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Možno je to náhoda, možno priama súvislosť. Neviem a nie som ani odborník na duševnú kondíciu. Mal som
však starých rodičov. Dnes to konštatujem už len v minulom čase. Dedkov
som nezažil, mám „skúsenosti“ s prababičkou a so starou mamou. Obe boli
upracované, ale plné lásky a dobroty.
Obe boli prísne, ale zároveň láskavé,
dobroprajné a žičlivé. A obe som vyprevádzal na poslednú cestu s takou akousi nevyslovenou výčitkou. „Nestihol
som sa vám poďakovať, nestihol som
vás ani pohladiť po hlave.“
Teraz opatrujem 90 ročnú mamu.
Stará – vekom – už určite je a rodičom
je tiež. Považujem to nielen za prirodzenú povinnosť posledného z rodu,
ale aj za samozrejmosť. Vidím, ako jej
ubúda síl, ako sa čoraz horšie orientuje
v tomto svete, odpovedám jej na časté
otázky prečo, kto, načo. Prestáva tomuto svetu rozumieť. Ten jej bol aj ťažší,
aj jednoduchší. Ťažší v tom, že sa viac
nadrela. Neviem či si vie niekto ešte z

dnešnej generácie v aktívnom veku
predstaviť ručné pranie a ručné plákanie napríklad plienok. Určite nevie. Jej
to vidno na kĺboch prstov na rukách. Aj
po mnohých desiatkach rokov. Mnohí
starí rodičia sa počas života doslova zodreli. Aby tu niečo po nich zostalo, aby
sa ich deti a vnúčatá mali lepšie, ako sa
majú, aby postavili dom, zasadili stromy. Aby tu niečo hmotné i nehmotné
zanechali. Aby tu niečo boli platní. V
súlade s tým, čo do nich vštepovali ich
rodičia.
Takže, milí mladší čitatelia, v nedeľu desiateho októbra je Deň starých
rodičov. Oficiálne bol vyhlásený v roku
1978. Cieľom je výzva ľuďom, aby premýšľali o vplyve starých rodičov na ich
životy a na spoločnosť. Deň je príležitosťou ukázať lásku k starým rodičom
a zas oni majú možnosť prejaviť svoje
city k svojim deťom
ťom a vnúčatám, podať im pomocnú
ruku a podeliť sa s nimi o
životné múdrosti.
ti.
Pekné stretnutia
nutia
a vám
želá

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
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STRECHYNA KĽÚČ
plechy a škridle
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Cenové ponuky ZDARMA

NEBYTOVÝ
OBCHODNÝ PRIESTOR

ARRI s.r.o.

0905 746 124
09
www.strecha.ws

07-0001

Zdá sa mi byť zvláštnou náhodou, že
dasiateho októbra sa v medzinárodných dňoch mnohých kalendárov
stretáva depresia, duševné choroby
a... Deň starých rodičov.

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

celková výmera 937 m2 | pozemok o výmere 2035 m2
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Podobne je to aj medzi ľuďmi. Keď
príde slušný človek medzi bandu darebákov, tak ich neobráti na dobro. Buď
ho vypudia, alebo zmenia na svoj obraz.
Keď príde darebák medzi slušných ľudí a
správajú sa k nemu tolerantne, tak hrozí
nebezpečenstvo nákazy. Poučenie? Tak
ako vyhadzujeme z pivnice zhnité jablká,
musíme očisťovať firmy a spoločenstvá
od „nakazených“ ľudí, ktorí šíria zlo,
klamstvo, intrigy a manipulujú s druhými ľuďmi. Niektorí z týchto ľudí sa nás
snažia presvedčiť, že sa zmenili a polepšili. Ale chýba im pokorné uznanie svojej
viny a pokánie. A potrestanie. Až potom
môže prísť odpustenie a obnova. Máme
úrad, ktorý mal kontrolovať porušovanie zákonov v polícii. Keď tam pôsobila
zločinecká skupina, nekontrolovali. Keď
polícia začala prenasledovať zločincov,
snažia sa vyšetrovateľov zastaviť. Prehnití inšpektori slúžiaci zločinu. Zhnité
jablká sa postupne samé rozložia. Ľudia
so zhnitým charakterom však rozkladajú
celú spoločnosť. Šíria okolo seba nepokoj, neistotu, agresivitu a zlobu. Politicky
dosadených darebákov treba z úradov

odstrániť. Rýchlo a nekompromisne. Ináč
sa obnova práva a poriadku nepodarí.
Zločinci sa bránia všetkými prostriedkami. Je hrozné vidieť tlupy agresívnych
fašistov a komunistov vykrikovať na
uliciach o demokracii. Oni sami demokraciu nikdy nepripustia. Máme v týchto
mesiacoch historickú šancu oslobodiť
Slovensko od vlády oligarchov, mafiánov
a ich politických prisluhovačov. Prehnití
ľudia sú ešte stále v dôležitých funkciách.
Víťazi volieb si naivne myslia, že sa darebáci polepšia. Zhnité jablko nikdy neozdravie, iba prispieva k šíreniu hniloby.
Naše deti a vnúčatá si zaslúžia žiť
v čistej a spravodlivej krajine. Čistej
vo vzťahu k ľuďom a k prírode. Roky
sme ustupovali darebákom, ktorí dnes
z opozičných lavíc drzo vykrikujú, že
chcú ochraňovať ľudí v našej krajine.
V skutočnostii túto
krajinu roky rozkráozkrádali a ochraňovať
ňovať
chcú iba sami seba
pred spravodlivým
livým
ráňme
trestom. Ochráňme
Slovensko pred
d touto hnilobou.

» Ján Košturiak
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Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.
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Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera KM medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu
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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.
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Príklad:
RP KM 12 Predám kočík,
0987 654 321.
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Chcete si
podať
inzerát?
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Občianska
riadková
inzercia

»KÚPIM STARÝ PIONIER
JAWA 05,JAWA 20,JAWA
21,MUSTANG,MOPED STADION,JAWA 90 SIMSON ENDURO ELECTRONIC AJ POKAZENÉ,PLATÍM IHNEĎ PONÚKNITE
0915 215 406

tel.: 0910 851 307

komarnansko@regionpress.sk

Čo sa stane, keď dáte zhnité jablká
ku zdravým? Zhnité jablká neozdravejú a zdravé začnú hniť.

59-132

Redakcia:

Prijem plošnej
inzercie

KOMÁRŇANSKO Zhnité jablká

e-mail: baumajsterova@regionpress.sk
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A
AKCIOVÁ PONUKA NA MESIAC SEPTEMBER V TEJTO LEKÁRNI

PLUS LEKÁREŇ HP TESCO
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VÝHODNÝ VERNOSTNÝ SYSTÉM, OKAMŽITÉ
VÝRAZNÉ ZĽAVY Z DOPLATKOV NA VYBRANÉ LIEKY AŽ DO VÝŠKY 50% .
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NÁBYTOK HALÁSZ
akciový leták a ďalší tovar za výhodné ceny nájdete na našej webovej stránke

www.nabytok-halasz.sk

Posteľ TIPO šírka
rozmer: 140 cm, 160 cm a 180 cm vysoká posteľ
výška spania 52 cm
CENA 540,- €

Sedacia súprava do „U“ VEGAS
rozkladacia s uložným priestorom
šírka: 350 cm
CENA: 980,- €

BRUNO - rozkladacia sedacia súprava s uložným priestorom . Rozmery š.: 240 cm,
v.: 97 cm, hl:. 170 cm,spanie 124 cm x 196 cm
CENA: 480,- €

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

Jadálenský set MAX V stôl a BOSS XIV
stolička. Stôl rozkladací 120 / 150 x 80 rôzne
farby. Stôl CENA 156,- €
Stolička CENA 42,- €

Kuchynské linky vo vysokom lesku aj v
drevodekore.
Skrinky v rôznych rozmeroch a farbách
Cena skriniek od 35,- €

Skriňa ALBA s posuvnými dverami 250 cm
Pôvodná cena 489,- € AKCIA 399,- €

Šatníková skriňa BALI - 4 dverová
šírka: 196 cm
Pôvodná cena 285,- € AKCIA 269,- €

Sektorový nábytok AMARANT
rôzne farby
Cena od 45,- €

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
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Ezen reklámunt felmutatása ellenében 10% KEDVEZMÉNYT adunk a nem leszálitot árucikkunkre az osszes uzletunkben

SLUŽBY, ZAMESTNANIE

KOMÁRŇANSKO
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PREČÍTAJ SI LEPŠIE NOVINY

9. októbra 1874

Výročia a udalosti

založenie Svetovej poštovej únie

Prijem plošnej
inzercie

do ktorého koľvek okresu
tel.: 0910 851 307
59-288

e-mail: baumajsterova@regionpress.sk
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SPRAVODAJSTVO / ZAMESTNANIE, ZDRAVIE

V Kláštore pod Znievom vyhorelo
známe zariadenie pre bezdomovcov, pomôžte prosím! Stará sa oň
náš redakčný prispievateľ a Vám
dobre a už roky známy autor, Ján
Košturiak.

modlitbách, prácach a obetách mnohých rehoľných spoločenstiev už od
11.storočia (premonštrátov, benediktínov, členov spoločnosti Ježišovej) – ide
o premonštrátsky kláštor Panny Márie
v Kláštore pod Znievom. V pätnásť rokov nepoužívaných starých priestoroch kláštora sa diali zázraky – nebola
funkčná elektrika, kúrenie, žiadne sociálne zariadenie, dnes je celá budova
obývaná, vykúrená, využitá do posledného kútika a všetko svojpomocne a s
Božou pomocou.
„Vyhoreli sme“, napísal nám do
redakcie profesor Ján Košturiak. Našťastie bez ľudských zranení, aj zvieratá sme zachránili.“Ak máte ako, zverejňujeme overené číslo účtu zbierky pre
Útulok Dobrého Pastiera. Ďakujeme!
Ide toziž zima.

Útulok Dobrého Pastiera je jedno z
najväčších zariadení na Slovensku, poskytujúce sociálne služby chudobným.
Útulok Dobrého Pastiera je útulkom
pre ľudí, ktorým život nedožičil toľko,
čo ostatným. Je to útulok aj pre tých,
ktorí si nevážili to, čo mali, a museli
to žiaľ stratiť, aby to znova našli. Jeho
kapacita pred zimou sa naplnila na maximum – 300 odkázaných duší. Útulok
však zasiahol ničivý požiar.
Už v roku 2007 prichýlil otec Vladimír na farský úrad v Koši asi desiatich
mužov, ktorí museli opustiť resocializačné zariadenie v obci. Farské priesto- Číslo účtu (IBAN): SK20 0200 0000
ry nemohli však dlho slúžiť na tieto 0025 5321 8455
účely a tak sa otec Maslák obzeral po
budove, v ktorej by mohol naplno realizovať túžbu a myšlienku, ktorú dlho
v sebe nosil – pomáhať slabším a odstrčeným, osobám bez úcty k sebe, k životu, k druhým. Na tejto ceste hľadania
priestorov otcovi Maslákovi pomohli
viacerí dobrodinci, jedným z nich bol
zosnulý a vážený Mons. Rudolf Baláž.
Budova, ktorá v súčasnosti už
slúži ako domov pre týchto ľudí, je budova nie hocijaká, budova s hlbokým
kresťanským základom, postavená na
» red

Na našu jednozmennú prevádzku v Hurbanove
prijmeme zamestnancov
do pracovného pomeru na pozíciu:
Vodič NAD (Hurbanovo)
Doprava odpadov, bežná údržba a drobné
opravy na vozidle. Vodičský preukaz C+E.
Základná mesačná hrubá mzda 920,- EUR + 200,- EUR
mesačná pohyblivá zložka.
Ponúkame Nástupný bonus 700 EUR,
13. mzdu, stravný lístok nad rámec zákona,
príspevky zo Sociálneho fondu.
Pracovná doba 6.00 – 14.30 hod
+421 903 576 274

07-0067

„Košturiakovci“ vyhoreli
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INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

Regenerácia či úľava pred svrbením,
pokožke prichádza na pomoc CBD
Ich podiel na trhu s kozmetikou má
do roku 2024 vzrásť o 30%, dostať ich v
rôznych formách, od krémov, sprejov,
rozjasňujúcich olejov, po šampóny či
mejkap. Kozmetické prípravky s obsahom kanabidiolu (CBD) môžu pomôcť
ľuďom so sklonom k suchej či zaparenej pokožke, akné a ekzémom.

a analgeticky, teda uľaviť od bolesti. V
oblasti dermatológie sa tieto vlastnosti
odzrkadľujú dopadmi CBD na sebocyty,
bunky v mazových žľazách, ktoré sa podieľajú na produkcii mastných sekrétov.
Tie udržujú pokožku pružnú a hydrato-

Výskum pre La Clinica Terapeutica zas
skúmal, ako CBD účinkuje na jazvy z
akné a iné kožné ochorenia. Počas dvoch
mesiacov si dvakrát denne dvadsať
účastníkov nanášalo masť s obsahom
CBD. Po tejto dobe sa vzhľad, pružnosť a
hydratácia ich pokožky výrazne zlepšila.

V predošlých článkoch sme písali o
CBD získavanom z konopy siatej ako
efektívnom výživovom doplnku. Kozmetický priemysel má však oproti ostatným oblastiam výhodu. Hoci CBD nemá
žiadne psychotropné účinky, jeho úplná
legalizácia je stále v procese. Kozmetika
má však najmenej obmedzení, pretože
sa jej produkty nemusia konzumovať.
Aj z tohto dôvodu sa CBD kozmetika pred niekoľkými rokmi začala tešiť
úspechu najskôr v Hollywoode a neskôr
sa rozšírila aj do Európy. Jednou z najFoto: Canva.com
úspešnejších je napríklad česká značka
CANNEFF. Kozmetika s obsahom CBD
je však stále novým trendom a derma- vanú. Keď sú sebocyty nadmieru stimutologické účinky tejto látky vedci stále lované alebo zapálené, vzniká príliš veľa
skúmajú.
mazu, čo môže vyústiť do dráždivosti,
zápalu pokožky alebo akné.
Mení vzhľad a zmierňuje zápaly

a iných nepríjemných pocitov. Zistili to
napríklad maďarskí vedci v štúdii pre
The Journal of Clinical Investigation z
roku 2014, keď pozorovali účinky CBD
na sebocyty. Pri použití CBD sa sebocyty „upokojili“, a tým sa znížila tvorba
mazu.

Pri nanesení prípravku s CBD na poNajlepšie preskúmanými účinkami kožku sa môže znížiť tvorba tohto mazu
CBD je schopnosť pôsobiť protizápalovo a pokožke sa uľaví od zápalu, svrbenia

CBD tiež môže zmierniť svrbenie pokožky, pretože kanabinoidy pôsobia na
nervové signály, ktoré po prenesení do
mozgu vytvárajú pocit svrbenia. Podľa
štúdie pre platformu Acta Dermatovenerologica Croatica CBD úplne zastavilo
svrbenie pokožky 81 percent pacientom
podstupujúcich hemodialýzu. Zatiaľ
však kvôli nedostatku informácií a výskumu v tejto oblasti nie je odporúčané
používať CBD ako jediný prostriedok na
vážnejšie kožné problémy. Na dosiahnutie efektívneho účinku ho preto mnohé
kozmetické značky kombinujú s ďalšími
účinnými látkami ako kyselina hyalurónová či s rastlinnými ceramidmi.
» red.
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CBDexpert

5% CBD olej

31,5

0

EUR

10% CBD olej
,9EU0R

45

20% CBD olej

63,0

0

EUR

CBD BIO KONOPNÉ OLEJE
VLP¶ŀHWHREMHGQDħQD

www.cbdexpert.sk
VOHGXMWHQ£VDMQDIDFHERRNX
www.facebook.com/cbdexpert.sk

$NVDFKFHWHVWDħSUHGDMFRP
DM9\NRQWDNWXMWHQ£V
D]¯VNDMWH]DXM¯PDY«
SRGPLHQN\

+421 904 552 345

objednávky@cbdexpert.sk

0RŀQRVħSUHGDMDRVREQH
DMQDSUHGDMQL

33-0084
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ZAMESTNANIE, FIRMÁM

KOMÁRŇANSKO

PONÚKAME PRÁCU V ČR

HĽADÁTE NOVÉ
ZAMESTNANIE?

UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ

85 0655

MZDY OD 900 € DO 1300 € / MESAČNE
BLIŽŠIE INFORMÁCIE NA BEZPLATNEJ LINKE:

0800 500 091

7

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

KONTAKTUJ
T

E NÁS

baumajsterova@regionpress.sk

0910 851 307

+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.)

Pohovory máme
KAŽDÝ PONDELOK A KAŽDÚ
STREDU
o 8:00 na našej adrese.

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

E-mail: nitriansko@regionpress.sk

KM21-40 strana

7

59-285

NEJDE VÁM
BIZNIS?

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

ZDRAVIE / SLUŽBY

8
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ZÁRUKA

ROKOV

STOLIČKOVÉ VÝŤAHY

Veľmi obľúbené
 Pre ŤZP občanov možnosť vybaviť na zakúpenie
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

Sme tu pre Vás po celom Slovensku
Volajte teraz pre bezplatnú a nezáväznú obhliadku

0800 162 162

65-012

BEZPLATNÁ
INFOLINKA

52-0065



HRADEC KRÁLOVE
145 KČ/ NETTO HODINA

OPERÁTOR
VÝROBY
- ubytovanie
zabezpečené

VIAC INFO
NA TEL.
ČÍSLACH:
BEZPLATNÁ LINKA
85 0672

+420 702 193 121

85_0793

0800 500 091
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