosiť o pochopenie, naše vydavateľstvo nie je personálne zariadené tak ako bežné printové redakcie, nemáme ľudí, aby išli po
stopách vašich problémov a aby vám
pomohli vybavovať to, čo sa vám v systéme našej byrokracie vybaviť nedarí.
Na záver ešte jedna informácia - REGIONPRESS už od leta roku 2018 nie je
majetkom žiadneho politika, neovplyvňuje ho žiadna politika, ani žiaden politik či strana alebo hnutie, nanajvýš ak
to, čo napáchajú vo verejnom živote a
dotýka sa to nepriaznivo nás všetkých.
S vďakou za vaše podnety a so želaním pokojných dní

» Ivan Brožík, šéfredaktor

V obci Vinosady si obyvatelia
vysadili gaštanovú alej
Obec v spolupráci s Klubom žien
realizovali výsadbu 24 jedlých gaštanov na poľnej ceste smerom na
praneň Baňa.
Ide o turistami a cyklistami často
navštevovanú trasu smerom do Kučišdorfskej doliny, k priehrade. Poľná
cesta je z jednej strany lemovaná vinicami, ktoré sú pre chotár Vinosadov charakteristické. Z druhej strany
sú potok, kríky a les. Poľná cesta je
nechránená, chýba na nej tieň. Medzi
vysádzajúcimi sú rodiny s deťmi, mladé páry, ktoré sa usadili v obci ale i deti
z miestnej základnej školy. Pri svojom
gaštane umiestnili drevenú tabuľku
s nápisom :“ Aby sa vietor mal s kým
rozprávať a dobrý človek mohol v jeho
tieni sedávať“. Ako obec zabezpečila ,
aby stromčeky prežili? Stromčeky zaregistrovaným občanom rozdávali na
obecnom úrade a ľudia sa zapísali do
obecnej kroniky, stromy sa stali rodovými a majitelia sa budú o ne starať.
Pred troma rokmi takto obec vysádzala rodovú lipovú alej, na jej trase sme
osadili 12 tabúľ včelárskeho náučného
chodníka. V rámci aktivít projektu sme
tieto tabule ošetrili ochranným náterom, dve tabule mali poškodenú plechovú striešku, dve vyvrátili vandali.
Opravili sme ich a aj a zrekonštruovali
drevený domček nad studničkou, ktorý
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chráni prameň Baňa. Tento projekt sa
uskutočnil vďaka finančnej podpore
nadácie Ekopolis a spoločnosti Slovnaft a.s v rámci programu Zelené oázy
2021.
Mgr. Ivana Juráčková,
starostka Obce Vinosady
Poznámka redakcie REGIONPRESS:
Jozef Ľudovít Holuby by mal radosť.
Narodil 25.03.1836 v Lubine a zomrel
15.06.1923 v Pezinku.
Bol botanikom svetového mena a
jedným z najlepších znalcov slovenskej
flóry. Ako modranský študent často
podnikal vychádzky do hôr a tiež s
kamarátmi chodieval z Modry cez Trlinok a Kučišdorf (dnešné Vinosady) do
Pezinka. Svoj tretí herbár, ktorý začal
zakladať na penzii v Pezinku, zameral
na kvetenu pezinského okolia, kde zozbieral do 1200 druhov rastlín.

» red
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76-0048

NOVOZÁMOCKO
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Najčítanejšie regionálne noviny

ZASTAVENIE SADANIA BUDOV

  
TO, RÝCHL





stabilizujeme základovú pôdu
a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

0918 726 754
PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

EXPRESNÁ LINKA

AIW - Práca pre opatrovateľky
seniorov v Rakúsku

PONÚKAME PRÁCU V ČR
UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ

1,-€

BRANDÝS NAD LABEM
- VODIČ VZV

Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

- OPERÁTOR VÝROBY

Lístok
kúpite na

PODMIENKA: UKONČENÉ
STREDOŠKOLSKÉ VZDELANIE

bus.daka.sk
k

WiFi - WC - servis - obèerstvenie

BLIŽŠIE INFORMÁCIE
NA BEZPLATNEJ LINKE:
94-0041

BRATISLAVA - NITRA - BANSKÁ
BYSTRICA - POPRAD - PREŠOV

Honorár 1 100 až 1 600 € brutto / 15 dní

(V PRÍPADE POTREBY ZABEZPEČÍME VZV PREUKAZ)

0800 500 091

85_0268

už
od

• pracovať v Rakúsku môžete už o pár dní
• máme stále dostatok ponúk (aj pre mužov)
• 14-dňové turnusy, rakúska živnosť
• sme partnerom rakúskeho Červeného kríža

HRADEC KRÁLOVÉ
- OPERÁTOR VÝROBY
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Kritériá
pre spoluprácu :

Máme zástupcov
v každom kraji Slovenska!

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

Volajte na bezplatné číslo

www.aiw.sk

12

0800 24 24 44
a dohodite si pohovor.

Facebook: aiwsk

32-001-3

Dodržiavame prísne hygienické a bezpečnostné opatrenia

34-0002-1

SK.ABAINNOVATOR.COM

