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Ruky by mali aj podávať, podržať, 
ruky by mali poskytnúť oporu, po-
hladenie. Žiaľ, čoraz častejšie sa 
stretávam s tým, že mnohé ruky iba 
natŕčajú dlane a daj, dávaj, to sa od 
teba čaká.

Na Slovensku máme veľa bohatých 
a veľa biednych ľudí. Aj keď, mohli by 
sme dlho filozofovať, kto je v skutoč-
nosti bohatý a kto chudobný. Najmä 
duchom, hodnotami, ktorými sa v ži-
vote riadi, ľudskosťou a všímavosťou, 
ochotou pomáhať. Alebo iba vypočíta-
vosťou – brať a zhŕňať pod seba.

Kašlem na boháčov, ich kontá, pa-
láce, frajerky, jachty, na ich „smotán-
ky“. Tí ma nezaujímajú, spoločnosti 
nič nedávajú, obohacujú iba seba. To je 
hodnotový odpad. Konzum v koncen-
trovanej podobe. A na druhý svet pôjdu 
aj tak s tou istou výbavou a „majetkom“ 
ako ja.

Naopak, vôbec nekašlem na bo-
háčov práce. Drú od rána do večera, 
každú voľnú minútu venujú tomu, ako 
sebe a svojej rodine zabezpečiť živoby-
tie, často za prácou cestujú, alebo za ňu 
aj niekoľko mesiacov nedostanú mzdu. 
Týchto ľudí obdivujem, skláňam sa 
pred nimi a hlboko s nimi cítim. Okam-

žite by som prijal zákon, na základe 
ktorého by bolo možné zhabať majetky 
podnikateľovi, ktorý zamestnancom 
nevyplatí mzdu. Lenže, našich poslan-
cov človek práce a najmä chudobný 
človek nezaujíma, nič z neho nedokážu 
vytrieskať, získať. Vyťažiť.

Potom je ešte skupina ľudí, ktorí 
vegetujú tak nejak „medzi“. Chcú pat-
riť k tým materiálne bohatým, kopírujú 
ich spôsob života a s ním, samozrejme, 
spojené aj výdavky, lenže, na tie nema-
jú. Pracovať sa im až tak veľmi nechce, 
najlepšie by sa cítili na nekonečných 
víkendoch, dovolenkách, výletoch, v 
reštauráciách, kinách. Lenže, ako vie-
me, to bez peňazí nejde, a tak natŕčajú 
ruky. Naťahujú ich, „daj“, ak dávaš, si 
kamoš, ak nedávaš, kašlem na teba. 
Fuj.

Ja dávam a budem dávať. Ale iba 
tým, ktorí žijú ako vládzu. A 
ktorí každé svojimi ruka-
mi zarobené euro trikrát 
obrátia, kým ho minú. A 
ktorí zároveň vedia ruku 
aj podať. Tak, ako by 
sme to robiť mali.

Pekný týždeň 
vám... 

Ruky nie sú iba na naťahovanie

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
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škridla výpredaj
4,90 € / m2

Rezivo, OSB dosky, škridla, odkvapy, strešné okná

ARRI s.r.o., Budovateľská 20, Okoč, tel.: 0905 746 124, www.strecha.ws

tesárstvo - klampiarstvo - pokrývačstvo

PLECHYa škridle ihneď zo skladu. Ozaj výhodné ceny.
Strechy na kľúč a rekonštrukcie striech.

TOVAR, SERVIS - DODÁME DO 2 HODÍN

Neváhajte zavolať!
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Forgáchova bašta 4, 940 01 Nové Zámky
+421 905 738 415 / +421 903 039 191

www.novaplast.biz  info@novaplast.biz

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

NOVAPLAST

-50%
na okná a

dvere
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Kontaktujte nás telefonicky na tel. č.: +421 911 419 389
alebo e-mailom: hesperuszemne@gmail.com

Zariadenie sociálnych služieb
Vám oznamuje, že má jedinečnú

možnosť okamžite prijať do
sociálneho zariadenia osoby, ktoré

potrebujú pomoc, starostlivosť 
a spoločnosť. 

Využite túto ponuku od 1,83 € za deň.
 www.hesperus.sk           Hesperus,n.o.    
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P PÍL T s.r.o.
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Rezevačný systém: www.Rezervujsi.sk

Jumping, Aerobic,Step-aerobic,
Overball workout+pilates,
Fitlopty, Bodyworkout, Bosu-workout,
Bosu a Hiit-intervalový tréning, Jumping,
Kruhový tréning na strojoch

AEROBIC S PETROU-POHYBOVÉ ŠTÚDIO

0915 771 553
L.Kassáka 16/4, Nové Zámky
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ROLETY - ŽALÚZIE - SIEŤKY - GAR. BRÁNY
         PLASTOVÉ OKNÁ a DVERE
HELUX - Peter Helmeš
Ďalej ponúkame:
OPRAVY a SERVIS
• okien a dverí
• roliet a žalúzii
• vymieňame kovania
• vymieňame tesnenia

tel.:  035 6420 166, mobil: 0918 109 149 
e-mail: helux@helux.sk , www.helux.sk

R. BRÁNY

meš

a

Predaj 
Montaž 

Servis 
Opravy
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NOVOZÁMOCKO

Veronika Baumajsterová 0910 851 307
Alena Valašeková 0910 455 919

www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík 

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, Se-
merovo, Veľké Lovce, Veľký Kýr 

novozamocko@regionpress.sk

Redakcia:

Nové 
Zámky
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Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV   86.750 Bratislavsko Východ
BZ    87.350 Bratislavsko Západ
DS   33.080 Dunajskostredsko
GA    31.290 Galantsko+Šaliansko
HC    28.510 Hlohovecko+Sereďsko
KM    16.370 Komárňansko
LV     31.310 Levicko
MA    27.450 Malacko
NR   54.930 Nitriansko
NZ    34.140 Novozámocko
PK     18.210 Pezinsko
PN    42.810 Piešťansko+NM+MY
SC    27.920 Senecko
SE    34.570 Senicko+Skalicko
TO   40.560 Topoľčiansko+PE+BN
TN   59.430 Trenčiansko+DCA+IL
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ZV   39.560 Zvolensko+DT+KA
ZH    27.490 Žiarsko+ZC+BS
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Zachovajme si vnímavosť voči ľu-
ďom, ktorí sa dostali do zlej situácie 
a podeľme sa s chudobnými, uviedli 
biskupi.

Biskupi apelujú na predstaviteľov 
štátu, aby zmiernili ťaživý dosah rastú-
cich cien na život ľudí. Informovala o 
tom Tlačová kancelária Konferencie 
biskupov Slovenska.

Z iniciatívy Svätého Otca Františ-
ka sa nedávno slávil Medzinárodný 
deň ľudského bratstva. Biskupi pripo-
mínajú, že patríme do veľkej ľudskej 
rodiny a, vyjadrené slovami pápeža, 
„všetci sme na jednej lodi“. Veriacich 
a ľudí dobrej vôle pozývajú k podpore 
bratstva a solidarity. „Urobme tak kon-
krétnym spôsobom prostredníctvom 
farských či diecéznych charít. Zacho-
vajme si vnímavosť voči ľuďom, ktorí sa 
dostali do zlej situácie a podeľme sa s 
chudobnými,“ uviedli biskupi.

Bratislavský arcibiskup Stanislav 
Zvolenský, košický arcibiskup Bernard 
Bober a prešovský arcibiskup Ján Bab-
jak apelujú na každého, aby nehľadel 
iba na seba a svoje záujmy, ale bral 
ohľad aj na druhých. „Zároveň v situ-
ácii plošného zvyšovania cien energií 
a potravín k nám stále naliehavejšie 
dolieha hlas slovenských rodín. Ape-
lujeme preto dôrazne aj na predstavi-
teľov štátu a žiadame ich o prípravu 

systémových riešení, ktoré by zmiernili 
ťaživý dosah rastúcich cien na život 
bežných ľudí,“ dodali biskupi.

Všetkým vám žehnajú a v mod-
litbe za vás prosia, biskupi Slovenska 
podpísaní:

Mons. Stanislav Zvolenský
bratislavský arcibiskup 

metropolita

Mons. Bernard Bober
košický arcibiskup metropolita

Mons. Ján Babjak
prešovský arcibiskup metropolita

Biskupi apelujú na štát, 
aby zmiernil dosah rastúcich cien

» red   Foto: TK KBS, autor Peter Ziman
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KÚPIM MALOTRAKTOR 
AGZAT, VARI, kovadlinu, zverák

Tel: 0950 735 425
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plechových, eternitových 
a rovných striech, kanadské šindle

OBNOVA
DOBRÁ STRECHA

TEL.: 0910 976 757

kvalitný materiál INDEX, VILLAS
(škridľový vzhľad)
zameranie a cenová ponuka grátis

garancia
15 rokov

BEZKONKURENČNÁ CENA
zľava pre

dôchodcov
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RECYKLÁCIA
AUTOMOBILOV

Autorizovaný spracovateľ - Piec auto s.r.o.
Akcia na šrotovné - platíme 50 € za auto

Odvoz auta zadarmo
GA SA HC LV NR NZ TT ZH ZM ZC BS.

0915 261 120
Už nemusíte chodiť na dopravný inšpektorát,

my všetko odhlásime za Vás.

59
-0

67

0907 369 497 - CENY DOHODOU

ZATEPLENIE BUDOV
REKONŠTRUKCIE BYTOV

BYTOVÉ JADRÁ
MUROVANÉ PLOTY
ZÁMKOVÁ DLAŽBA

DLAŽBY     OBKLADY
KÚPELNE NA KĽÚČ

OMIETKY     STIERKY
BÚRACIE PRÁCE
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GLAZÚROVANIE 
VANÍ

0903 405 588
0905 983 602

„Už 27 rokov 

od firmy 

MOLNÁR“

3 4040400555555555 5555588

okov
my 
ÁR“

ANÍ Prijem plošnej
inzercie

tel.: 0910 851 307
e-mail: baumajsterova@regionpress.sk
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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

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

Ďalej Vám ponúkame široký sortiment ovocia a zeleniny a iného potravinárskeho tovaru.

Ceny sú platné od 14.02.2022 do 19.02.2022 NAJLEPŠIE CENY V MESTE
ZEMIAKY ŽLTÉ
balenie 10 kgbalen

JABLKÁ ČERVENÉ
balenie 5 kg

MRKVA
voľný predajvoľný

0,39 €/kg

0,49 €/kg 1,29 €/kg

0,49 €/kg

PETRŽLEN
voľný predaj

0,49 €/kg

KAPUSTA BIELA
voľný predaj

0,69 €/kg

KVASENÁ KAPUSTA
na domáci spôsob, voľný predaj

U NÁS V PONUKE:
ZEMIAKY NA SADENIE: žlté a ružové, certifikovaná sadba, (rôzne odrody)
CIBUĽA NA SADENIE: žltá, červená, certifikovaná sadba

Často diskutujem o školstve a dávam 
o tejto téme vyjadrenia médiám. Ve-
rím, že aj takto sa mení školstvo k lep-
šiemu. O to  viac ma mrzí, keď ako otec 
zažívam veci, ktoré by sa v modernej 
škole nemali vyskytovať. 

Čo som zažil? Bol polrok, uzatvára-
nie známok. Prebiehal v zložitej situácii 
žiakov i učiteľov. Ako rodič netlačím na 
známky, uvedomujem si možnosti svoj-
ho syna. Záleží mi iba na tom, aby som 
bol informovaný o domácich úlohách a 
písomkách, aby som mohol dozrieť na sy-
novu prípravu. Plne si uvedomujem záťaž 
učiteľov, avšak zapísať plánované formy 
skúšania do e-systému má byť prvora-
dou povinnosťou. V triede sa môže stať 
čokoľvek, čo dieťaťu zabráni zapamätať 
si alebo zapísať nariadenú prácu. Bez 
tejto informácie neviem, na čo mám do-
hliadnuť. Následkom môže byť zbytočne 
zlá známka. Nie všetci učitelia využívajú 
portál Edupage na informovanie rodičov. 

Druhá vec, ktorá sa mi nepáčila, bolo 
to, že práve v čase uzatvárania známok, 
zadali učitelia minimálne päť písomiek 
do 2. polroka. V čase, keď by si žiaci, a 
opakujem, aj učitelia, mali vydýchnuť. 
Takže tá slávnostná chvíľa, ktorá mala 
nasledovať po 1. polroku najmä v týchto 
časoch, nebola, nahradila ju opäť tvrdá 
školská príprava. Isto, zadané písomky 
boli aj tzv. malé. No aj príprava na ne 

musí byť u niektorých detí veľká. Takúto 
záťaž odmietam ako rodič, ale aj ako skú-
sený pedagóg. Nepochopil som toto love-
nie známok. Podľa metodických poky-
nov stačí žiaka hodnotiť 2 - 3 známkami. 
Hodnotenie síce môže narušiť dištančné 
štúdium. No aj v rámci neho je veľa mož-
ností, ako hodnotiť. Mrzí ma, že sa niekde 
vytratila empatia školy k žiakom. 

Samozrejme, za svoje názory, ktoré 
sú ústretové k žiakom, schytávam aj kri-
tiku. Najčastejšie sa objavuje „argument“ 
typu, že zvládli sme aj my, zvládnu aj 
oni, aj tak sa nič neučia. Také tvrdenie 
považujem za neznalosť pedagogické-
ho diskurzu. Deti sú iné. Pozrite, v akej 
spoločnosti vyrastajú. Na jednej strane 
nenávisť, napätie, zhubný vplyv médií 
a pochybných celebrít, na druhej strane 
explózia informácií, neuveriteľné mož-
nosti na sebarozvoj, rôzne aktivity, ne-
konečné možnosti poznávania. V tejto 
situácii mať zo žiakov encyklopédie je 
regresom.

Žiaci sa potrebujú vyznať v infor-
máciách, vedieť ich triediť a využívať, 
musia sa učiť prežiť v ťažkom, ale aj prí-
ležitosťami naplnenom živote. O to viac, 
že pribúdajú problémy, ktoré sťažujú ich 
výchovu a vzdelávanie. Slabší, ale aj tí 
šikovní potrebujú pomoc. A učiteľ na to 
musí reagovať.       

Neraz chýba citlivejší prístup 
k dnešným žiakom 

» PhDr. Ján Papuga, PhD.
pedagóg
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»Kúpim motocykle 
Jawa/CZ/Babetta/Sta-
dion/Pionier/Simson aj 
iné..Slušne zaplatím. 
0949 371 361

»Kúpim haki lešenie.
tel.0908 532 682

»Predám digitálnu an-
ténu na príjem sloven-
ských a maďarských 
programov bez poplat-
ku. Montáž dohodou.Tel. 
0903122192

» ZO STARÝCH DOMOV KÚ-
PIM STAROŽITNOSTI ĽU-
DOVÉ KROJE A STARÉ VECI 
0918 439 124

»Hľadám priateľku na 
vážny vzťah od 50 do 60 
rokov. Tel. 0918 256 367
»57r hľadá priateľku 
0917 049 831

Občianska
riadková
inzercia
02 AUTO-MOTO / iné          

04 BYTY / prenájom    

06 POZEMKY / predaj     

08 STAVBA    

09 DOMÁCNOSŤ    

11 HOBBY A ŠPORT   

14 RÔZNE / iné    

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 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, NZ zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na zad-
nej strane vľavo dolu. Službu 
PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje ELET, s.r.o.

16 ZOZNAMKA    

15 HĽADÁM PRÁCU    

05 DOMY / predaj   

07 REALITY / iné       

03 BYTY / predaj 

Mali by ste sa im venovať najneskôr 
do konca februára. Trošku opatery 
teraz sa vám vráti ich zdravým ras-
tom a krásnym kvetom už v máji.

Ak ste svoje muškáty na jeseň za-
zimovali a teraz sa pozeráte na biedne 
pôsobiace rastlinky bez života, nič nie 
je stratené a môžete ich ešte prebudiť 
k  zdravému rastu a už o niekoľko me-
siacov sa tešiť z ich kvetov. Hovorí sa, 
že rastlina na druhý rok kvitne krajšia 
ako tá prvoročná. Logiku to má, ak má 
zdravý a silný koreňový systém.

Najneskôr do konca februára by 
ste mali urobiť „pozimný“ rez. Správne 
miesto je vždy v zelenej časti stoniek. 
Zrežte ich tak, aby na nich zostali tri až 
štyri púčiky, z ktorých sa začnú vyvíjať 
nové výhonky. Poctivo odstráňte suché 
listy a stonky.

Rezy sa odporúča ošetriť. Starší 
záhradkári používali obyčajnú mletú 
škoricu alebo drevené uhlie. Prípadne 
sa rez nechá len uschnúť. Silný kore-
ňový systém, ktorý sa už vytvoril v 
predchádzajúcej sezóne, sa postará o 
bohatý rast. Substrát býva po dobrej 
sezóne vyčerpaný a živiny v ňom nie sú 
pre nové rastliny dostatočné. A nestačí 
ho ani doplniť hnojivom, preto sa odpo-
rúča substrát úplne vymeniť. Existujú 
substráty priamo na muškáty, avšak 
ak taký nemáte alebo nemáte možnosť 
si ho zaobstarať, celkom postačí aj uni-
verzálny substrát alebo substrát na bal-

kónové rastliny. 
Dávajte si pozor, ako sa o muškát 

v tomto období staráte. Samozrejme, 
muškát musí byť stále chránený pred 
mrazom. Postupne, ako sa začne otep-
ľovať, môžete muškát otužovať vetra-
ním miestnosti. Kým presadený muš-
kát dostatočne nezakorení v novom 
substráte, so zálievkou skôr šetrite a 
zalievajte len veľmi opatrne. Hnojenie 
v tomto čase nebude potrebné. Hnoje-
nie príde na rad až keď muškát vystaví-
te opäť na von. To sa však odporúča až 
po zmrznutých svätých. Môžete však 
aj skôr, ale na noci ich potom musíte 
prenášať do verandy, alebo do garáže 
chránenej pred mrazom.

Vraví sa, že rastlina muškátu vydr-
ží mrazy až do mínus štyri stupne, ale 
rozhodne sa to neodporúča testovať. 
Ak takú „ranu“ aj prežijú, výrazne sa 
spomaľuje ich jarný rast.

Je čas prebúdzania muškátov

» red

správny krok pre vašu reklamu
reklama pre váš reštart

INZERÁT, 
KTORÝ PREDÁVA 

TLAČ
ZA NAJLEPŠIE CENY

DORUČOVANIE
LETÁKOV

ONLINE
GOOGLE, FACEBOOK

RETARGETING

REMARKETING

e-mail: baumajsterova@regionpress.sk, tel.: 0910 851 307
e-mail: valasekova@regionpress.sk, tel.: 0910 455 919
www.regionpress.sk
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12. februára 1946  
skončila sa operácia Deadlight, počas ktorej víťazné mocnosti po-
topili 121 zo 154 nemeckých ponoriek.

Výročia a udalosti

13. februára 1894  
bratia Lumièrovci si nechali patentovať kinematograf – kombiná-
ciu filmovej kamery a projektoru.

Výročia a udalosti
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tel.:  0910 455 919
tel.:  0910 851 307

valasekova@regionpress.sk

baumajsterova@regionpress.sk
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu

Zľavy platia 

Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

zasklievanie terás

splátky od  €

VYHRAJTE 400 €

spspsppppspspspsppppspspspspspsspspsspssspspspspspsssppplllllllllllllllllllllátáátátátáátátátáátttátátááttkkkkkkkkkkkkkkkkkkkky oyy oooooy oy oy oy oy oy oy oy oy oy y oy y oy oy ooy oy oy oy oyy oyy ooyyyyyyyyy ddddddddddddddd ddd ddd d d d dd d dd dd dd €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€splátky od 49 €

balkóny rámové
bezrámové

FEBRUÁROVÉ ZĽAVY AŽ DO 
splátky od 98 €

  50%

Zľavy platia do 28. 2. 2022

prístrešky zimné záhrady 

splátky od 149 €splátky od 99 €

63
-3

010%Februárové            zľavy do 28. 2. 2022
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Hoci sa teraz tešíme zo zim-
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EUR
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Príjmeme pracovníkov SBS 
na obchodnú prevádzku v Šuranoch

Mzda od  4,38 €/hod. brutto

0903 221 681    corado@corado.sk

HĽADÁTE
ZAMESTNANCA?

SKÚSTE TO

INZERCIOU
v našich novinách

0910 851 307
0910 455 919
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