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Jedni tieto dni volajú Dušičky, iní 
Sviatky zosnulých, ďalší zas Všet-
kých svätých. Je to úplne jedno. 

Sú to dni, počas ktorých viac ako 
inokedy spomíname na ľudí, ktorí ke-
dysi na tomto svete boli, bojovali s jeho 
nástrahami a prispievali k jeho ľudskej 
vľúdnosti.

Samozrejme, nemyslím teraz na sú-
ťaž, kto drahšie a honosnejšie vyzdobí 
miesta posledného odpočinku, ani na 
tých, ktorí stojac nad hrobmi so zopnu-
tými rukami ohovárajú prítomných, sú-
dia, čo kto má oblečené a s kým prišiel 
či nie.

Vychádzam aj zo starých „povier“, 
podľa ktorých sa v týchto dňoch vra-
cajú do domovov duše tých, ktorí ich 
už dávno nechtiac opustili. Niektorí 
predčasne, iní prirodzene, na „staro-
bu“. Každý odchod bolí, ak odchádza 
človek, ktorého sme mali radi. A bolí aj 
po rokoch. (Platí aj pre milované domá-
ce zvieratká.) Dobrí ľudia nám chýbajú, 
do našej blízkosti akoby sa natláčali ich 
opaky. Nasilu, agresívne bezohľadne, 
bezcitne.

Aj preto je dôležité pripomenúť si 
tých, po ktorých tu na zemi zostalo po-
solstvo dobra, lásky, citu, po ktorých 

zostalo dielo pre všetkých a nie iba 
vkladné knižky, ktoré si nikto na druhý 
breh zobrať nemôže.

Zasvieťme tým vracajúcim sa dušič-
kám svetlo na cestu domov, rozsvieťme 
im naše srdcia. Venujme im koncentro-
vanú spomienku a spomeňme si na ich 
odkaz pre nás, budúce generácie. Zašiel 
by som aj ďalej – naplňme ich výzvy, 
ktoré tu oni nestihli dokončiť. Nepreži-
me nadchádzajúce sviatky iba tak, pre-
sunom od cintorína k cintorínu, „lebo 
sa to patrí“. Ak nie priam musí.Toto nie 
sú sviatky pre „tých druhých“. Ani aby 
bolo iba „navonok“ čo sa patrí. Sú to 
sviatky spomínania, radosti z toho, že 
nám bolo dopriate žiť spolu so skvelými 
ľuďmi a určite aj čas náležitých a ospra-
vedlniteľne smutných spomienok. A 
nezabúdajme počas nich na tých ži-
vých, ktorí tu neraz sami žijú či živoria 
okolo nás a najviac im chýba 
pohladenie a dobré slovo.

Prosím, aj keď sú to 
dni už zomrelých, mysli-
me počas nich aj či najmä 
na živých!

Krásne sviatoč-
né dni vám želá

Víkend či dva pred

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
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Operátor výroby - plat 623,00 EUR v hrubom  + bonusy do výšky 20%
v závislosti od kvality a efektivity. Jedná sa o jednozmennú prevádzku. 
Životopisy môžete posielat mailom na linda.pinterova@silcoteceurope.com, 
alebo osobne na horeuvedenú adresu.
Bližšie info na tel. čísle 0910 212 607 

A komáromi székhelyű Silcotec Europe k.f.t. felvételt hirdet a következő
poziciókra:
Gyártási operátor fizetés 623,00 EUR bruttó + 20 % bónusz a minőség és
hatékonyság függvényében. Egy műszakos munkarend. Az életrajzokat kérjük
a következő címre küldeni linda.pinterova@silcoteceurope.com,
vagy személyesen a fejlécben szereplö címre. Bővebb információt
a 0910 212 607  tel.számon kaphatnak.

sídlom Družstevná 14, 945 01 Komárno,
zaoberajúca sa výrobou káblových zväzkov 
do medicínskych prístrojov,

hľadá do svojho tímu:
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plechy a škridle

od  4,90 €/m2 

0905 746 124

STRECHY

09

ARRI s.r.o. 

www.strecha.ws

NA KĽÚČ

Cenové ponuky ZDARMA
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Ak niekto o sebe hovorí, že je kresťan-
ský politik alebo podnikateľ, tak spo-
zorniem. Nedávno som dostal otázku, 
či som kresťanský podnikateľ. 

Chcel by som nim byť, ale povedať 
to o  sebe je veľmi trúfalé. „Kresťanstvo 
sa nediskutuje, kresťanstvo sa žije,“ 
povedal kedysi Otec Anton Srholec. 
Sú mi podozriví ti, čo neustále rozprávajú 
o  tom, akí sú kresťania. Máme v politike 
ľudí, ktorí sa hlásia ku kresťanstvu. A aké 
sú ich činy? Niekedy vidíme skupinky, kto-
ré rozdeľujú ľudí na dobrých a zlých. Ob-
čas sa vyskytne aj bojovník, šíriaci hádky 
a nenávisť. A ďalší ho ako ovečky nasledu-
jú. Kresťanom šéfuje aj chlap s mnohými 
ženami a deťmi, ktorý sa vysmieva z nor-
málnej rodiny. Komentovať  poblúdených 
kresťanov, podporujúcich fašistov ani 
netreba. 

Dali by ste sa operovať od lekára, 
lebo je dobrým kresťanom, ale vôbec ne-
rozumie medicíne? Načo sú cirkevným 
hodnostárom majetky, o ktoré sa nevedia 
postarať? Spomínam si na prípad diecé-
zy, ktorá získala rekreačný areál za jedno 
euro. Nechala ho spustnúť a ponúkla ho 
kňazovi, ktorý pomáha núdznym za nie-
koľko sto tisíc. A čo „kresťanskí“ podnika-
telia, ktorí nechajú po sebe dlhy a záväzky 

a už sa neozvú? 
Ako najčastejšie teda škodia „kresťa-

nia“? Tu je niekoľko skúseností: Ich slová 
a skutky sa rozchádzajú. Nemajú odvahu 
postaviť sa zlu vo svojom okolí. Nechajú 
sa zneužívať a niekedy aj aktívne podpo-
rujú zlé veci. Často bojujú za správne veci, 
ale takým nevhodným spôsobom, že celú 
myšlienku viac diskreditujú, ako jej pomá-
hajú. Niektorí sa snažia riadiť veci, ktorým 
nerozumejú a  niekedy dokonca uveria 
tomu, že je to Boží plán a oni sú „Božími 
bojovníkmi.“ Podľahnú pýche a  nepri-
jímajú spätné väzby na korekciu svojho 
správania. Myslia si, že slovo sa skutkom 
stane bez akejkoľvek námahy. Hádajú sa 
medzi sebou, kto je lepší kresťan. 

To, kto z nás žil ako skutočný kresťan 
nebudú posudzovať inštitúcie z tohto sve-
ta. Gilbert Keith Chesterton o  kresťanoch 
napísal: „Kresťan má 
byť odborníkom v 
pravde a priebojní-
kom v láske. K štýlu 
kresťana patrí: Nepo-
hŕdaj ani nepodliezaj! 
Bohu sa klaňaj, k 
blížnemu sa 
skláňaj.“ 

Pozor na „kresťanov“

» Ján Košturiak
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Naposledy som písal o riaditeľoch, 
ktorí chcú niečo meniť. Po čase to 
vzdajú, sú odvolaní alebo sa z nich 
stanú iba úradníci. Ukázal som to 
na svojom príklade, keď som radšej 
odišiel z pozície riaditeľa. 

Len preto, že som menil zlé veci a ve-
rejne som kritizoval systém. Nešlo mi o 
sebaľútosť. Chcel som na vlastnom prí-
klade ukázať, ako to (ne-)funguje. Ta-
kýchto prípadov poznám veľa, dejú sa. 
A budú sa diať. Preto je pre mňa dôle-
žité hovoriť a písať o tom. Aby sa potom 
ministerstvo nečudovalo, prečo nie je o 
miesto riaditeľa školy záujem. 

Určite sú aj veľmi dobrí riaditelia, 
ktorí majú silnú pozíciu. Môžu mať 
vlastnú školu alebo majú kontakty či 
nejakú moc, alebo skrátka riešia len 
školu a nekritizujú systém. Ale takých-
to je málo. Veľká časť riaditeľov škôl re-
zignovala na pedagogiku a aktivizmus, 
sú sluhami ministerstva, zriaďovateľa, 
zamestnancov, ktorí si neželajú zmeny. 

V systéme autokratického riadenia 
škôl je viac-menej práve riaditeľ ten, čo 
môže všetko zmeniť. Alebo nezmeniť. 
Isto, má nejaké poradné orgány. No le-
gislatíva je jasná - za všetko zodpovedá 
riaditeľ. Preto v konečnom dôsledku 
on rozhoduje, čo bude platiť. Môže sa 
prikloniť k väčšine, nech by aj mala zlý 
názor. Tým si zabezpečí sympatie. Ale 

môže sa prikloniť k zmene, ktorú za-
stáva menšia časť školy. A potom môže 
očakávať reakciu. Pozitívnu či negatív-
nu. Najhoršie je prikláňať sa na stranu 
osôb, úradov, ktoré netušia, ako má vy-
zerať škola. Avšak, je to pohodlnejšie, 
ako „cikať proti vetru“.

Občas mi je vyčítané, že veci zve-
rejňujem. Keby ste však počuli príbehy, 
ktoré mi ľudia hovoria.  Sú desivé. Jed-
notlivec si sám nepomôže. A to sa deje 
v školách, ktoré by mali byť symbolom 
dobra, ľudskosti a empatie. Príbehy 
týchto ľudí, nech sú to učitelia, rodičia 
či riaditelia, sú plné bolesti, utrpenia a 
nespravodlivosti. Záleží mi na tom, aby 
sa zlé konanie dostávalo na verejnosť. 
Mlčaním si síce nastolíme pokoj a vy-
tvoríme ružovú predstavu o svete. Po-
tom však zo škôl nikdy nevymiznú nad-
radenosť, totalita, rodinkárstvo, neúcta 
k deťom a k rodičom, devalvácia peda-
gogiky, bossing či mobbing, prekonané 
a zastarané postupy, nekomunikácia či 
byrokratickosť. Mlčať by nemali hlavne 
rodičia, ktorí majú neraz ako jediní moc 
naprávať veci.

Na to, že ste nič nespravili, si spo-
meňte, keď budete riešiť niečo so školou 
a narazíte. Mlčať sa rovná pochovaniu 
ďalšej generácie. Generácie budúcich 
občanov.  

Hlavne nemlčať 
o problémoch v školách 

» PhDr. Ján Papuga, PhD.
pedagóg
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Tohtoročná dopravno-preventívna 
akcia Deň bielej palice v uliciach 
slovenských miest potvrdila, že 
väčšina vodičov signál bielou pali-
cou zo strany nevidiaceho či slabo-
zrakého chodca pozná a vie, že mu 
treba zastaviť. 

Skonštatoval to organizátor akcie 
- Únia nevidiacich a slabozrakých Slo-
venska (ÚNSS) s tým, že počas akcie 
zaregistrovali 5188 áut, z toho figuran-
tom 4170 vodičov zastavilo a 1018 nevi-
diaceho ignorovalo.

Sumárne čísla podľa únie ukazujú, 
že na signál figuranta nezastavilo 19,6 
percenta vodičov. Oproti roku 2019 ide 
o mierne zhoršenie, v ňom totiž vodiči 
dosiahli v celkových výsledkoch 18,8 
percenta. „V Nitrianskom kraji neza-
stavilo nevidiacemu len 7,1 percenta 
vodičov. Naopak, štatisticky najhorším 
je Bratislavských kraj, v ktorom až 27,2 
percenta vodičov odignorovalo signali-
záciu figuranta,“ spresnila ÚNSS.

Kým v roku 2019 bolo do akcie za-
pojených 50 miest a 55 priechodov, do 
tohto ročníka bolo spočiatku prihláse-
ných 37 miest a 41 priechodov. „Žiaľ, 
zhoršujúca sa situácia v regiónoch spô-
sobila, že naši figuranti spolu s hliad-
kami dopravnej polície boli napokon 
v 33 mestách a na 38 priechodoch po 
celom Slovensku,“ spresnila hlavná 

koordinátorka Dňa bielej palice Ivana 
Frčová.

Deň bielej palice prebieha na vy-
typovaných priechodoch dve hodiny. 
Počas nich prechádzajú figuranti cez 
priechod pre chodcov a ďalší spolupra-
covník (zapisovateľ) si značí, ako na 
jeho signalizáciu zareagovali vodiči.

„Nevidiaci dáva najavo svoj záu-
jem prejsť cez cestu vodorovným zod-
vihnutím palice na niekoľko sekúnd. 
Následne by mal vodič zastaviť a keď 
nevidiaci či slabozraký vyhodnotí, že je 
preňho situácia bezpečná, prechádza 
cez priechod pre chodcov. Pri chôdzi po 
priechode pre chodcov bielou palicou 
systematicky pohybuje pred sebou po 
povrchu vozovky,“ vysvetlila Frčová. 
Blikanie či trúbenie na nevidiacich a 
slabozrakých je podľa ÚNSS nevhodné. 
Môže byť totiž pre nich varovným sig-
nálom, po ktorom treba ostať stáť.

Každý piaty vodič ignoruje 
nevidiacich na priechode

» red

PLASTOVÉ DOSKY IHNEĎ K ODBERU 
tel.:  055/728 91 24

Toplast Košice  mobil: 0908 989 410

PLOTYPLOTY LAVIČKYLAVIČKY

4 €
/1m-ks
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pre ľudí pre mestá

TERASY PIESKOVISKÁ
pre firmy pre škôlky

www.toplast.com
KKKošššššiiiice mobil: 090

S DOVOZOM  po  SR

www.facebook.com/cbdexpert.sk

CBDexpert

www.cbdexpert.sk 

10% CBD olej

5% CBD olej

20% CBD olej

45,90
EUR 63,00

EUR

31,50
EUR

CBD BIO KONOPNÉ OLEJE

+421 904 552 345
objednávky@cbdexpert.sk
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Aká je správna dávka CBD?
V predošlých článkoch sme sa veno-

vali účinnosti CBD, čiže kanabidiolu, 
ktorý získavame z konopy siatej a vyu-
žíva sa v súvislosti s rôznymi fyzickými 
či psychickými problémami. Správne 
dávkovanie tejto látky je však jednou 
z najťažších úloh zistiť, aká dávka je 
správna a v akej forme si ju podať.

Do hry vstupuje mnoho faktorov

Dávkovanie CBD sa môže výrazne líšiť 
a preto počas výskumov v oblasti konop-
nej medicíny vedci pracujú s rôznymi 
množstvami. Úlohu zohrávajú faktory 
ako hmotnosť, druh zdravotného prob-
lému, časové rozmedzie a koncentrácia 
CBD. Vo všeobecnosti však pacienti v 
štúdiách užívajú približne 100 až 800 
miligramov denne.

V štúdii pre medicínsky žurnál Phar-
macotherapy, ktorá sledovala vplyv CBD 
na ľudí s Parkinsonom a psychózou, 
šesť pacientov zaznamenalo zlepšenie 
symptómov iba s dávkou 150 miligramov 
denne. V inom výskume zas pacient so 
psychózou registroval zlepšenie stavu až 
po užití 1 200 miligramov CBD za jeden 
deň.

Ako si teda zvoliť správnu dávku? Na 
túto otázku žiaľ neexistuje presná od-
poveď. Portál zameraný na overené me-
dicínske informácie Healthline uvádza 
všeobecné odporúčania, podľa ktorých 
sa možno orientovať. Prvým krokom je 

začať s malou dávkou a postupne ju zvy-
šovať podľa potreby. Dobrým štartom je 
začať užívať 20 až 40 miligramov a po 
týždni prípadne dávku zvýšiť o ďalších 
päť miligramov.

Prepočet na kvapky

Väčšina CBD olejov má 10 mililitrov. 
Pri koncentrácii 10% to znamená to, že 
celé balenie obsahuje 1 000 miligramov 
látky. Z 10 ml sa dá nakvapkať približne 
200 kvapiek, takže jedna kvapka také-
hoto oleja obsahuje 5 miligramov CBD. 
Spomínaných štartovacích 20 miligra-
mov CBD sa teda nachádza v približne 
štyroch kvapkách CBD oleja s koncentrá-
ciou 10%. Pri 5-percentnom CBD štarto-

vacie množstvo zodpovedá 8 kvapkám, 
pri 20-percentnom CBD oleji 2 kvapkám.

Ani príliš veľa, ani príliš málo

Najväčšou chybou, ktorej sa dopúšťa-
me pri užívaní akéhokoľvek výživového 
doplnku je poddávkovanie svojej dennej 
dávky. Každý metabolizmus máme na-
stavený na svoju dennú dávku, na zákla-
de ktorej si vstrebe potrebné živiny a za-
čne pracovať vo vyživenom režime, preto 
je veľmi dôležité dodržať svoju dennú 
dávku (nešetriť) a radšej užiť trošku viac 
(naše telo si vstrebe iba koľko reálne po-
trebuje, ostatok sa vyplaví v moči), ale 
nie menej.

Dlhodobé užívanie vysokých dávok 
však má svoje rizíka. Paradoxne, najmä 
pre zdravých.  Jedným z možných efek-
tov látky je totiž modulácia funkcií imu-
nitného systému, vrátane potláčania. 
Ako sme spomínali v predošlej časti, 
pozitívom je, že CBD môže zmierniť prie-
beh autoimunitných ochorení. Ľudia s 
funkčným imunitným systémom však 
jeho utlmenie nepotrebujú.

Problémy môžu nastať aj v prípade, ak 
CBD kombinujete s inými liekmi. Spôso-
biť to môže napríklad poškodenie peče-
ne. Ak máte zdravotné ťažkosti a užívate 
lieky, pred užitím CBD odporúčame po-
radiť sa s lekárom.             » red.

Foto: Canva.com
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»KÚPIM STARÝ PIONIER 
JAWA 05,JAWA 20,JAWA 
21,MUSTANG,MOPED STADI-
ON,JAWA 90 SIMSON ENDU-
RO ELECTRONIC AJ POKAZE-
NÉ,PLATÍM IHNEĎ PONÚKNITE 
0915 215 406

» Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682

»KTO DARUJE MALÉMU 
DIEVCATKU Z CHUDOBNEJ 
RODINY NIECO O SPEVÁKOVI 
ZÁMBÓ JIMMYMU HOCICO O 
NOM. VOLKMEN NA KAZETY, 
PLYŠAKY PRIPADNE NEJA-
KE SLADKOSTI. LEN SMS. 
0907524913
»KTO DARUJE KNIHU SZE-
RELEM A KIRALYSÁG ELŐTT. 
VEĽMI CHOREJ VÁŠNIVEJ FA-
NÚŠIČKE ZÁMBÓ JIMMYHO. 
LEN SMS. 0907524913

Občianska
riadková
inzercia
01 AUTO-MOTO / predaj        

02 AUTO-MOTO / iné 

08 STAVBA                    

14 RÔZNE / iné    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo 
8866 v tvare:
RPmedzera KM medzera
Číslo rubrikymedzera Text 
inzerátu

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

Spätnou SMS vám potvrdíme 
prijatie inzerátu a jeho cenu, 
ktorú vám vyúčtuje váš mo-
bilný operátor. Cena je 0,60 € 
s DPH za každých začatých 30 
znakov textu vášho inzerátu 
vrátane medzier. Nič iné neúč-
tujeme. 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 no-
vinách, KMzameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na zad-
nej strane vľavo dolu. Službu 
PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje ELET, s.r.o.

16 ZOZNAMKA    

05 DOMY / predaj   

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

07 REALITY / iné       

13 RÔZNE / predaj    

06 POZEMKY / predaj 

Reč kvetov, ich symbolika, považu-
je chryzantému za symbol večnosti. 
Chryzantéma v mágii symbolizuje 
ochranu proti zlu a zlým silám.

Chryzantémy sú veľmi vďačnými 
kvetinami, pretože pri správnom zaob-
chádzaní vydržia napríklad v byte vo 
váze v plnej kráse zhruba tri týždne. 
Ak sa chceme krásou kvetov chryzan-
tém tešiť čo najdlhšie, je nutné odstrá-
niť zo stonky všetky listy, ktoré by inak 
zostali vo vode. Konce stoniek je nutné 
šikmo zrezať ostrým nožom , nikdy ich 
nestriháme nožnicami!

Môže sa stať, že stonky vďaka vzdu-
chovým bublinám nemôžu prijať do-
statočné množstvo vody a kvety začí-
najú chradnúť. V tom prípade ich stačí 
znovu nožom zrezať a do vázy pridať 
niekoľko kociek ľadu. Pretože pri nižšej 
teplote stonky vodu lepšie prijímajú. 
Vodu vo váze sa oplatí kontrolovať, po 
zhruba piatich dňoch vymeniť, stonky 
opäť zrezať a pridať výživu pre rezané 
kvety.

Kvety veľkokvetých chryzantém 
sú proti mrazu menej odolné, poškodia 
ich už teploty blízke nule. Do chladnej-
ších oblastí so skorším príchodom mra-
zov preto vyberajte radšej chryzantémy 
drobnokveté. Často vydržia teploty až 
do –5 °C. Najviac citlivé na mráz sú 
biele odrody, najodolnejšie žlté a tma-

vé, napríklad purpurové. Najväčším 
nepriateľom chryzantém je mráz, kto-
rý môže kvety poškodiť. Ak sa na noc 
predpovedá mráz, treba kvetinu pri-
kryť textíliou a na druhý deň ju opatrne 
odstrániť, aby sa kvety nepoškodili.

Keď už chryzantéma odkvitla a 
pomníkom na cintorínoch na kráse 
nepridáva, treba ju zobrať domov. Ak 
ju chcete uchovať aj na ďalší rok, naj-
lepšie je zasadiť ju do záhrady. V ta-
kom prípade z rastlinky odstrihnite len 
kvety. Nikde však nie je záruka, že v 
zime nevymrznú, pretože pochádzajú 
z miernejšieho podnebia, ako je naše. 
Navyše, niektoré druhy sú citlivejšie. 
Môžete ju dať aj do povinice, v črepní-
ku, ale občas treba zeminu navlhčiť.

Chryzantéma 
je nielen náhrobná kvetina

» red

November, mesiac, v ktorom sa na-
plno vnárame do jesene. Mesiac 
viacerých sviatkov a v našej ľudovej 
histórii aj zaujímavých dní.

1. novembra oslavuje cirkev svä-
tých, ktorí v kalendári nemajú svoj 
osobitný deň. Poobede na Všetkých 
svätých ľudia zdobili hroby svojich 
blízkych a večer zasa zapaľovali svieč-
ky za spásu ich duší. Horiace sviečky 
na hroboch symbolizujú večné svetlo.

2. november je Deň zosnulých, pa-
mätný deň duší, ktoré trpia v očistci. V 
tento deň platilo viac zákazov. Počas 
sviatočného týždňa bolo zakázané 
prať, bieliť vápnom či sadiť cesnak. Na 
hornom Podunajsku ľudia verili, že zo-
snulí v tomto týždni navštevujú svoje 
domovy, preto sa konalo veľké uprato-
vanie.

11. november je deň svätého Mar-
tina. Tento deň bol už v období Árpá-
dovcov dňom, keď sa platilo nájomné 
a mzdy. Na Martina pastieri obdarovali 
gazdov, ktorých statok pásli, prútom. 
Tento prút sa nazýval prút svätého 
Martina a mal ochrannú úlohu.

25. november je sviatkom mučenice 
svätej Kataríny. S týmto dňom sa spá-
jajú aj pranostiky a ľúbostné kúzla. Po 
tomto sviatku nasleduje advent, kedy je 
zakázané organizovať svadby a tanco-
vať. Niekde sa mládenci celý deň pos-
tili, aby sa im prisnila ich budúca žena. 
Dievčatá zasa vložili do vody vetvy 

ovocných stromov, ak tie zakvitli, diev-
čina sa v nasledujúcom roku vydala. 

30. november je sviatok svätého 
Ondreja, s ktorým sa takisto spájajú 
ľúbostné povery. Dievčatá sa celý deň 
postili, na noc si položili pod hlavu ne-
jaký kus mužského oblečenia, aby sa v 
sne dozvedeli, kto bude ich manželom. 
V podunajských obciach, kde v minu-
losti pracovali vodné mlyny, mlynári 
na Ondreja premiestňovali plávajúce 
mlyny z vody do bezpečného prísta-
vu, aby ich ochránili pred blížiacim 
sa mrazom. Deň Ondreja je v kalen-
dári obratom. Nasledujúca nedeľa je 
začiatkom cirkevného roka, teda prvá 
adventná nedeľa.

November je mesiac bohatý na tradície

» Zdroj: Marczell, Béla/red

1
6

2

65

43

3

1
24
67

7

7
32
64

59
2

51
4

37
S

U

D

O

K

U

41
4
2

53

5
38
2

8
7

24
3

8

9
41

7
3

8

597

S

U

D

O

K

U

3
48

2

8

47

6

94
6

1

8

93

7

3
7

98

6

2

9
4S

U

D

O

K

U

Prijem plošnej
inzercie

do ktorého koľvek okresu
tel.: 0910 851 307

e-mail: baumajsterova@regionpress.sk
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KURZ SBS
kurz  začína  15.11.2021

KURAM

Volajte: 0905 312 160
179 €179 €

CENA 

Evidovaní na Úrade práce môžu 
mať kurz ZADARMO!

V KOMÁRNE
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HRADEC KRÁLOVEKRÁLOVE
 145 KČ/ NETTO HODINAHODINA 

OPERÁTOR 
VÝROBY
- ubytovanie 
zabezpečené

VIAC INFO 
NA TEL. ČÍSLACH:   

0800 500 091     +420 702 193 121

23. októbra 1956    
Začiatok povstania v Maďarsku

Výročia a udalosti
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miesto: 
plat:

Tel: 0919 496 491 I 

, 
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HĽADÁTE NOVÉ 
ZAMESTNANIE? 

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 

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 

Bonusy a možnosť 
mimoriadnych odmien 

Čisté a príjemné 
pracovné prostredie 

Možnosť postúpiť na 
vyššie platenú pozíciu Príspevok na dopravu   

Podieľajte sa aj Vy na 
výrobe káblových zväzkov 

do elektromobilov! 

*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.) 
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E-mail: nitriansko@regionpress.sk

24. októbra 1885    
premiéra operety Cigánsky barón, od Jo-
hanna Straussa ml.

Výročia a udalosti
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Prijem plošnej
inzercie

do ktorého koľvek okresu
tel.: 0910 851 307

e-mail: baumajsterova@regionpress.sk
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ZÁRUKA

5
ROKOV

STOLIČKOVÉ VÝŤAHY

BEZPLATNÁ
INFOLINKA

Volajte teraz pre bezplatnú a nezáväznú obhliadku

  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 

Veľmi obľúbené

Sme tu pre Vás po celom Slovensku 

0800 162 162
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ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
�������	
����������
��

���TO, RÝCHL�����	
�������
stabilizujeme základovú pôdu

a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

SK.ABAINNOVATOR.COM

0918 726 754

Dodržiavame prísne hygienické a bezpečnostné opatrenia

PNEUMATIKY
          CEZ  

UMATIKY
ZZ

+ TERMÍN DO SERVISU

          ONLINE!  
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