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NOVOZÁMOCKO
Týždenne do 34 140 domácností

Deň, na ktorý by sa nemalo zabúdať

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

ZUBY, KTORÉ NE
Iba po telefonickom kontakte v čase do 20.00 h.

STRECHYNA KĽÚČ
plechy a škridle
od

59-132

0907 369 497 - CENY DOHODOU

0910

Turecká 24, Nové Zámky

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

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

NOVAPLAST

Predaj
Montaž
Servis
Opravy

PLASTOVÉ, HLINÍKOVÉ OKNÁ A DVERE

My vaše auto odvezieme zadarmo
a odhlásime ho u vás doma.

PEVNÁ LINKA

MOBIL

035 6420 166

0918 109 149

www.helux.sk

helux@helux.sk
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ORTOPEDICKEJ OBUVY

PLATÍME 50 €/T auta
801210006

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

Kontakt: 0944 726 577

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

0915 261 120

781210003-1

ZATEPLENIE BUDOV

REKONŠTRUKCIE BYTOV

Novootvorená predajňa

OPRAVY a SERVIS

Autorizovaný spracovateľ - Piec auto s.r.o.

07-0001

0905 746 124
09
www.strecha.ws

Pokladanie zámkovej dlažby

Ďalej ponúkame:

VÝKUP AUTOVRAKOV
RECYKLÁCIA AUTOMOBILOV
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ARRI s.r.o.

čistenie, ﬁxácia a farbenie

písma

• Graﬃti
• Dlažby
• Fasády
• Strechy

4,90 €/m

Cenové ponuky ZDARMA

Renovácia eternitových
a škridlových striech

• Hroby
• Pomníky
• Zlatenie

Ošetrenie nie je hradené ZP.

76-0012

ZUBNÁ POHOTOVOSŤ

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

RENOVUJEME:

PADAJÚ

- 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

1

-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

76-0007-1

Kamenárske služby
Montáž a Predaj HROBOV

0910 800 837

80-0150

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
ťom a vnúčacity k svojim deťom
tám, podať im pomocnú
ruku a podeliť sa s nimi o
životné múdrosti.
ti.
nutia
a vám
Pekné stretnutia
želá

76-0005-4

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

www.starzyk.sk

59-306
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Keď môj syn, siedmak, dostal rozvrh, uvidel som tam nultú hodinu
etiky. Prvé, čo mi napadlo, bolo to,
ako sa na 7.00 hod. dostane do vyše
2 km vzdialenej školy, keď ho nebudem môcť voziť.
Školský autobus tak skoro ráno nechodí, peši by musel vstávať pred šiestou
a ísť rozospatý na bicykli, no neviem. Zatiaľ chodí na bicykli. Ešte je teplo, svetlo.
Ale ak budú tmavé rána a zlé počasie, objavia sa mnohé riziká.
Kedysi deti chodili do školy peši, cesta im trvala dlho, skoro vstávali. Aj dnes
musia niektoré deti putovať za školou.
Dnešný svet je však iný, cesta do školy
môže byť nebezpečná.
V minulosti sa počítalo s neskorším
nástupom na vyučovanie. Nekládli sa
také nároky na deti. No dnes je vyučovací
obsah niekoľkonásobný, žiak, ak je nultá
hodina, trávi v škole aj s cestou cca 8 hodín a musí podať výkon na rôznorodých
predmetoch. Potom príde domov zavalený domácimi úlohami, prípadne má krúžok. Kedy má oddychovať? Dnes nemôžeme len tak povedať, že my sme dochádzali
peši skoro ráno a neubudlo z nás.
Ak sledujeme trendy zo zahraničia či
psychologické odporúčania, skorý začiatok vyučovania je veľmi zlým riešením.
Deti sú unavené, prispaté, ich myslenie
ešte nie je „rozbehnuté“. Vyučovať v tomto čase akýkoľvek predmet je neefektívne.
Z vlastných skúseností viem, aké ťažké

bolo vyučovať tak skoro. Aj pre mňa. Niekedy sa stáva, že v tomto čase musia žiaci
písať písomku, čo je ozaj kruté. Riešením
sa zdá byť skoré uloženie sa na spánok. To
však nič nemení na neefektivite ranného
vyučovania.
Ideálny začiatok vyučovania je o 9.
hodine. Škola má možnosť tak začínať.
Môže sa to stretnúť s nevôľou. Posunulo
by sa tým dovážanie detí do škôl a vyučovanie by sa skončilo neskôr. Určite by
sa však mala obmedziť/zrušiť nultá hodina, ktorá je problematická aj z hľadiska harmonogramu rodiny žiaka. Školy s
nultými hodinami hovoria, že ich majú z
priestorovo-personálnych dôvodov. Pripúšťam, že niekedy niet iného riešenia.
Citlivejšie by bolo posunúť vyučovanie,
ako mať nulté hodiny. A ak už nultá musí
byť, nech je iba jedna za týždeň. Sú však
školy, kde žiaci chodia na nulté aj viac
razy do týždňa, čo je bezohľadné.
Ako sa zmenili školy, rodičia, tak sa
zmenili aj deti a nikto za túto zmenu nemôže. Prichádza so zmenou spoločnosti.
To, čo fungovalo kedysi, dnes nemusí. Ak
budeme súčasné školstvo stavať na nefunkčných princípoch, potom sa nečudujme, že bude rásť zo strany žiakov odpor k
vzdelávaniu, ku škole, k svetu dospelých
a k všetkému, čo je preukázateľne prežitkom. Nultá hodina je jedným z mnohých,
ktoré nemajú miesto v pedagogike.

(pri galante)
k
Ponúka
• 8-15 týždňové Nosnice
• Brojlerové kačice
na výkrm
ROZVOZ

na predaj:

krmivo pre nosnice Zabezpečíme
rastová a znášková

0905 551 499, 031 781 15 63, 0905 450
50 432
432

36-0006
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» PhDr. Ján Papuga, PhD.
pedagóg

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

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

PREDAJ

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

Živé KURENCE
Živé MORKY

Západné Slovensko
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

ČISTENÁ HYDINA K ODBERU

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

Hodnota tovar musí byť nad 30 EURO - donáška 4 EURÁ

50.530
29.120
35.020
30.690
41.690
36.230
28.230
41.340
39.560
27.490
52.120
33.870
28.710
26.640
83.740
20.730
12.970
29.620
41.130
48.090
32.750

Morky a moriaky

4,50€/kg

Kurence

2,80€/kg

Sliepky na polievku

2,90€/kg

S

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

3
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Východné Slovensko
BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN

7,70€/kg

Zemiaky na uskladnenie, strúhaná kapusta k odberu

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

Kŕmené husokačice s pečienkou

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

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

SPRAVODAJSTVO / SLUŽBY, GASTRO

NOVOZÁMOCKO
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„Košturiakovci“ vyhoreli
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

OTVÁRACIA DOBA:
Pondelok – Piatok 8.00 – 18.00 hod.
Sobota
7.00 –14.00 hod.
Nedeľa
Zatvorené

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

Ceny sú platné od 11.10.2021 do 16.10.2021
ZEMIAKY ŽLTÉ

REZANÁ KAPUSTA

na zimné uskladnenie

voľný predaj

NAJLEPŠIE CENY V MESTE
NOVÁ KVASENÁ KAPUSTA
na domáci spôsob
voľný predaj

balenie 25kg

0,45 €/kg
CIBUĽA ŽLTÁ
balenie 10 kg

REŽEME KAPUSTU
TU
.00
PO-PIA 8.00-16.00
SO 8.00-12.00

0,79 €/kg
MAK MODRÝ
Ý
balenie 1kg

Telefonické objednávky
á k na čí
číslach:
l h

0908 832 973, 0944 706 284

3,90 €/kg

JABLKÁ ČERVENÉ

KARFIOL

KAPUSTA BIELA
EL A

voľný predaj

voľný predaj

voľný predaj

od 0,59 €/kg

0,99 €/ks

0,39 €/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.
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76-0003-7

0,49 €/kg

02 AUTO-MOTO / iné
»ČZ-JAWA Odkúpim Motocykel/Diely-SERIÓZNA DOHODA 0908 205 521
»Autá, Motorky, Traktory ODKÚPIM VETERÁNY 0949
350 195
»KÚPIM STARÝ PIONIER
JAWA 05,JAWA 20,JAWA
21,MUSTANG,MOPED STADION,JAWA 90 SIMSON ENDURO ELECTRONIC AJ POKAZENÉ,PLATÍM IHNEĎ PONÚKNITE
0915 215 4061

03 BYTY / predaj
04 BYTY / prenájom
»Dám do prenájmu jednoizbový byt v N.Zámkoch
0907252422

10 ZÁHRADA A ZVERINEC
11 HOBBY A ŠPORT
»ZO STARÝCH DOMOV KÚPIM
STAROŽITNOSTI, STARÉ VECI
A ĽUDOVÉ KROJE 0918 439
1244

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
trestom. Ochráňme
ráňme
Slovensko pred
d touto hnilobou.

UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ

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

0800 500 091

SBS GUARDING s. r. o.
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

SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na prevádzky

v Šuranoch

Mzda: 3,580 €/h. brutto
Nástup ihneď.
Volať v pracovné dni od 8:00h do 16:00h

» Ján Košturiak

0948 022 519 • milan.bozik@guarding.sk
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09 DOMÁCNOSŤ
»Predám digitálnu anténu na príjem slovenských
a maďarských programov
bez poplatku. Montáž dohodou.Tel. 0903122192

U6
D

14 RÔZNE / iné

O

Kúpim starý traktor Zetor,20,30,4011.0902449970

16 ZOZNAMKA

2

K

»57r hľadá priateľku 0917
049 831

D

Spätnou SMS vám potvrdíme
prijatie inzerátu a jeho cenu,
ktorú vám vyúčtuje váš mobilný operátor. Cena je 0,60 €
s DPH za každých začatých 30
znakov textu vášho inzerátu
vrátane medzier. Nič iné neúčtujeme. Upozornenie! Služba
nefunguje u operátora 4ka.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac
týždňov, pošlite rovnakú sms
toľkokrát, v koľkých týždňoch
chcete inzerovať.
Službu PlatbaMobilom.sk technicky zabezpečuje ELET, s.r.o.
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Príklad:
RP NZ 12 Predám kočík,
0987 654 321.

5

1

S

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

2
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9
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U

Chcete si
podať
inzerát?
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Výročia a udalosti

založenie Svetovej poštovej únie
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85 0655

01 AUTO-MOTO / predaj
»Predám Fiat Punto 0917
049 831

PONÚKAME PRÁCU V ČR

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

Najčítanejšie regionálne noviny

36-0002

Občianska
riadková
inzercia

HLAVU HORE / ZAMESTNANIE, ŠKOLA

36-0002
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ZDRAVIE / SLUŽBY

NOVOZÁMOCKO
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Prichádza každý rok,
ale nemusíme ju k sebe pustiť
Viac ako inokedy oddychujte. Doprajte si odpočinok. Relaxačné procedúry, ako napríklad dychové cvičenia,
antistresové omaľovánky, meditácia
alebo joga, preukázali blahodarne
účinky na náš mozog a stav relaxácie.
Zmeny počasia naozaj môžu vplyUžívajte si čaro jesene – nalaďte sa
vom nedostatočnej adaptácie u citlivej- na farby jesene, urobte si domáce deších (meteosenzitívnych) jedincov vy- korácie, spríjemnite váš byt jesennými
volať nadmernú únavu, stratu energie farbami. Na chvíľku si odložte diár a
a životnej sily. Nejde však o chorobný mobilný telefón a urobte si pohodlie pri
stav, ale o syndróm (súbor príznakov), šálke dobrého čaju a obľúbenej knihe
ktoré sú prechodné. Počas kratších či filme. Vyskúšajte si nové recepty zo
jesenných dní si prirodzene užívame sezónneho ovocia a zeleniny.
menej slnečného svetla než počas jari
Psíčkari, ktorí musia so zvieratkom
či leta. Aby sa s tým náš organizmus von za každého počasia, už si zvykli
vyrovnal, produkuje viac melatoní- aj na jesenné usmoklené hmlisté dni a
nu, hormónu spánku. Počas jesene a vnímajú ich presne tak, ako ich zvieratzimy nedostatok svetla spôsobuje, že ká. Ako ktorékoľvek iné obdobie v roku.
je počas dňa hladina melatonínu v na- A možno tu zohráva hlavnú úlohu prášom tele vyššia. To môže viesť k únave, ve vyššie spomínaná prechádzka. Áno,
problémom so spánkom či depresii. za každého počasia. Chce to iba trošku
Akýkoľvek pohyb preto prirodzene sebazaprenia.
pomáha prekysličovať organizmus a v
konečnom dôsledku uvoľňuje do tela
iné hormóny, endorfíny. Hovorí sa im aj
hormóny šťastia. Postačí aj osviežujúca
prechádzka.
Doprajte si tiež kvalitný spánok
– kvalitný spánok pomáha aj proti sezónnej únave. Je dôležitý počas chladnej sezóny na dobitie energie a udržanie imunitného systému v správnej
kondícii.
» red

75-22

Hovorí sa jej „jesenná únava“. Alebo
aj „jesenné depresie“. Kým mnohí
jeseň doslava milujú, iní majú problém adaptovať sa na ňu po lete, „plnom života“.

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

BEZ

ŠPECIÁLNA ZĽAVA
pre dôchodcov
0905 555 222

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

Výročia a udalosti
Studená vojna: Chruščov vyjadril svoje rozčúlenie na Valnom zhromaždení OSN búchaním topánkou o stôl

12. októbra 1960
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Naša firma má dlhoročné
skúsenosti v obore

0910 851 307

5

88-0105

Zameranie, odborné poradenstvo
a cenová kalkulácia ZADARMO!

Materiá
l
prvotrie
dnej
kvality

BÝVANIE

6
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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

NZ21-40 strana
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32-0143

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

RELAX

7

80-0148

NOVOZÁMOCKO

NZ21-40 strana

7

8

ZDRAVIE / SLUŽBY
Ž

NZ21-40 strana

Najčítanejšie regionálne novinyy

8

POLI
P
POL
PO
OLITI
LLIITI
TICK
TICK
CK Á IN
CKÁ
IINZE
NZE
ZERC
Z
ZER
ER
RCIA
RC
CIA
A / SSPO
PO
OMÍN
MÍNA
MÍ
NAME
NAM
ME, SSLLUŽ
UŽBY
U
ŽBY
BY

AKCIOVÁ
PONUKA
NA MESIAC

OKTÓBER
VO VAŠICH
LEKÁRŇACH
1%ß/
#)2à-/
/ß!%)"
"+21&ß
%/Ȏ-(
 ÐÐTPCAAĝơMIÐ
à!%
*GCIÐM@Q?FSHCÐÐJGCıGTĖÐL?ÐNMRJ?ıCLGC
NPęXL?IMTÐNPGÐNPC
NPęXL?IMTÐNPGÐNPCAFJ?BLSRęÐ?ÐAFPęNIC

-/&à(ȗ-ßàà(0à
ͽ àÒ(0
-Ȕ3,"+ǳà!ß+àͽ ͽàÒ(0

-/&à(ȗ-ßà(0

 àÒ(0
!%/Ȏ-(à
à-/ß!%)"+21&ß

Sto
optusssin
PFOORM à

ÐK
KJÐ
0QLM
MQRPPPFK à
HS>M
MHV à
ÐK
KJÐ

J. Kráľa 3, Nové Zámky

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

LEKÁREŇ DVORY

1+12*
*à3ß/"ßàà0-/6à
#,
,/1ßà
àJI ÐÐ

,1/&3&+
*B
BKQELIàͽ ҿ ÐÐ
*GCIÐM@Q?FSHC
VWJMKCR?XMJęLGSKAFJMPGB

-/&à(ȗ-ßàà(0à
 àÒ(0

-/&à(ȗ-ßàà(0à
 àÒ(0

 àÒ(0
!%/Ȏ-(à
à-/ß!%)"+21&ß

(&-%/*0(-à7&+,(à
0),3(
KEÐANQÐ×
ÐIQÐ
#,/1ß ÐÐÐK

-Ȕ3,"+ǳà!ß+à àÒ(0

!%/Ȏ-(à
à-/ß!%)"+21&ß

-/&à(ȗ-ßàà(0à
 àÒ(0

-Ȕ3,"+ǳà!ß+à àÒ(0

-/&à(ȗ-ßà(0

-/&à(ȗ-ßà(0

 àÒ(0

 àÒ(0

+,0

3à(!&&à'àȶ)Ȅ&ßà-/,"2(16

+2/
/,#ß+à
NPPCÐBCRGÐ ÐÐKJ
+2/
/,#ß+à
NPPCÐBCRGÐH?F
FMB?Ð
ÐÐKJ

1*Ȏ+à"
"àͽͽͽà&2 ÐÐANQÐ
ÐIQÐ
0(-à3&1
4ĞƢGTMTĞÐBMNJLMIÐQÐM@Q?FMKÐTGR?KęLSÐ"

AFMJCI?JAGDCPMJ
Ð"CLLĖÐBĖTI?ÐÐI?NQSJ?
M@Q?FSHCÐ'3Ð4GR?KęLSÐ"

4ĞƢGTMTĞÐBMNJLMI

-/&à(ȗ-ßàà(0à
 àÒ(0

-/&à(ȗ-ßàà(0à
 ͽàÒ(0

-Ȕ3,"+ǳà!ß+à ͽàÒ(0

-Ȕ3,"+ǳà!ß+à ͽàÒ(0

-/&à(ȗ-ßà(0

-/&à(ȗ-ßà(0

 ͽàÒ(0

 ͽàÒ(0

3șȅ&3,3șà
",-)+,(

3șȅ&3,3șà
",-)+,(

,)ß0ʈàà%,/ȗȴ(
2à"ß1Ȏ

-/&à(ȗ-ßà(0
-/&à(ȗ-ßàà(0à
 àÒ(0

 ͽàÒ(0

-Ȕ3,"+ǳà!ß+à ͽͽàÒ(0

3&1*Ȏ+à
'*&ß0,+à3
"0 ÐÐÐ'3ÐH?FMB??ÐÐIQ
"à(&"
4ĞƢGTMTĞÐBMNJLMI

-/&à(ȗ-ßàà(0à
 àÒ(0

-/&à(ȗ-ßàà(0à
 àÒ(0
-Ȕ3,"+ǳà!ß+à àÒ(0

-Ȕ3,"+ǳà!ß+à ͽàÒ(0

-/&à(ȗ-ßà(0

-/&à(ȗ-ßà(0

ͽ ͽ Ò(0

 ͽàÒ(0

+ß0-3,0ʈ

&*2+&1

-%6
60&,
0&,*ß/
/àKLPLS
SȢàPMOBG
EV
EV
VMBOQLK
VM
M
KF@HȢ à
ÐKJÐ

3TMš
3TMšūSHCÐLCNPęHCKLhÐ?Ð@MJCQRGThÐQƄ?FWQT?JMTGLWÐƢ?JĝBI?Ð
?ÐıPGCT

-/&à(ȗ-ßàà(0à
 ͽàÒ(0
-Ȕ3,"+ǳà!ß+à ͽàÒ(0

-/&à(ȗ-ßàà(0à
 àÒ(0

-/&à(ȗ-ßà(0

-Ȕ3,"+ǳà!ß+à àÒ(0

ͽ  Ò(0

-/&à(ȗ-ßà(0

ͽ  Ò(0

(S>IFQKiàOȡȆH>àOrWKV@EàC>OFB?

0QOBMCBK
àM>PàLOA
Aà àJ
JDààHP
MLJ>O>Kȵ ÐÐ Ð*GCIÐM@Q?FSHCÐ̀SP@GNPMDCL

*GCIÐM@Q?FSHCÐ@CLXWB?KęL

-/&à(ȗ-ßà(0

-Ȕ3,"+ǳà!ß+à àÒ(0

1/ǳ3ß+&ß

Hlavná 1, Dvory nad Žitavou

-Ȕ3,"+ǳà!ß+à àÒ(0

  Ò(0

&?B
BOLD>
>PQàPLIàMLO
KJÐ
ÐÐK

TEL: 0919 294 885

LEKÁREŇ VIOLA, TEL. 035 642 16 06 Železničná 1877/4, Tvrdošovce

-/&à(ȗ-ßà(0
-/&

%VM
MKLUà
*ß
ß)1,
,+Ȏ+
ÐÐI?NQQĝJÐ

TEL: 035/640 71 92

Andovská 6, Nové Zámky

(Ȅßɥ

-/&à(ȗ-ßàà(0à
 àÒ(0

LEKÁREŇ STARBEC 9

LEKÁREŇ CENTRUM
MEDICAL TEL: 035 647 90 57

3à(!&&à'àȶ)Ȅ&ßà-/,"2(16

NO
NO
OVO
V ZÁ
ZÁMO
MOCK
CKO
O

IT?JGRLhÐ
respirátory FFP2
P2
2

Wàȴ/ SKLADOM

,?IĝNRCÐTơCRIMÐNMFMBJLCÐ
Ð?Ð@CXNCıLCÐMLJGLCÐ?HÐL?
444 )ß(/ß+-)20 0(à

+,0

3à(!&&à'àȶ)Ȅ&ßà-/,"2(16

2ȶ1ßà-/&-/3ß+Ȏà+à à3)+2

)FMLà!àPHLOà#LOQB
M

SKLADOM
+1&$
$^+,3^
^à'à
,3^àTESTY
-/,1&)ǳ1(,
+à!,3&" 
SKLADOM

"LMIKLHà
stravy
PàL?P>ELJà
SFQ>JȝKRà!à
MOBàL@EO>KRà
LOD>KFWJRàMOLQFà
LO
LUFA>ȵKiJRà
PQOBPR
à>IBODF@HBG
PQO
à>à>RQLFJRKFQKBGà
>à
reakcii

VÝHODNÝ VERNOSTNÝ SYSTÉM, OKAMŽITÉ
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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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Jednorazové plasty
Pre potvrdenie na získanie
2 percent daní stačí navštíviť notára v sektore gastro končia

NZ21-40 strana
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určitých jednorazových plastových výrobkov. Jednorazové plastové výrobky
budú zakázané v prevádzkach verejného a rýchleho stravovania, na verejných
podujatiach a nemali by ich používať
ani orgány štátnej správy. Organizátori
verejných podujatí budú musieť poskytovať vhodné alternatívy. Podľa ministra
životného prostredia Jána Budaja opatrenia majú motivovať spotrebiteľov k využívaniu výrobkov, ktoré sú opakovane
použiteľné. „Najlepší odpad je ten, ktorý
vôbec nevznikne. Dvojnásobne to platí
pri plastoch, ktoré sú obrovskou záťažou
pre prírodu. Ak sme už takýto odpad vytvorili, dôležité je pripomínať si skutočnú
hodnotu odpadov a ich opakovanú využiteľnosť,“ zdôraznil minister Budaj.
Predpokladá sa, že po prijatí vstúpi
zákon do platnosti v polovici novembra.

34-0012

759$/¬35$&291¬320(5
0LHVWRYNRQX*$/$17$

Extra bonus za október 30 €
a november 60 €

» red

Firemná doprava a ubytovanie ='$50$

Stravné lístky v hodnote € ='$50$

DSODWDªGRY¨N\€

Nápoje v jednorazových obaloch by
nemali používať ani orgány štátnej správy. Vyplýva to z noviel zákonov o odpadoch a zálohovaní jednorazových obalov
na nápoje, ktoré poslanci Národnej rady
SR posunuli do druhého čítania. Novela
zákona o odpadoch preberá vo viacerých bodoch smernicu Európskej únie
o znižovaní vplyvu určitých plastových
výrobkov na životné prostredie. Zavádza zároveň prehľadnejšie označovanie
výrobkov a informovanie spotrebiteľa o
najvhodnejších spôsoboch nakladania s
výrobkom, keď sa stane odpadom. Na výrobkoch pribudnú informácie o prítomnosti plastov a ich negatívnych vplyvoch
na životné prostredie. Výrobca má povinnosť informovať konečného spotrebiteľa
o opätovne použiteľnej dostupnej alternatíve výrobku. Zodpovednosť výrobcov
sa rozšíri aj na tabakové výrobky, ich výrobcovia sa budú podieľať na nákladoch,
spojených s vyčistením prostredia znečisteného odpadom z tabakových výrobkov (tabakových filtrov), ktoré neskončili
v smetnej nádobe.
V návrhu zákona je súhrn opatrení,
ktoré majú viesť k znižovaniu spotreby
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Mzda po odpracovaní mesiaca min. €

Pozície: operátor výroby,
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www.studentservis.sk
galanta@studentservis.sk


V trvalých prevádzkach verejného a
rýchleho stravovania by mali byť zakázané jednorazové plastové výrobky. Zakázané by mali byť aj na verejných podujatiach.

Zálohy každý piatok vo výške 40€

nezisková organizácia nemá evidované
nedoplatky v sociálnom poistení. Nemá
byť staršie ako 30 dní. Posledný termín
na zapísanie do Zoznamu prijímateľov je
15. december 2021.
Notársky centrálny register určených právnických osôb, alebo zoznam
schválených prijímateľov 2 percent daní
nájdete na stránke https://www.notar.
sk/prijimatelia/.
Fyzická alebo právnická osoba
môže po splnení zákonom stanovených
podmienok poukázať podiel zaplatenej
Ak by notársky úrad nevedel získať dane vo výške 2 percentá, resp. 3 percenúdaje priamo v portáli oversi.gov.sk, So- tá (ak ide o fyzickú osobu) alebo 2 perciálna poisťovňa potvrdenie na požiada- centá, resp. 1 percento (ak ide o právnicnie vydá. O potvrdenie možno požiadať kú osobu) len vybraným prijímateľom,
príslušnú pobočku Sociálnej poisťovne v ktorí sa nachádzajú vo verejnom zoznamieste pôsobenia mimovládnej organi- me prijímateľov. Zoznam prijímateľov je
zácie, najlepšie elektronicky cez kontakt- každoročne aktualizovaný do 15. januáný e-mail príslušnej pobočky Sociálnej ra kalendárneho roka, v ktorom možno
poisťovne (Pobočky – kontakty). Vydané prijímateľovi poukázať podiel zaplatenej
potvrdenie potom Sociálna poisťovňa dane, a to Notárskou komorou Slovenprioritne doručí do elektronickej schrán- skej republiky.
ky žiadateľa. Ak by ju adresát nemal
aktivovanú, potvrdenie doručí poštou.
Klientom, ktorí sa v tejto veci chcú obrátiť na Sociálnu poisťovňu odporúčame,
aby si žiadosť o potvrdenie nenechávali
ku koncu roka, resp. na poslednú chvíľu.
Potvrdenie pre mimovládne organizácie na zapísanie do Zoznamu prijímateľov 2 percent dane z príjmu slúži ako
» Zdroj: Sociálna poisťovňa
podklad, že dané občianske združenie či
Neziskové organizácie a občianske
združenia, ktoré potrebujú potvrdenie pre zapísanie do Zoznamu prijímateľov 2 percent daní z príjmu,
už nemusia navštevovať Sociálnu
poisťovňu. Údaje sú sprístupnené na
portáli oversi.gov.sk, a tak ich získa aj
notár, ktorý organizáciu alebo združenie priamo registruje. Obe záležitosti si klienti takto vybavia v jednom
kroku a na jednom mieste, čím ušetria svoj čas.
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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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