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

v Dunajskej Strede
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76-0002

0948 066 491

36-0003

900 € brutto/ mesiac
Nástup ihneď !
POS nutný!
07-0006

4,50

07-0033

(Árkádtól 5 perc sétára)
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Západné Slovensko
BV
BZ
DS
GA
HC
KM
LV
MA
NR
NZ
PK
PN
SC
SE
TO
TN
TT
ZM

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

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

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

hydinárska farma topoLnica

S pozdravom

(pri galante)

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

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

Výročia a udalosti
Edvard Beneš bol jednomyseľne zvolený
za prezidenta ČSR

19. júna 1946

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

Tibi vőfély
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Starejší - dvojjazyčná
komunikácia sk+hu

0940 351 706

Prijem plošnej
inzercie
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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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28.710
26.640
83.740
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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
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Pekárska 7489/40A, 917 01 Trnava
IČO: 36252417
reg. MKSR EV 3676/09

Nechcem hodnotiť prezidenta Beneša, ktorý bol opätovne zvolený do úradu
prezidenta Československa 19. júna 1946.
Teda, pred 75 rokmi. Iba pripomínam, že
aj vtedy sa naši predkovia tešili, že už je
„po“, že všetko zlo sa skončilo, máme
prezidenta, pamätáme sa, ako bolo počas prvej republiky a teda, „bude fajn“.
Fajn bolo veľmi krátko. Iba do komunistického prevratu v roku 1948. Pražský
Václavák bol do posledného miesta plný
nadšených budovateľov povojnovej republiky. Bez výčitiek nadšených. Túžili
po zmene, túžili po spravodlivosti, pokoji, práci a slušnom živote. Spomienky
na prvú republiku boli ešte celkom živé.
Až prišiel jeden rečník a plamenným prejavom davu oznámil: „Práve sa vraciam
z Hradu od prezidenta republiky. Dnes
ráno som pánovi prezidentovi republiky
podal návrh na prijatie demisie ministrov, ktorí odstúpili 20. februára tohto
roku. A súčasne som pánovi prezidentovi navrhol zoznam osôb, ktorými má byť
vláda doplnená a rekonštruovaná. Môžem vám povedať, že pán prezident všet-

ky moje návrhy, presne tak ako boli podané, prijal.“ Citácia z prejavu Klementa
Gottwalda na Václavskom námestí 25.
februára 1948. Z prejavu hlupáka so silným sklonom k alkoholizmu. Z prejavu,
po ktorom sfanatizovaný dav takmer na
pleciach vyniesol hlupáka so sklonom k
alkoholizmu, notorického klamára a zakladateľa „našizmu“ v našich končinách
až na Hradčany.
Povojnová polodemokracia v Československu sa skončila. Komunisti ,
ich pohrobkovia a plagiátori ich mocenských metód (a čohokoľvek, čo sa oplatí
plagiovať) dokonale využívajú chyby
svojich politických rivalov a konečný
zápas presúvajú na ulicu. Nájde sa sila,
ktorá by dokázala čeliť nastupujúcej totalite? Koľko rokov sa hľadala a či sa vôbec našla, na to odpoveď poznáme.
Stojí za to si pripomenúť nástup a
pád Beneša. Nádej na demokraciu a pád demokracie.
Pretože všetko je tak veľmi
nápadne podobné!
Pekný týždeň, už fakt
letný, vážení čitatelia.

07-0168

Vydavateľ:
REGIONPRESS, s.r.o.

A to najmä a hlavne vtedy, ak sa spoľahneme iba na nádej. Ak si myslíme,
že stačí, že už to „asi máme“. Už sme
sa toho „asi dožili“. Nie, iba to nestačí.
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Trhovisko 10
DUNAJSKÁ STREDA
dunajskostredsko@regionpress.sk
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Nádej zvykne trvať iba krátko

e-mail: dunajskostredsko@regionpress.sk
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DETSKÉ HORSKÉ KLASICKÉ TREKINGOVÉ ELEKTRO BICYKLE
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Navštívte hrad Beckov a spoznajte jeho
bohatú históriu

objektoch sa nachádza Expozícia archeológie a stavebného vývoja opráv na hrade, v ktorej nájdete zbierkové predmety
od Trenčianskeho múzea v Trenčíne,
ako aj fotodokumentáciu prebiehajúcich
stavebných prác. Tešiť sa môžete aj na
drevenú sochu draka menom Blundus,
ktorý stráži hradnú studňu, a v kaplnke
K hradu Beckov vedie asfaltová ces- môžete obdivovať kópiu zázračnej sochy
ta s bezbariérovým prístupom priamo známej ako Beckovská madona. V horz obce Beckov. Začína na východnom nom hrade sa môžete tešiť na výstavu
konci námestia so súsoším Najsvätejšej stredovekej hygieny a kúpeľníctva a obTrojice, vedie popri kostole sv. Štefana javíte tu aj obrazy Ladislava Mednyánszkráľa a dovedie vás až ku križovatke. keho, beckovského rodáka a najznámejOdbočením vľavo sa po vydláždenej šieho uhorského maliara.
ceste dostanete k hradu. Od obecného
Pre záujemcov majú na hrade Beckov
námestia tam prídete pešo za približne 5 nachystané aj špeciálne prehliadky so
minút a cesta je vhodná pre všetky veko- sprievodcom a počas celej sezóny privé kategórie a zvládnu ju aj cyklisti. Svo- pravujú pre návštevníkov množstvo púje bicykle môžu odložiť pri pokladni, ich tavých podujatí.
vjazd do areálu hradu nie je povolený.

V malebnom prostredí stredného
Považia, severovýchodne od Nového Mesta nad Váhom sa na vápencovom brale vypína hrad Beckov.
Jeho studňu stráži drak menom
Blundus a v hradnej kaplnke prebýva zázračná Beckovská madona.

Zaujme katapult, kováčska
vyhňa aj Beckovská madona

Hrad Beckov ponúka v rámci svojho
areálu jeden turistický okruh. Na dolnom nádvorí isto zaujme obliehací stroj
– katapult aj jedinečné kováčske rekordy. Objavíte tu dobovú kováčsku vyhňu,
kde uvidíte ukážky tradičných techník,
no môžete si tu vyraziť aj pamätnú mincu s beckovským motívom. V priľahlých

zdroj foto hrad Beckov, autor foto Ľuboš Balažovič

ské vákuum uhorský veľmož Matúš Čák
Trenčiansky. „Pána Tatier a Váhu“ zaujal
aj hrad Beckov, ktorý sa dočkal rozsiahlej prestavby. V roku 1388 sa majiteľom
hradu stal veľmož poľského pôvodu Stibor zo Stiboríc a hrad si vyvolil za svoje
rodové sídlo. Svoje rozprávkové bohatHrad Beckov sa môže pýšiť stvo zároveň investoval do majestátnej
bohatou históriou
prestavby. Až do 19. storočia boli ešte
Hrad Beckov je národnou kultúrnou zreteľné pôvodné fresky. Figurálne mopamiatkou a prvé písomné zmienky o tívy vyobrazovali sv. Juraja, archanjela
ňom pochádzajú z čias vlády uhorského Michaela a Jána Krstiteľa. Medzi skvostkráľa Bela III. Na prelome 11. a 12. sto- ný inventár kaplnky patrila predovšetročia boli vybudované najmä priestory kým socha Madony, vyrobená zo vzáchorného hradu a severný palác a na neho limbového dreva. Rod Stiborovcov
sklonku 13. storočia bola v juhovýchod- však spravoval hrad iba do roku 1434,
nej časti horného hradu postavená úto- keď zomrel Stiborov syn Stibor mladší.
čisková veža. V 14. storočí využil mocen- Jeho smrťou vymrela mužská línia tohto

významného rodu. O tri roky neskôr daroval kráľ Žigmund celé panstvo Pavlovi, synovi Bána z Dolnej Lendavy. Tento
rod spravoval hrad viac ako 200 rokov
až kým ich nepostretol rovnaký osud
ako rod Stiborovcov, pretože tiež vymreli
po meči. V roku 1729 sa na hrad preniesol požiar z mestečka a hrad ako obytné
sídlo nadobro zanikol. Prvé amatérske
záchranné práce prebehli už v roku
1935, keď bola na kaplnke vybudovaná
strecha v snahe zachrániť zbytky murovanej výzdoby. Rozsiahla prestavba, no
najmä archeologický výskum, prebehli v
70. rokoch minulého storočia, čo umožnilo hrad sprístupniť širokej verejnosti.
Informácie poskytol hrad Beckov
SPRACOVALA: RENÁTA KOPÁČOVÁ

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

TERMÍNY:
y 1 x uvítací aperitív, 6 x ubytovanie v izbách s vlastným sociálnym zariadením, TV, internet na izbe
y 5 x raňajky, 5 x obed, 5 x večera
y 2 x regionálne folklórne vystúpenie
y 1 x výlet s 50 % zľavou z dopravy: Múzeum oravskej dediny a plavba ľoďou po Oravskej priehrade
y 1 x posedenie pri šálke kávy s domácim koláčikom a v letných termínoch táborák s opekaním

y 21.6. - 26.6.2021
y 19.7. - 24.7.2021
y 2.8. - 7.8.2021
y 9.8. - 14.8.2021
y 6.9. - 11.9.2021
y 13.9. - 18.9.2021
y 20.9. - 25.9.2021
y 27.9. - 2.10.2021

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

37-0092

Predajňa
Dunajská Streda, ul. Istvána Gyurcsóa 1197/10
(pri predajni DIEGO)
mobil: 0905 387 343
e-mail: kamenoprodukt@gmail.com
07-0007

Bezkonkurenčné ceny!

26. rokov na trhu

KAMENO-PRODUKT
ROHOVCE 158
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Prepadnutí a ako neprepadnúť
Očakáva sa, že stúpne počet prepadávajúcich žiakov. Nemusí to súvisieť
iba so zavretím škôl. Neprospievajúci žiaci sú aj výsledkom dlhodobej
deštrukcie školstva politikou, ktorá
degradovala vzdelávanie.
Netreba však ignorovať aj fakt, že
sa na vedomostiach odrazilo i zatvorenie škôl a online vzdelávanie, ktoré
nebolo adekvátnou náhradou. Dnes
sú školy otvorené, vrátila sa rutina:
výklad - domáca úloha - písomka. Učitelia sa snažia dohnať zameškané, no
zabúda sa na fixáciu učiva a na tvorivejšie metódy. Treba dodiktovať učivo a
známkovať. Rezignovalo sa na pokojný
priebeh vyučovania. Z rôznych strán
počúvam, že sa píšu tzv. výstupné previerky, ktoré legislatíva nepožaduje.
Žiaci do seba musia nalievať učivo.
Akoby sa časť z neho nedala presunúť
do ďalšieho školského roka! Rýchly výklad učiva bez fixácie mohol ovplyvniť
výsledky žiakov. Nemyslím na lajdákov, ale na tých, ktorým to myslí pomalšie alebo majú poruchu učenia.
Otázkou je, čo s prvákmi, ktorí nezvládli čítanie, písanie. Prepadnutie by
bolo najideálnejšie. Ibaže to je strata
roka života. Isto, ponúkli sa letné školy.
Dobrovoľné! Politici sa báli výnimočne
skrátiť alebo zrušiť niektoré z prázdnin
alebo nariadiť dochádzku do letnej
školy. Preto sa zdá byť najľahšou cestou prepadnutie za niečo, za čo dieťa

nemôže.
Pätorka na 2. polrok nemusí znamenať opakovanie ročníka. Možno
požiadať o opravnú skúšku, ak žiak
neprospel z max. 2 predmetov. Potom
sa musí v lete doučiť podľa okruhov
skúšky od školy. Ak dostane známku
lepšiu ako päť, tak ročník neopakuje.
Na opravnej skúške môže byť po súhlase školy prítomný aj rodič. Je teda
možnosť, ako sa vyhnúť prepadnutiu.
Ak má žiak na konci školského roka 3
a viac pätoriek, pochybujem, že zlyhalo
iba dištančné vzdelávanie.
Ak sa na úroveň pätorky dostal
žiak, ktorý má zvyčajne prijateľné výsledky, je na škole, aby zohľadnila nedostatky dištančného vzdelávania. Neverím tomu, že učiteľ nedokáže žiaka
diagnostikovať, nepozná príčiny jeho
zlyhania a nevie nájsť riešenie, aby len
tak neprepadol. Nemôžeme namiesto
toho na žiakov tlačiť, naháňať ich a doháňať učivo na úkor kvality. Ak z týchto dôvodov žiak zlyhal, mali by rodičia
zasiahnuť. Je možnosť odvolať sa voči
známke do troch dní po vysvedčení.
Predpokladá to však zvládnutie polročného učiva na komisionálnej skúške.
Epidemické opatrenia ohrozili
psychiku našich žiakov, a preto treba
mať stále na vedomí to, že sme zažili
výnimočnú situáciu, ktorá sa rieši pokojne, s porozumením a ľudsky.

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

Prišiel cirkus leto
Letný slnovrat a začiatok astronomického leta je tu. 21. júna máme
najviac hodín slnečného svetla za
deň a najkratšiu noc.
Letný slnovrat sa oslavuje na celom
svete už od nepamäti a pre Slovanov
bol jednou z najvýznamnejších udalostí roka. Je oslavou Slnka ako zdroja
života na Zemi, ktoré vplýva na plodnosť, úrodu a tým aj dostatok obživy
pre ľudí. Naši predkovia si ctili Slnko
ako zdroj života na Zemi. Od Slnka závisela úroda na poliach, podľa neho a
jeho brata Mesiaca sa určoval čas. Poslaním slnovratových tradícii a zvykov
bolo magicky zaistiť zdarný priebeh
leta a proces zrenia s dostatkom vlahy
(kúpanie), tepla (motív ohňa) a plodivej
sily (sexuálna uvoľnenosť).
Letný slnovrat (21.júna) a deň svätého Jána Krstiteľa (24. júna) sa spojili
až v dobe, kedy do našej oblasti prenikalo kresťanstvo.
Preto aj spomínané pálenie ohňov.
Vatry boli menšie, ako v súčasnosti.
Také, aby sa dali preskočiť. Preskakovaním ohňov si mladí dokazovali svoju
šikovnosť a obratnosť. Na pripomenutie si sily slnka, ktoré bolo v tento deň
na vrchole a odteraz už len klesalo,
púšťali ľudia z vrchov do dolín zapálené kolesá. Do ohňa sa hádzal chlieb
alebo posúch na znak obetovania, ako
bolo zvykom v pohanských kulturách.
Oheň mal tiež privolať dážď a popol z

e
b
o
n

Prijem plošnej
inzercie

do ktorého koľvek okresu
tel.: 0907 779 019
e-mail: dunajskostredsko@regionpress.sk

5

neho rozsypaný na role ochraňoval
úrodu.
Oheň však nebol jediným uctievaným živlom. V tento deň sa naši predkovia s obľubou kúpali v riekach a potokoch. Išlo o prvé kúpanie pod holým
nebom.
Naši predkovia najkratšej noci v
roku pripisovali takú čarovnú moc,
že počas nej chodili zbierať bylinky.
Tieto byliny boli samozrejme kúzelné.
Okrem nich ľudia zbierali aj rosu, ktorá mala údajne liečiť. Chceš si privolať
šťastie? Jednoducho si v tento deň chyť
svätojánsku mušku a nos ju stále so
sebou. Účinok je porovnateľný so štvorlístkom. Na svätého Jána sa tiež otvárala zem a vydávala na povrch svoje
poklady, ktoré mohol nájsť len človek
statočný s čistým srdcom.

» red

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 30.06.2021, 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

DUNAJSKOSTREDSKO

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

DS21-24 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
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robíš zodpovedne a precízne, práve ťa potrebujeme. Na získa-
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SBS GUARDING s. r. o.

Občianska
riadková
inzercia

Nezabúdajte na konzumáciu
hlávkového šalátu

02 AUTO-MOTO / iné

organizme, posilní nervy a pre nízky
obsah kalórií pomôže aj pri redukcii
hmotnosti. Čím je šalát tmavší, tým
viac obsahuje antioxidantov a tie zabraňujú vzniku zápalových procesov.
Vitamín C a betakarotén v šaláte
Hlávkový šalát je v lete súčasťou chráni a posilňuje naše cievy, zlepšuje
takmer každého zeleninového tanie- prietok krvi a tým zabraňuje vzniku inra, alebo aspoň vizuálnym spestrením farktu. Draslík prítomný v hlávkovom
našich pokrmov. Jeho hodnota je však šaláte znižuje krvný tlak a výhodný
väčšia ako len ozdobná, pretože obsa- pomer omega-3 a omega-6 mastných
huje množstvo zdraviu prospešných kyselín má priaznivý vplyv na zvyšolátok.
vanie hladiny HDL cholesterolu(„dobŠalát objavili a kultivovali už starí rého cholesterolu“) a zároveň na znížeEgypťania, využívali aj semená tejto nie hladiny LDL(„zlého cholesterolu“).
zeleniny na výrobu olejov a neskôr ho Je preukázané, že zelená zelenina znispoznali aj Gréci a Rimania. V 18. sto- žuje riziko vzniku diabetu 2. typu. Dôročí už bolo rozšírené jeho pestovanie vodom je nízky glykemický index,
po celej Európe. Dnes si môžeme vybrať ktorý nespôsobí vysoký nárast hladiny
z rôznych kultivarov hlávkového šalá- cukru v krvi.
tu – cukrový, červenkastý, kučeravý,
svetlozelený, alebo tzv. ľadový šalát.“Ukrýva sa v ňom množstvo vitamínov – B1, B2, B6, B9, C, E, K a hodnotný
je aj pre obsah železa, vápnika, sodíka,
zinku, selénu, horčíka a draslíka. Jeho
priaznivé účinky sa prejavia aj vďaka
obsahu vlákniny“ hovorí Mgr. Blažová
z Poradne zdravia.
Konzumácia šalátu nám môže pomôcť pri tráviacich ťažkostiach, posilní
náš imunitný systém, odstráni únavu,
podporí okysličenie buniek, zabezpečí
lepšie zužitkovanie bielkovín v našom
» red Zdroj: Fb RUVZ BA

»PREDÁME

RODINNÝ
DOM , PADÁŇ ČD. 28.TEL:
0948168865

07 REALITY / iné

»Kúpim ornú pôdu
za korektnú cenu
v katastri : Okoč,
Dolný Štál, Veľký
Meder, Topoľníky,
Kolárovo, Brestovec,
Sokolce, prípadne v
blízkosti. tel.: 0948
848 820
»Veszek szántóföldet korrekt áron :
Ekecs , Alistál, Nyárasd, Gúta, Nagymegyer, Szilas,
Lakszakállas kataszterében. tel.:
0948 848 820.
08 STAVBA
»Kúpim haki lešenie, 0908

532 682

36-0002

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

0948 137 340 • andrej.kacer@guarding.sk

A.I.I. Technické služby s. r. o. prijme ihneď
t70%*Ǝ# 5 ûIPECSVUUP PTPCPIPEOPUFOJF
EPWâÝLZ ûIPECSVUUP
t70%*Ǝ$ ûIPECSVUUP PTPCOÏPIPEOPUFOJF
EPWâÝLZ ûIPECSVUUP

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

Základná zložka mzdy
-FUOáÞESäCBDJFTUBLPNVOJLÈDJÓW#SBUJTMBWF
7,recepcia@aii.sk

+ príplatky a 0%.&/Y

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

Murárov a zatepľovačov
Mzda od 1000€ do 1400€
Informacie na tel. č. 0905 244 850
Pracovné príležitosti v priemyselnom parku
pri Dunajskej Strede

Hľadáme operátorov do výroby
a pickerov
Doprava je zabezpečená. Nástupná mzda od 950 Eur.
Kontakt: 0911608021 info.jmjplus@gmail.com

SBS GUARDING s. r. o.

15 HĽADÁM PRÁCU

príjme strážnikov na prevádzky

vo Veľkom Mederi

16 ZOZNAMKA

Mzda: 3,58 €/h. brutto
Nástup ihneď.

»SYMPATICKÁ 55 R HĽADÁ
PRIATEĽA NA ZOZNÁMENIE
0944724181

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

0948 022 519 • milan.bozik@guarding.sk

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.
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, DS zameňte za skratku
novín, ktorú nájdete na zadnej strane vľavo dolu. Službu
PlatbaMobilom.sk technicky
zabezpečuje ELET, s.r.o.

Mzda: 3,58 €/h. brutto
Nástup ihneď.

94-0058

05 DOMY / predaj

v Šamoríne

Tak, ako v letnom období by z hľadiska prevencie malo byť tabu konzumovanie majonézových šalátov,
o to viac je lepšie pridávať na jedálny lístok šaláty zelené.

36-0081

cykel/Diely- SERIÓZNA DOHODA 0908205521

príjme strážnikov na prevádzky

Výročia a udalosti

24. júna 1942
vyhladenie obce Ležáky nacistami

25. júna 1947

CIA
R
E
Z
N
I 779 019
0907

prvé vydanie denníka Anny Frankovej
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NÁBYTOK HALÁSZ
akciový leták a ďalší tovar za výhodné ceny nájdete na našej webovej stránke

www.nabytok-halasz.sk

Sedací vak LOPTA
50, 250 a 500 litrové
CENA od 15,- €

Kombinovaná skriňa PORTO
šírka 203 cm
CENA 319,- €

Posteľ DUBAJ
šírka 160 cm s roštom
Pôvodna cena 199,- € AKCIA 139,- €

Skriňa ELENA - dvojdverová / trojdverová
s možnosťou nadstavcov nad skrine, rôzne
farby CENA od 145,- €

Masívna stolička K 29
CENA 50,- €

Sedacia súprava INFERNO
rozkladacia s uložným priestorom, š. 294 cm
x hl. 174 cm x v. 88 cm, spanie 230 x160 cm
Pôvodna cena 765,- € AKCIA 666,-€

sedacia súprava ORLANDO
rozkladacia s uložným priestorom
a polohovateľnými opierkami hlavy
CENA 1817,- €

Jedálensky masívny stôl 12120
priemer stola 120 cm a k tomu ako darček
otočný kruh priemer 60 cm
CENA 263,- €

Obývacia stena RUMBA XL
rôzne farby
CENA 299,- €

Matrace cena od 90,- €

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

DS21-24 strana

9

32-0049-5

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

Osť ako nielen jazykové okienko
Je leto a majitelia domácich zvierat,
s ktorými chodia von vedia, čo sú
osiny. No málokto čo i len tuší, čo je
vlastne osť.
Osť (slovo je ženského rodu),
pomnožne ôstie alebo hovorovo fúzy je
vláskovitý alebo štetinovitý výrastok,
často dosť dlhý, drsný a tuhý, dlhý aj
vyše 1 cm. Vyskytuje sa v jednoduchom
súkvetí kláskov. Osťou je zakončená
pleva alebo častejšie plevica, čo sú
ochranné obaly semena, ktoré ho chránia pri dozrievaní proti poškodeniu.
Osť je to, čo ľudovo nazývame osina.
Osina sa považuje za tzv. strašiaka
jarných a letných dní. Ide o semená
tráv, ktoré sú neuveriteľné ostré a dokážu spôsobiť našim domácim zvieratkám zdravotné problémy. Počas
letného obdobia pri prechádzkach so
psom sa nám môže stať veľmi nepríjemná vec. Osina pichnutá v labke alebo dokonca v uchu či nose. Zapichnutá
a trčiaca osina sa dá vytiahnuť, ak je
včas odhalená, neskôr sa stratí pod
kožou v tkanive a môže putovať pod
kožou psíka aj niekoľko centimetrov,
v ojedinelých prípadoch až desiatky
centimetrov. V prípade, že sa osina dostane hlboko do tela psíka, je potrebný
chirurgický zákrok.
Pozor dajte vždy, akonáhle psík začína triasť hlavou, akoby vytriasal uši.
Ak spozorujete tieto príznaky, mali by
ste hneď navštíviť veterinárneho leká-

ra. Osinu v uchu je možné diagnostikovať vizuálne otoskopom. Odborník ju
dokáže z ucha vytiahnuť.
Ďalšie miesto pre časté usídlenie
osiny je oko, presnejšie najčastejšie je
ukrytá za tretím viečkom, vo vnútornom očnom kútiku. Tu si všímajte extrémne slzenie oka, škrabanie labkou,
prípadne opuch. Taktiež je ideálne čím
skôr navštíviť veterinárneho lekára.
Osiny sa „udomácňujú“ aj v medziprstových priestoroch labiek. Dajte
pozor, ak zaznamenáte u zvieratka
vylizovanie labiek, vyhryzávanie, prípadne krívanie a bolestivosť.
Po každej prechádzke by ste mali
poriadne prezrieť psíka a v prípade
podozrenia, že je osina niekde zapichnutá kontaktujte veterinárneho lekára.
Posnažte sa predovšetkým vyhýbať
miestam, kde rastú takéto typy obilnín či tráv a kde je vyššia koncentrácia
osín.

» red
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Prvá pomoc
po spálení pokožky na slnku
Dospelého syna alebo manžela nemá slnku je nevyhnutná prikrývka hlavy
doma každá žena. Ale fajn priateľov a dostatočný príjem nealkoholických
či dobrých susedov hádam áno.
a nie veľmi vychladených tekutín. Na
cestu do vlaku počas horúcehop dňa je
Ak sa už počas opaľovania na slnku zas príjemné mať pri sebe v igelitovom
spálite, koža vám doslova horí, je ne- vrecúšku navlhčený uterák. Urobí vám
skoro mentorovať a pripomínať zásady dobre aj pri dlhších cestách autom, je
zdravého opaľovania. Mimochodom, bezpečnejší ako klimatizácia. Stačí pozásoby vitamínu D – tak prepotrebné- ložiť na krk.
ho v týchto pandemických časoch doA pozor na úpal a úžeh – ako ich ročerpáte aj pohybom v tieni, nemusíte zoznáte? Úpal je stav, ktorý vzniká pri
sa vystavovať priamemu slnečnému prehriatí organizmu.Za úpal viníme
žiareniu.
vysoké teploty avšak za úžeh môže
Prišlo sa na to vlastne n áhodou a slnko.Úžeh je spôsobený dlhodobým
v rámci prvej pomoci, ak nemáte pri pobytom na slnku. Prvá pomoc – chlásebe špeciálne liečivé dermálne gely, dok, dostatok tekutín, chladnejšia
neprotestujú ani dermatológovia. Na sprcha, v prípade horúčky aj lieky proti
popálenú pokožku v štádiu prudkého horúčke. Ak sa vám však stav postihzačervenania – zápalu a pálivej bolesti nutého nepozdáva, treba s ním určite
pomôže holiaca pena.
za lekárom. Laik by liečiť nemal, môže
Má to však jeden háčik – musí obsa- iba poskytnúť pomoc.
hovať mentol, teda, musí byť chladivá.
Dobré je, ak obsahuje aj zložku aloe
vera, ale tú kvalitnejšie holiace peny
obsahujú. Treba ju naniesť v dostatočnej vrstve na postihnuté miesto – ramená, krk, chrbát či stehná a pol hodine
spláchnuť vlažnou až studenou vodou
a zopakovať ďalšiu aplikáciu peny.
Vhodnejšie je, samozrejme, sa pripraviť na leto a opaľovanie, ak už musí byť
a zásobiť sa ochrannými prostriedkami
a liečivými gelmi v lekárni vopred.
» red
Mimochodom, počas pobytu na
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ZÁRUKA

ROKOV

STOLIČKOVÉ VÝŤAHY

Stavebná spoločnosť
HOT BUILDING s.r.o.

Veľmi obľúbené
 Pre ŤZP občanov možnosť vybaviť na zakúpenie

www.hotbuilding.sk

Montážne práce v Rakúsku
a v Nemecku
PRIJMEME PRACOVNÍKOV DO
POZÍCIE MONTÁŽNY PRACOVNÍK.
Realizujeme:

UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ

SADROKARTONISTOV

Základná znalosť nemeckého,
alebo anglického jazyka
Nemecká pracovná zmluva
Vybavíme všetko
potrebné pre prácu
Možnosť turnusov
Ubytovanie zabezpečené
Stabilná celoročná práca

HRADEC KRÁLOVÉ
- OPERÁTOR VÝROBY

- PRÁCA V NEMECKU
- UBYTOVANIE A DOPRAVA
HRADENÉ FIRMOU
- 11 - 14 EUR /HOD.
- ZABEZPEČENIE NÁRADIA
A FIREMNÉHO AUTA
- PRÁCA NA TPP ALEBO
NA ŽIVNOSŤ

BRANDÝS NAD LABEM
- VODIČ VZV

(V PRÍPADE POTREBY ZABEZPEČÍME VZV PREUKAZ)

- OPERÁTOR VÝROBY
PODMIENKA: UKONČENÉ
STREDOŠKOLSKÉ VZDELANIE

www.simon-fleisch.de
85_0268

85_0444

BLIŽŠIE INFORMÁCIE
NA BEZPLATNEJ LINKE:

0800 500 091

KAMIÓNA
3000€ - 3500€ brutto
Garancia od 2000€ netto

PONÚKAME PRÁCU V ČR

HĽADÁME

TEL.: +421 950 301 301

2000€/ MES. + PRÉMIE

0910 134 567 I office@hotbuilding.sk

61_0125
25

52-0062

0800 162 162

VODIČ

presklenné fassády I odvetrané fasády
sendvičové fasády a haly
montáž okien a dverí I priemyselná izolácia
zámočnícke práce
MZDA:
kovovýrobu

Sme tu pre Vás po celom Slovensku

Volajte teraz pre bezplatnú a nezáväznú obhliadku
BEZPLATNÁ
INFOLINKA

Práca
v Nemecku

job@simon-fleisch.de
+421 944 995 400

85 0437

stoličkového výťahu peňažný príspevok
 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

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

ANTRACIT
7016

OBJEDNAVKY@MONTTER.SK

HNEDÁ
8003

BIELA
9016

HNEDÁ
8017

farba
BIELA

Zvýhodnená cena
na tieto farby

farba
ANTRACIT

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
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HLINÍK v DREVODEKORE, ZLATÝ DUB a ORECH

12

87-0026

farba
ANTRACIT
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