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NOVOZÁMOCKO
FERPLAST Slovakia s. r. o. Nesvady

761210112

DOPRAVA ZABEZPEČENÁ!

Mahax Slovakia, s.r.o.

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

76-0060

Turecká 24, Nové Zámky

76-0098

INZERCIA

tel: 0905859426, e-mail: info@elinstalacienz.sk, www.elinstalacienz.sk

ORTOPEDICKEJ OBUVY

Základná mzda
623€ /brutto + odmeny a
príplatky do výšky 127€.
Pre viac info: 0944 425 183

Oprava a rekonštrukcia elektroinštalácií rodinných domov,
tehlových a panelových bytov.
Ku každej zákazke pristupujem individuálne, zodpovedne
a podľa požiadaviek zákazníka so zmyslom pre detaily.

Novootvorená predajňa

0915 781 227

NOVAPLAST

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

GAZDOVSKÝ DVOR VINODOL

Renovácia eternitových
a škridlových striech

Tel.: 0907 960 440, 0909 105 810

PREDAJ

Pokladanie zámkovej dlažby

Živé KURENCE
Živé MORKY

76-0086

čistenie, ﬁxácia a farbenie

9

4,00 € / ks
OBJEDNÁVKY UŽ PRIJÍMAME

Rozvoz objednávok zadarmo.
OD MARCA DO NOVEMBRA

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

Kŕmené husokačice s pečienkou

7,70€/kg

Morky a moriaky

4,50€/kg

Kurence

2,80€/kg

Sliepky na polievku

2,90€/kg

Zemiaky na uskladnenie
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Kontakt: 0944 726 577

76-0075

Elektroinštalácie

na TPP - dlhodobo v NR, práca
v sede na 2-3 zmeny.

3',6%2%>%(˩̩)2ʙ',TVIH
&%2/%1-7ʖ(1-EN(6%̩&%1-
:SPENXIRE

66-0206

helux@helux.sk

Prijmeme

76-0007

www.helux.sk

Ponuka
práce

-každoročné prehodnocovanie platu

781210008-5

0918 109 149

0905 746 124
09
www.strecha.ws

operátorov/ky výroby

e-mail: cv.fpsk@ferplast.com, tel. č. 035/7902622

76-0091

035 6420 166

2

ARRI s.r.o.

-mesačný bonus do 142 EUR

-jedálne karty v hodnote 3,90 EUR/deň

Predaj
Montaž
Servis
Opravy
MOBIL

-zabezpečená pracovná obuv a odev

4,90 €/m

Cenové ponuky ZDARMA

-koncoročné odmeny závislé od ekonomických ukazovateľov

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

PEVNÁ LINKA

od

- obsluha strojov – brúsenie, zváranie, sústruženie, frézovanie
- výroba súčiastok, šablón, prípravkov podľa výkresovej dokumentácie
- oprava poškodených dielov strojov
- zámočnícke práce
950 – 1092 EUR
- práca na dve zmeny

Bližšie informácie: 0915 734 097, 0948 506 764

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

plechy a škridle

Sústružník / frézár

Prijmeme do zamestnania vodičov s oprávnením C+E
do našej ﬁrmy, robíme rozvoz tovaru na predajne.
Veľmi dobré platobné podmienky
(výplata je vždy do10.-ho v mesiaci).
Stanovište LKW je v Dunajskej Strede.
Začiatočníkov zaučíme. Po dohode sme ochotní
ﬁnancovať kompletný výcvik pre začínajúcich vodičov!

OPRAVY a SERVIS

STRECHYNA KĽÚČ

hľadá do svojho tímu:

07-0001

Medzinárodná kamionová doprava
Hlavná 14, 945 04 Komárno
časť Nová Stráž

Ďalej ponúkame:

Týždenne do 34 140 domácností

781210012-37
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NOVOZÁMOCKO Sklamania sú iskrou života
novozamocko@regionpress.sk

Vydavateľ:
REGIONPRESS, s.r.o.

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

Každá iskra, ak je v správnom čase
na správnom mieste iniciovaná,
spôsobí oheň. Sklamania sú iskry,
ktoré z nášho života vypaľujú všetko zlé, temné, smutné, všetko, čo by
sme už nechceli, aby sa niekedy ešte
opakovalo.
Sklamania medziľudské sú asi najťažšie. Nikto s nimi neráta vopred a už
vôbec nie je pripravený na okamih, keď
prichádzajú. Iba ak ten, kto ich už zažil
veľa. Poznáme sklamania z eufórie nad
novým zamestnaním. Práve tak, ako
sklamania z volieb a z toho, čo po nich
v spoločnosti nasleduje.
Tu sa ukazuje sila človeka, ako dokáže „zamávať“ so sklamaním on a nie
ono s ním. Sklamanie totiž bolí a nateraz ešte naň nikto nevymyslel nejaké
prášky. A ak by ste netušili, tí šťastnejší, o čom píšem, potom ešte na vysvetlenie – sklamanie je pocit duševného
rozladenia, rozčarovania zo zmarenia
nejakých nádejí. Býva trpké, bolestné,
ale aj ľúbostné. Sklamanie často vyúsťuje do dlhodobého trápenia. Slabší z
pocitu sklamania nezriedka prepadávajú depresiám a to už je chorobný stav.
Berme preto sklamania iba ako
emócie, bez ktorých by bol život príliš

všedný. Ako pocity, ktoré nám signalizujú, že sa máme obrátiť viac k sebe
a do seba. Nie egoisticky, to vôbec nie,
ale ide o nachádzanie pozitívnych javov v našich životoch a stavanie ich do
kontrastu so sklamaniami v nich.
Asi poznáte nádherný Benigniho
film, plný pozitívnych emócií – Život
je krásny. Po piatich rokoch šťastného
manželstva je Guido kvôli svojmu židovskému pôvodu odvlečený spolu so
synom do koncentračného tábora. Aby
pred malým chlapcom zatajil šokujúce
okolnosti a uchránil ho pred hrôzami
nacizmu, predstiera, že všetko okolo
je samotná hra, pripravená k synovým
narodeninám. Hra, na konci ktorej na
oboch čaká veľká odmena.
Berme život ako hru, s prehrami,
výhrami, remízami, často aj sklamanými nádejami. A buďme pri jej hraní
spokojní, ak niee už šťastní.
Napokon, každéé zlo je na
niečo dobré, nie? Ozaj,
ak pôsobíte sklamane,
ki sú z toho
všetci vaši blízki
čo im to
smutní. Tak načo
robiť?
deň
Pekný týždeň
vám želá

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Výročia a udalosti
vypuknutie prvého Slovenského povstania, vyhlásenie Slovenskej
národnej rady a jej zasadanie v dome pani Kolényovej v Myjave

19. septembra 1848

Nové
Zámky

VÝKUP AUTOVRAKOV
RECYKLÁCIA AUTOMOBILOV
Autorizovaný spracovateľ - Piec auto s.r.o.

PLATÍME 50 €/T auta
My vaše auto odvezieme zadarmo
a odhlásime ho u vás doma.

0915 261 120
SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na prevádzky

v Nových Zámkoch

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

0948 022 519 • milan.bozik@guarding.sk

hydinárska farma topoLnica
(pri galante)
k
núka
Pon
• 8-15 týždňové Nosnice
• Brojlerové kačice
na výkrm
• Mulard kačice a káčere
na výkrm

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

na predaj:

krmivo pre nosnice rastová a znášková
ášš
á

ROZVOZ
e
Zabezpečím

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

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

Výročia a udalosti
Židia v tento deň slávia sviatok Roš ha-šana, príchod nového roka 5781

18. septembra

SBS GUARDING s. r. o.

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
48.090
32.750

príjme strážnikov na prevádzky

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

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

NZ21-37 strana
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36-0002

50.530
29.120
35.020
30.690
41.690
36.230
28.230
41.340
39.560
27.490
52.120

09-03

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

36-0006

Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.
86.750
87.350
33.080
31.290
28.510
16.370
31.310
27.450
54.930
34.140
18.210
42.810
27.920
34.570
40.560
59.430
46.550
18.990

36-0002

Mzda: 3,58 €/h. brutto
Nástup ihneď.

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

801210006

Redakcia:

ŠKOLA, SLUŽBY, ZDRAVIE
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32-0055-3

NOVOZÁMOCKO

LÁKA ŤA PRÁCA V CASINE ALE NEMÁŠ PRAX?

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

0907 369 497 - CENY DOHODOU

59-289

REKONŠTRUKCIE BYTOV

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.

781210003-1

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.

Výročia a udalosti
bulou rímskeho pápeža Pia VII. Relata Semper bola kanonicky
zriadená Prešovská eparchia

NZ21-37 strana
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76-0065

22. septembra 1818

HLAVU HORE / SLUŽBY
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Drahota

Občianska
riadková
inzercia
01 AUTO-MOTO / predaj
»Predám
Fiat
0917049831

Punto

02 AUTO-MOTO / iné
»ČZ-JAWA Odkúpim Motocykel/Diely- SERIÓZNA DOHODA 0908205521

04 BYTY / prenájom
»Prenajmem jednoizbový
byt s loggiou na Šoltésovej
ul. ihneď. 0908397314

10 ZÁHRADA A ZVERINEC
»Predám pšenicu, jačmen 1q 18eur mojzesovo
0910176040
»Predám domáce morky
očistené 5eu/kg cca 15kg
tel:0905 909 223

11 HOBBY A ŠPORT
»ZO STARÝCH DOMOV KÚPIM
STAROŽITNOSTI, STARÉ VECI A
ĽUDOVÉ KROJE 0918439124

12 DEŤOM
13 RÔZNE / predaj
»Predám digitálnu anténu na príjem slovenských
a maďarských programov
bez poplatku. Montáž dohodou.Tel. 0903122192

Ľudia si začínajú všímať zdražovanie.
Nie o pár percent, ale o desiatky. Videli sme to už pred vyše rokom, keď
sa začali spomaľovať a zdražovať dodávky z Číny.
Dodacie termíny súčiastok na bicykle
narástli na vyše roka a ich ceny sa zvýšili
o desiatky percent. V desiatkach percent
rástli aj ceny ocele, plastov, dreva a ďalších vecí. Prepravcovia nestačia vracať
prázdne kontajnery do Ázie a ich cena je
sedemnásobná. Výrobcovia už cenu ani
neriešia, pretože všetko chýba – materiál pre výrobu, stavebné komponenty,
súčiastky, čipy, všetko... O príčinách
tohto stavu diskutujú odborníci. Niektorí
hovoria o Číne, ktorá zvýšila svoju produkciu a spotrebu, skupuje a hromadí
strategické suroviny a materiály. Ďalší
spomínajú problémy s covidom, zatvorené fabriky, požiare a iné dôvody. Hovorí
sa aj o špekuláciách a dohodách veľkých
svetových hráčov. Výsledok je rovnaký –
obrovský rast cien všetkého okolo nás.
Nedostatok spôsobuje ďalšie zvyšovanie
dopytu a cien. Následne sa ľudia domáhajú vyšších platov a inflačná špirála sa
roztáča. Hodnota peňazí klesá.
Tento vývoj nám prináša niekoľko
poučení. Nemali by sme zbytočne vy-

hadzovať toľko vecí, znovu ich vyrábať
a ničiť tak prírodu. Mali by sme predlžovať životnosť výrobkov, opravovať,
repasovať a recyklovať ich tak, ako to
robili naši starí otcovia. Vážme si viac
prírodné zdroje a ľudskú prácu a neplytvajme nimi. Nemali by sme podporovať
neustály rast spotreby a produkcie a dať
svoje projekty do súladu s prírodou. Všade sa rozpráva o digitalizácií. Mladí chcú
študovať digitálne technológie, firmy
budujú digitálne systémy, politici hovoria a digitálnej krajine. Počas covidu za
zvýšili požiadavky na kapacity počítačových serverov a sietí. Elektromobily
potrebujú viac čipov a digitálnych systémov ako tradičné automobily. A tak sa
dnes mesiace čaká na nové auto alebo
stroj – lebo chýbajú čipy, ktorých hlavné
výrobné fabriky sú v Ázii. Čina skupuje
h výrosuroviny na ich
bu. Najbohatšiee firmy
igitálsveta budujú digitálredaj
ne siete na predaj
emajú
výrobkov. A nemajú
šte nečo predávať. Ešte
álnu
vynašli digitálnu
pšenicu, drevo alebo železo.

» Ján Košturiak

priateľ-

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.
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.

2

D8

Prijem plošnej
inzercie

O

do ktorého koľvek okresu

K

tel.: 0915 781 227

U

e-mail: spisakova@regionpress.sk
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Masívne oplotenie z plného materiálu Minőségi garázsok gyártása és szerelése
Masszív kerítések teli anyagból

Klvalitné plechové garáže s montážou

Ceny od:
1,5m x 0,85 m - 40 €
2m x 0,85m - 55 €

Slovenský

výrobok

Kontakt: Hlavná 716 (Areál PD), Okoč
E-mail: gavida.sro@gmail.com
Mobil: 0911 260 428, 0911 151 212

NZ21-37 strana
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15 HĽADÁM PRÁCU

Výročia a udalosti

Galileo Galilei bol súdený inkvizíciou

S

14 RÔZNE / iné
16 ZOZNAMKA

20. septembra 1633
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HĽADÁTE NOVÉ
ZAMESTNANIE?
Podieľajte sa aj Vy na
výrobe káblových zväzkov
do elektromobilov!

Uplatnite sa na rôznych pozíciách v stabilnej a prosperujúcej spoločnosti v
Kolárove!
Aktuálne hľadáme na prácu v trojzmennej prevádzke

OPERÁTOROV VÝROBY

Nástupný plat 805 €*
Po 3. mesiaci 875 €*

+80 € v čistom
vo forme straveniek

Bonusy a možnosť
mimoriadnych odmien

Čisté a príjemné
pracovné prostredie

Príspevok na dopravu

Možnosť postúpiť na
vyššie platenú pozíciu

*Nástupný brutto plat obsahuje základnú zložku mzdy 665 €, bonus za dochádzku a príplatok za prácu v noci.
(Po skúšobnej dobe zamestnancom prináleží aj výkonnostný bonus.)
Pre viac informácií volajte

035 / 7846 712 alebo 035 / 7846 719
E-mail career@kssk.kroschu.com
KROMBERG & Schubert s.r.o.
Priemyselný areál 3206
946 03 Kolárovo

o 8:00 na našej adrese.

59-285

Pohovory máme
KAŽDÝ PONDELOK A KAŽDÚ
STREDU

OBNOVA STRECHY v najlepšej cene
OBNOVA
> ETERNITOVÝCH
> PLECHOVÝCH
demont
áže
> PLOCHÝCH

BEZ

ŠPECIÁLNA ZĽAVA
pre dôchodcov
0905 555 222

Naša firma má dlhoročné
skúsenosti v obore

59-230

INZERCIA
88-0105

Zameranie, odborné poradenstvo
a cenová kalkulácia ZADARMO!

Materiá
l
prvotrie
dnej
kvality

0915 781 227

NZ21-37 strana
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CBD pomáha zbaviť sa úzkostí

Hoci spôsoby, ako sa s ňou vyrovnať sú
rôzne, podľa konkrétneho prípadu, vedci potvrdili, že pomôcť so zmierňovaním anxiety
nám môže aj CBD, ktoré sa najčastejšie užíva
vo forme olejov.

situáciách a našu myseľ okupujú často iracionálne a nekontrolovateľné obavy, môže ísť
o chronickú neurotickú poruchu, ktorá často
spôsobuje pridružené ochorenia.

Ako CBD pôsobí na úzkosť
Hranice úzkosti

Pri liečbe úzkosti je dôležité dostať sa ku
koreňu problému, napríklad cez psychoterapiu či meditáciu. Účinné však môžu byť aj
prírodné liečivá, ktoré organizmus upokoja. V
súčasnosti si čoraz viac ľudí pochvaľuje efekt
látky kanabidiol (CBD), ktorá sa získava z konopy siatej.

Americká psychologická asociácia úzkosť
definuje ako pocit napätia, obáv a fyzických
prejavov. Tie zahŕňajú napríklad sucho v
ústach, potenie, zrýchlený pulz či problémy
s trávením. Ľudstvu je tento neduh známy
už odpradávna. Lekári v starovekom Grécku
ju odlíšili od melanchólie či smútku, navrhli
Pomoc pri boji s úzkosťami patrí medzi
dokonca techniky na jej zmiernenie. Dnes o
úzkosti počuť často najmä v západnej hemi- najbežnejšie spôsoby využitia CBD. Vďaka jej
sfére, kde sa ľudia čoraz viac starajú o men- netoxickým a nenávykovým vlastnostiam je
tálne zdravie.
táto látka mnohokrát efektívnym doplnkom
k farmaceutickým liekom, v prípade menej
Úzkosť je pritom prirodzenou ľudskou emó- závažných porúch ich môže aj nahradiť. Hoci
ciou a do určitej miery ju prežíva každý z nás, efekty CBD na ľudský organizmus vedci stále
telo ju napríklad využíva preventívne, v prí- skúmajú, viacero štúdií túto tézu potvrdzuje.
pade nebezpečia. Spozornieť však treba, keď
úzkosť začne výrazne ovplyvňovať náš život.
Podľa výskumu pre vedecký žurnál NeuAk sa neustále strachujeme aj v bezstresových rotherapeutics z roku 2015 pôsobí CBD proti

34-0012

759$/¬35$&291¬320(5

rôznym typom úzkosti. Patrí k nim napríklad
generalizovaná úzkosť, sociálna fóbia či panická porucha. Štúdia pre Journal of Psychopharmacology z roku 2011 porovnávala
vplyv placeba a CBD na sociálnu úzkosť a jej
základné mechanizmy v mozgu. Oproti placebu, CBD výrazne znížilo hladinu sociálnej
fóbie vďaka jeho účinku priamo na konkrétnych miestach v mozgu.
Posttraumatická stresová porucha

Foto: freepik / jcomp

CBDexpert

K poruchám úzkosti patrí aj PTSD – posttraumatická stresová porucha. Výskum z roku
2019 pre Journal of Alternative and Complementary Medicine zaznamenal dopad CBD
na jedenásť pacientov s týmto problémom.
Pacienti užívali CBD ústne počas ôsmich týždňov. Až 91% z nich cítilo úľavu od úzkosti.
Skúmaní ľudia tiež cítili, že sa im obmedzili
nočné mory a prehrávanie negatívnych myšlienok v hlave. Magazín Business Insider zas
zverejnil výpoveď užívateľky CBD, ktorá registrovala zlepšený spánok a pokojnejšie reakcie
na okolnosti, ktoré ju bežne sužovali. „Hoci
som počas noci nebola úplne bez stresu, po
týždni užívania CBD oleja – približne šesť až
osem kvapiek dvakrát denne – úzkosť opadla
a cítila som sa uvoľnenejšie.“
Nájsť optimálnu dávku, ktorá uvoľní telo
a myseľ, je individuálne a mnohokrát to vyžaduje experimentovanie. Do určitej miery
si ho možno dovoliť, keďže CBD je prírodná
substancia s malým množstvom vedľajších
účinkov. Pokiaľ máte s CBD olejom málo skúseností, začnite s nižšou dávkou, postupne ju
zvyšujte, kým nenájdete tú správnu. » red.

NZ21-37 strana

6

5% CBD olej

31,5

0

EUR

10% CBD olej
,9EU0R

45

20% CBD olej

63,0

0
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CBD BIO KONOPNÉ OLEJE
VLP¶ŀHWHREMHGQDħQD

www.cbdexpert.sk
$NVDFKFHWHVWDħSUHGDMFRP
DM9\NRQWDNWXMWHQ£V
D]¯VNDMWH]DXM¯PDY«
SRGPLHQN\

+421 904 552 345

objednávky@cbdexpert.sk

0RŀQRVħSUHGDMDRVREQH
DMQDSUHGDMQL

33-0072

Buchot srdca, stuhnuté svaly, tlak na hrudi.
Stav, kedy telo zostáva paralyzované a realita
je skreslená, pretože namiesto celostnej perspektívy vnímame len jej útržky. Konštruktívne myslenie sa mení na unáhlené, mnohokrát
dochádza k úplnému zahmleniu mysle. Aj
takto sa prejavuje úzkosť alebo anxieta, ktorou podľa Svetovej zdravotníckej organizácie
na svete trpí aspoň jedna osoba z trinástich.
Na Slovensku sa v roku 2017 na úzkostnú poruchu liečilo až 60 000 ľudí.

0LHVWRYNRQX*$/$17$

Stravné lístky v hodnote € ='$50$
Firemná doprava a ubytovanie ='$50$

DSODWDªGRY¨N\€

Zálohy každý piatok vo výške 40€

Pozície: operátor výroby,
YRGLġ9=9EDOLġ]iVRERYDġ
Mzda po odpracovaní mesiaca min. €

Najčítanejšie regionálne noviny
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MHGQRGXFK¨LDFHVWDNSUgFL

(,&=23d192&$53(1=5

www.studentservis.sk
galanta@studentservis.sk
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NÁBYTOK HALÁSZ
akciový leták a ďalší tovar za výhodné ceny nájdete na našej webovej stránke

www.nabytok-halasz.sk

Skriňa ELENA 3-dverová so zrkadlom
rôzne farby, skrine dvojdverové, trojdverové bez
zrkadla alebo so zrkadlom, v. 190 cm x š. 90 cm
(133 cm) CENA od 145,- €
Nadstavec dvojdverový alebo trojdverový
v. 55 cm x š. 90 cm (133 cm) CENA od 69,- €

Posteľ 9034
rôzne farby, s lamelovým roštom
š. 90 cm, 160 cm, 180cm
Pôvodná cena od 246,- € AKCIA od 99,- €

Kovový set 9004
stôl so štyrmi stoličkami
Pôvodná cena 119,- € AKCIA 99,- €

Pohovka PASTELA
rozkladacia s uložným priestorom
spanie 190 cm x 155 cm CENA 407,- €

Sedacia súprava INFERNO
rozkladacia s uložným priestorom,
spanie 230 cm x 160 cm
Pôvodná cena 813,- € AKCIA 699,- €

Sedacia súprava NICOLE
rozkladacia s uložným priestorom, polohovateľné opierky hlavy rozmer 212 cm x 330 cm
x 164 cm CENA 1 231,- €

Vešiaky
CENA od 19,90 €

Kreslo ušiak 6015
CENA 189,- €

KORA sektor
rôzne farby
Cena od 79,- EUR

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 10% ZĽAVU na nezlavnený sortiment na 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

NZ21-37 strana
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Ezen reklámunt felmutatása ellenében 10% KEDVEZMÉNYT adunk a nem leszálitot árucikkunkre az osszes uzletunkben

ZAMESTNANIE, GASTRO
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OTVÁRACIA DOBA:
Pondelok – Piatok
Sobota
Nedeľa

8.00 – 18.00 hod.
7.00 –14.00 hod.
Zatvorené

Predajňa: Nitrianska cesta 119, Nové Zámky, Tel: 035/640 86 00

Ceny sú platné od 20.09.2021 do 25.09.2021

NAJLEPŠIE CENY V MESTE
KVASENÁ KAPUSTA

ZEMIAKY ŽLTÉ
na zimné uskladnenie
balenie 25kg

0,45 €/kg

na domáci spôsob
voľný predaj

REŽEME KAPUSTU
PO-PIA 8.00-16.00
SO 8.00-12.00

0,69 €/kg

CIBUĽA ŽLTÁ

MAK MODRÝ
M
Ý

balenie 10 kg

balenie 1kg
b

Telefonické objednávky na číslach:

0908 832 973, 0944 706 284

3,90 €/kg

JABLKO ČERVENÉ Gala

MRKVA

KÁPIA ČERVENÁ
ENÁ

voľný predaj

voľný predaj

voľný predaj

0,79 €/kg

0,55 €/kg

1,49 €/kg

Vedľa predajne sa nachádza veľkoobchod s ovocím a zeleninou. Pre obchodníkov a kuchyne ponúkame
výrazné zľavy!!! Informácie na tel.: 035/6408 600, 0908 750 804
Ďalej Vám ponúkame široký sortiment ovocia a zeleniny a iného potravinárskeho tovaru.

NZ21-37 strana
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PREČO POTLÁČATE BOLESŤ
KĹBOV TABLETKAMI?

Vám ponúka:
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

Vďaka unikátnej liečbe sa pacienti zbavili nielen bolesti kĺbov, ale aj jej príčiny!
Stovky slovenských pacientov hovoria o prekvapivých výsledkoch. Dlhoročné problémy s artrózou či osteoporózou sú preč. O novej liečebnej metóde hovorí odborník z Centra liečby ochorení
pohybového aparátu MUDr. Vladimír Hudec.

Čo je skutočnou príčinou našich bolestí?
Medzi najčastejšie dôvody bolesti
kĺbov patrí preťaženie. Prichádza
vekom, nesprávnym životným štývlom či nadváhou. Najčastejšie je

Dokáže naštartovať regeneračný
proces v poškodených bunkách
kĺbov a kostí?
Áno, to je jej najväčší prínos. Terapia
obnovuje funkčnosť pohybového
aparátu, a to bez akéhokoľvek operačného zásahu. Je to celosvetovo
najúčinnejšia neinvazívna terapia na
ošetrenie ochorení kĺbov a kostí. Na
popredných klinikách vo Švajčiarsku
a Nemecku sa metóda úspešne
využíva už viac ako 20 rokov s vyše
80% úspešnosťou, čo je v medicíne
niečo nevídané.

však spojené s procesom starnutia,
náročným zamestnaním, ale aj
nesprávnym spôsobom športovania.
Pokročilá artróza sa prejavuje
bolesťou už aj počas relatívneho
pokoja. Poškodený kĺb reaguje
zápalom,
opuchom,
zvýšenou
bolesťou i obmedzeným pohybom v
kĺbe.
Aké sú možnosti pri riešení tohto
problému?
Keď už nepostačujú bežné liečebné
metódy, prichádza na rad operačné
riešenie, príp. umelá náhrada kĺbu. To
si však vyžaduje dlhé týždne až
mesiace rekonvalescencie, pri ktorej
je návrat do práce často problematický.
Ako sa dá vyhnúť operácii či umelej
náhrade kĺbu?
Až donedávna u nás neexistovala
žiadna terapia, ktorá by riešila
úbytok chrupavky či kostnej hmoty,
teda samotnú príčinu ochorenia.
Klasická liečba bola zameraná na
dočasné potlačenie bolesti a
oddialenie operačného riešenia.

Ako prebieha liečba ?
Liečba prebieha v modernej liečebnej jednotke, ktorú máme už aj na
Slovensku. Nachádza sa v Leviciach.
Pracuje v podstate na tom istom
princípe ako MRI diagnostická
metóda. Elektromagnetické polia sú
však omnoho slabšie ako pri MRI
snímkovaní. Čo to znamená? Že
terapia je úplne bezpečná a bez
akýchkoľvek negatívnych účinkov
spojených s jej používaním.
Koľkým pacientom už unikátna
MBST terapia pomohla?
Vo svete je to už úplne bežná
liečebná procedúra, takže sa to snáď
ani nedá spočítať. Aj na Slovensku sa
bolesti chrbta a kĺbov zbavilo už
veľké množstvo pacientov. Liečba je
bezbolestná a nemá žiadne vedľajšie
účinky.

na to prehovorila a vôbec neľutujem. Keď som o rok išla na
kontrolu k lekárovi, tak mi povedal,
že toto ešte nevidel. Artrózu som
mala zlepšenú a nepotrebujem vymeniť kĺb.“ Vierka,62r., Zvolen.

Zabezpečíme odvoz a dovoz
kontajnerovým vozidlom!

Takže je táto liečba naozaj bezpečná?
Ako odborník s viac ako 40 ročnou
praxou môžem povedať, že áno.
Chodia k nám pacienti, ktorí už
absolvovali všetky dostupné neinvazívne možnosti liečby kĺbov.
Avšak nikdy som u pacientov nevidel tak evidentné zlepšenie stavu
kĺbov, ako po absolvovaní MBST
terapie. Liečba je bezbolestná a
nemá žiadne vedľajšie nežiadúce
účinky. Nehrozí žiadne riziko infekcie, krvácania či zrastov. Výhodou
je, že pacient nemusí prerušiť svoje
pracovné či pohybové aktivity.
Ustúpenie bolesti a zlepšenie pohyblivosti kĺbu často nastupuje už
počas terapie – hovorí MUDr. Hudec.

0905 244 214
www.popilto.sk

novozámocko

Pokrok v medicíne sa však výrazne
prejavil aj v tejto oblasti a lekári v
Nemecku vyvinuli kauzálnu (príčinnú) terapiu, ktorou je molekulárna biologicko - stimulačná metóda (MBST terapia). Jej výsledkom je
nárast objemu chrupavky v kĺboch
pri liečbe artrózy a zvýšenie hustoty
kostí pri liečbe osteoporózy.

Kde pomáhajú slovenským pacientom?
Na Slovensku je MBST terapia poskytovaná v Leviciach, konkrétne v Sun
Medical centre. Máme s ňou už viac
ako 7 - ročné skúsenosti, pomocou
ktorých dokážeme terapiu nastaviť
presne podľa individuálnych potrieb
pacienta a dosiahnuť jej maximálnu
účinnosť. Našim pacientom vychádzame v ústrety poskytovaním
terapie aj vo večerných hodinách a
taktiež počas víkendových dní.
Aký je postup, ak sa chceme zbaviť
bolestí kĺbov a kostí?
Je potrebné zavolať na číslo 0949 67
77 99 a dohodnúť si termín vstupnej
lekárskej konzultácie, kde odborníci
posúdia váš zdravotný stav a odporučia vhodnú terapiu.

„Tiež som si myslela, že je to zase
reklamný ťah na ľudí. Veď sa s
reklamou na rôzne tabletky a
mastičky na kĺby všetci stretávame
denne.
Avšak mala som zničenú chrupavku v kolenách a lekár mi chcel
vymeniť kĺb. Suseda túto terapiu
skúsila a veľmi jej pomohla. Tiež ma

NZ21-37 strana

SUN MEDICAL CENTRUM
A. Kmeťa 39, Levice
www.medtec.sk
0949 67 77 99
59-090

Prečo sa až 90% ľudí stretne počas
svojho života s bolesťou kĺbov?
Ak máme zdravé kĺby, fungujú ako
dobre naolejované ložiská a ich
chrupavka pôsobí ako tlmič nárazov.
Kvôli nadmernému opotrebovaniu
sa naša chrupavka stáva drsnejšia,
objavujú sa v nej trhliny až deštrukcie. Tým sa zhorší aj pohyb- livosť
kĺbu.

s.r.o.
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Stavbári
a lešenári pozor!

OPERÁTOR
VÝROBY

zôüôòúþðÔąĢóĂúþ
òôûþāþĝýĎÿāĎòðýðăĄāýĄĂĈ
òôĂăððñŭąðýøôĉðóðāüþ

- ubytovanie
zabezpečené

VIAC INFO
NA TEL.
ČÍSLACH:
BEZPLATNÁ LINKA

Volajte:+421 948 672 122
+421 907 780 698
www.alukogroup.com/nabor

17€ - 20€
na 1 hod. podľa kvalifikácie.

94-0100

85_0532

0800 500 091
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BRAVČOVÁ
Č Á A HOVÄDZIA
Ä
PORÁŽKA
A ROZRÁBKA V NEMECKU

BRUTTO NA HODINU

PRÁCA VHODNÁ
AJ PRE PÁRY
20 dní platenej dovolenky,
preplácané sviatky

Nemecká pracovná zmuva
Nemecké sociálne poistenie
Vybavíme všetko potrebné pre prácu
Možnosť turnusov
Ubytovanie zabezpečené
Stabilná celoročná práca

www.eifelfleisch-mueller.de
karriere@eifel-fleisch.com

+421

944 995 400

85_0707

145 KČ/ NETTO HODINA

ZASTAVENIE SADANIA BUDOV

  
TO, RÝCHL





stabilizujeme základovú pôdu
a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

0918 726 754
PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

SK.ABAINNOVATOR.COM
Dodržiavame prísne hygienické a bezpečnostné opatrenia
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HRADEC KRÁLOVE

+420 702 193 121
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