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AGROFRUCT s.r.o
Ovocná a okrasná škôlka 

v Čiernej Vode

ponúka na predaj
stromčeky

jablone

hrušky

čerešne

višne

marhule

broskyne

ringloty

ríbezle

egreše

orechy a okrasné dreviny, ruže, trvalky

3,60- €/ks, výber z 34 odrôd

3,60- €/ks

5,00- €/ks

4,80- €/ks

5,00- €/ks

5,50- €/ks

4,80- €/ks

od 2,30- €/ks

od 2,60- €/ks

Adresa: Čierna Voda 423, (okres Galanta)
tel.: 0905 835 831, 031/7848 337

www.agrofruct.sk
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stolové hrozno   od 2,70- €/ks
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predajňa cukrárskych potrieb Patisserie,
(oproti Bille), Dunajská Streda

www.facebook.com/patisseriekaramel/

Prijimame objednávky
na veľkonočné zákusky 

a čajové pečivo.
Vyrobené z kvalitných surovín bez náhrad.

tel.0915 846 824

16.3.2019 -  kurz krémové kvety
23.3.2019 -  kurz zrkadlová poleva

30.3.2019 -  kurz makrónky
6.4.2019 - základný kurz ozdobovania tort
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Új kölcsönt kínálok, banki kamatra, enyhébb 
elbírálással. ( 400 € -tól 10.000 € - ig)

Kék Duna áruház 2. emeletén a lift mellett.

tel.: 0903 782 895, 0918 709 051Dunajská Streda

07
-0
00
2-
1

   P.L.S. s.r.o. Ing. Peter Leporis
 sprostredkovateľ poistenia, úverov a leasingu - člen skupiny

Ponúkame poistenie:

Vyberte si najvýhodnejšie poistenie

Hlavná 21/1, P.O.Box 181, 929 01 Dunajská Streda
tel./fax: 031/552 47 37, mobil: 0907 742 798, 0905 988 039, 0905 524 737

Bratislavská 100/C, 931 01 Šamorín, mobil: 0905 491 878

e-mail: Leporis@nextra.sk
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0911 990 463
PALIVOVÉ DREVO
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škridla výpredaj

3,50 €/m2

0905 746 124

STRECHY

09

ARRI s.r.o. 

www.strecha.ws

NA KĽÚČ

Cenové ponuky ZDARMA
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SLUŽBY

07
-0
03
1

AKONTÁCIOU bez navýšenia

-NOU

Splátkovy ́
predaj

Široký sortiment príslušenstva

031/558 46 00
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Do prezidentskej kampane som 

vstúpil s čistými úmyslami, s ambíciou, 

aby Slovensko malo slušného a rozum-

ného prezidenta. Keď som 17. novembra 

minulého roka povedal, že nastal čas 

spojiť sily, povedal som to z viacerých 

dôvodov:

Povedal som to preto, lebo som 

bol - a stále som - presvedčený, že už do 

prvého kola má ísť jeden demokratický 

kandidát s čo najširšou podporou, aby 

sme prezidentský úrad neprenechali Fi-

covmu alebo Mečiarovmu človeku. 

Druhý, rovnako podstatný dôvod 

bol, že som chcel predísť tomu, aby sa 

demokratickí kandidáti medzi sebou 

niekoľko mesiacov okopávali, aby do 

volieb nezasiahli emócie, ktoré môžu 

byť aj úprimné, ale veľmi kontraproduk-

tívne. Tohto som sa po celý čas držal, 

na svojich súperov z demokratického 

tábora som neútočil a vyzýval som k ta-

kémuto prístupu aj mojich priaznivcov. 

Od začiatku som hovoril, že sa za-

chovám zodpovedne a nikdy som toto 

vyhlásenie nemusel korigovať. Dal som 

svoje slovo - a moje slovo platí. Preto, po 

zrelej a nie ľahkej úvahe, ale po zvážení 

všetkých dostupných informácií, z pre-

zidentských volieb odstupujem. 

Obrovská vďaka patrí všetkým 
vám, ľuďom, ktorých oslovila moja 

ponuka nezávislého, nadstraníckeho 

prezidenta, ktorý háji demokratické 

hodnoty, slobodu a spravodlivosť. Ešte 

raz všetkým úprimne ďakujem.

To spájanie síl, o ktorom som ho-
voril 17. novembra, chcem pretaviť do 

obsahu: preto vyjadrujem nahlas, verej-

ne a jednoznačne podporu pani Zuzane 

Čaputovej. Zároveň prosím vás, svojich 

priaznivcov, aby ste aj vy zvážili pod-

poru p. Čaputovej. Teraz už nejde len 

o nás dvoch, nejde o viac alebo menej 

významné rozdiely medzi nami: ide o 

Slovensko, ide doslova o budúcnosť nás 

všetkých.

Nikdy mi nešlo o osobné ambície. 

Vždy som mal na pamäti osud Sloven-

ska a verím, že aj toto moje gesto prispe-

je k tak potrebnej zásadnej spoločen-

skej zmene. História ukazuje, že veľké 

pozitívne zmeny sa u nás diali vtedy, 

keď sa demokratické sily spojili. Bolo to 

tak v roku 1989, v roku 1998 a verím, že 

tomu bude tak aj v roku 2019. V týchto 

voľbách ide o veľa, do prezidentského 

úradu nesmieme pustiť predĺženú ruku 

Roberta Fica ani Vladimíra Mečiara.

Sme na dobrej ceste - ide sa ďalej.

Verím v lepšie Slovensko

» Robert Mistrík
slovenský vedec a podnikateľslovenský vedec
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DOBROVOĽNÁ DRAŽBA
Rodinný dom 

Dunajská Streda
Najnižšie podanie: 130 000 EUR

Termín konania dražby: 
dňa 29.03.2019 o 10:00 hod.
Miesto konania dražby: 
Veľký Salónik na prízemí Hotela 
DREAM, Kapitulská 12, 917 01  
Trnava, okres Trnava, Trnavský kraj.

Dražobná zábezpeka: 20 000,00 EUR
Predmet dražby: Rodinný dom súpisné č. 2193 na ulici Krátka v meste 
Dunajská Streda. K domu prislúcha pozemok parcelné č. 3464/294 o cel-
kovej výmere 276 m2. Predmet dražby je evidovaný na LV č. 2967, k.ú. 
Dunajská Streda. 

Kontakt: 02/32202731, schmidt@platitsaoplati.sk, 
www.platitsaoplati.sk
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ponúka: 8 - 18 týždňové kuričky

AKCIA!
Pri kúpe nad 10 ks
krmivo ZADARMO!

Hydina Takáč Tešedíkovo

00
48

čky
díkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkovo

0918 537 780, www.hydinatakac.sk

rôznej farby
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EUROKAMEŇ NOBE, s.r.o.
Kračanská cesta 558/19, 929 01 Dunajská Streda

Tel.: 0905 955 554 
www.eurokamennobe.sk

nobe
Kračanská cesta 558n

Mimoriadna akčná ponuka 20% 
na vybrané skladové hroby

Ponuka platí do 31.03.2019, 
alebo do vypredania zásob 

Dunajská Streda

%%

Akčná ponuka na exteriérové a interiérové 
parapety z prírodného kameňa 15%

PREČÍTAJ SI LEPŠIE NOVINY
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KULTÚRA

Ministerka kultúry oznámila program na podporu 
folklóru za 1,5 milióna eur
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INZERCIA

DISTRIBÚCIA (26 000 domácností)

DUNAJSKOSTREDSKO

Vydavateľ: 
REGIONPRESS s.r.o.
Študentská 2, 917 01 Trnava
IČO: 36252417 
reg. MKSR EV 3676/09

Marian Vörös   0907 779 019

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

Každý týždeň: Mestá.: 
Dunajská Streda, Šamorín, Veľký 
Meder, Gabčíkovo, Vrakúň

Obce-mestá (každý párny týž-
deň):
Jahodná, Veľké Dvorníky, Povo-
da, Kutníky-Blažov, Dolný Bar, 
Medveďov, Dolný Štál, Čilizská 
Radvaň, Baloň, Okoč, Jurová, Trs-
tená na Ostrove, Baka, Topoľník

Obce-mestá (každý nepárny 
týždeň):
Zlaté Klasy, Štvrtok na Ostrove, 
Kvetoslavov, Báč, Kyselica, Rohov-
ce, Trnávka, Macov, Holice, Michal 
na Ostrove, Lehnice, Horná Potôň, 
Orechová Potôň, Horný Bar, Vy-
drany, Veľké Bláhovo 

dunajskostredsko@regionpress.sk

Redakcia: Trhovisko 10
DUNAJSKÁ STREDA

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV 57.000 Bratislavsko Východ
BZ 67.000 Bratislavsko Západ
DS 26.000 Dunajskostredsko
GA 30.000 Galantsko+Šaliansko
HC 24.000 Hlohovecko+Sereďsko
KM 15.000 Komárňansko
LV 30.000 Levicko
MA 25.500 Malacko
NR 48.000 Nitriansko
NZ 35.000 Novozámocko
PK 21.000 Pezinsko
PN 32.500 Piešťansko+NM+MY
SC 25.000 Senecko
SE 31.000 Senicko+Skalicko
TO 38.000 Topoľčiansko+PE+BN
TN 52.000 Trenčiansko+DCA+IL
TT 45.500 Trnavsko
ZM 18.000 Zlatomoravsko

BB 50.000 Banskobystricko+BR
KY 30.000 Kysucko=CA+KM
LI 35.500 Liptovsko=LM+RK
LC 30.000 Lučenecko+VK+PT
MT 39.250 Martinsko+TR
OR 38.600 Oravsko=DK+NO+TS
PB 30.000 Považsko=PB+PU
PD 35.000 Prievidsko
ZV 36.500 Zvolensko+DT+KA
ZH 26.500 Žiarsko+ZC+BS
ZA 52.000 Žilinsko+BY

BJ 29.000 Bardejovsko+SK+SP
GE 25.000 Gemersko = RV+RS+RA
HU 25.000 Humensko=VT+SV+ML
KE 82.750 Košicko
KS 22.250 Košicko okolie
SL 12.000 Ľubovniansko
MI 30.500 Michalovsko+TV+SO
PP 35.000 Popradsko+KK
PO 40.000 Prešovsko+SB
SN 30.000 Spišsko+LE+GL

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a 
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazy-
kovou úpravou.

Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípa-
de, že viete o mieste, kam naše noviny 
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.
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Masívne oplotenie s plného materiálu Minőségi garázsok gyártása és szerelése

Masszív kerítések teli anyagból Klvalitné plechové garáže s montážou

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

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

Slovenský       výrobok       

Milí spoluobčania, milí starí rodi-

čia, mamičky, deti a pracujúci.

Ešte nikdy neboli prezidentské voľ-

by tak dôležité ako teraz. 

Naša spoločnosť je rozdelená na 

dva tábory, Ficov koaličný tábor a 

Kiskov tábor slniečkárov. Z jedného 

tábora do druhého padajú obvinenia 

z korupcie, daňových a pozemko-

vých podvodov, ba dokonca aj trest-

né oznámenia. Kiska vyhlasuje, že 

Slovensko je mafi ánsky štát s Ficom 

na čele (čo nám nesmierne škodí v 

zahraničí) a Fico vyhlasuje, že Kiska 

je pozemkový a daňový podvodník, 

ktorý nieje o nič lepší ako Bašternák 

(prezident s týmto životopisom roz-

deľuje našu spoločnosť zase doma).

V prezidentských voľbách nasa-

dil Ficov tábor za svojho kandidáta 

Maroša Šefčoviča a Kiskov tábor na-

sadil kandidátov Róberta Mistríka 

a Zuzanu Čaputovú. Z hore uvede-

ného súboja dvoch táborov je jasné, 

že ktorýkoľvek z týchto kandidátov 

prinesie ako prezident do našej spo-

ločnosti viac zla, bude kryť podvody 

svojho tábora a ďalej rozdeľovať našu 

spoločnosť. 

Osobne si myslím, že Slovensko 

už potrebuje politický mier a hľadať 

pokoj pri nestraníckom prezidentovi, 

ktorý nepatrí do žiadneho tábora. 

Ja, Štefan Harabin, nefandím ani 

jednému a ani druhému táboru. Som 

apolitický, nestranný, posledných 30 

rokov som bol apolitický, no najmä 

bez korupcie a tak ostanem aj ďalších 

30 rokov. Všetko o čo mi ide, je poria-

dok v štáte, s hlavným cieľom, aby sa 

občan mal lepšie, aby vymizli z na-

šich slovníkov slová ako sú korupcia, 

neprávo, a rodinkárstvo. V tomto bu-

dem neoblomný a prísny. 

Popri udržiavaní poriadku v našej 

krajine, budem robiť všetko pre to, 

aby som do spoločnosti vniesol mier 

a spájal ľudí všetkých táborov aj ne-

táborov. Myslím si, že politické šar-

vátky už nikoho nezaujímajú a musí-

me sa všetci viac sústrediť na to, aby 

sa mali naši občania lepšie, aby naši 

dôchodci a mamičky na materskej 

dovolenke žili dôstojne a pracujúci 

mali čas na ich rodiny. Rodina, kres-

ťanské hodnoty a poriadok v štáte sú 

moje priority.

Chcel by som týmto poprosiť 

všetkých občanov, aby prišli voliť 

16.3.2019. Budúcnosť Slovenska je vo 

vašich rukách.  Pán boh s nami.

HARABIN: Príďte prosím voliť

tefan Harabin
anský kandidát 
a prezidenta SR
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INZERÁT,KTORÝPREDÁVA
Prijem plošnej

inzercie
tel.: 0907 779 019

e-mail: dunajskostredsko@regionpress.sk

 
www.lacne-vizitky.sk

 200  ks  ........  14 € / 0,070 € za ks
 400  ks  ........  24 € / 0,060 € za ks
 600  ks  ........  32 € / 0,053 € za ks
 800  ks  ........  39 € / 0,049 € za ks
 1000  ks  ........  33 € / 0,033 € za ks 

Kvalitné vizitky od           za ks*

Technická špecifikácia:
300 g vizitkový papier, rozmer 9 x 5 cm, jednostranná plnofarebná tlač, tlač - hárkový offset

*uvedená cena platí pri odbere od 1000 ks vizitiek a je prepočítaná konverzným kurzom 1,-€ / 30,126 Sk.

Všetky ceny sú uvádzané bez DPH 19%.

0907 779 019

WWW.REGIONPRESS.SK
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AIW - Práca pre opatrovateľky
v Rakúsku

Kritériá 
pre spoluprácu s AIW:

· opatrovateľský kurz a prax
·  dobrá znalosť nemeckého jazyka 

· vek 25 až 60 rokov

roko tro t k R kúsku
r r r k Č rv kríž

neustále dostatok ponúk
-dňov rnusy r kúsk živnosť

Honorár brutto 75 €,  80 €, 90 €  za 24 hod.
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

AIW má zástupcov
v rôznych mestách Slovenska!

Zavolajte na bezplatné číslo
0800 24 24 44

a dohodnite si osobné stretnutie.
Pracovať môžete už o pár dní!

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 

���������	
������������
www.konstrukter.sk

info@konstrukter.sk

OPERÁTOR VÝROBY 
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Lešenári
   a stavbári pozor!

+421 948 672 122 
+421 907 780 698

cesta a bývanie ZADARMO

www.facebook.com/alukogroup

ponúkame celoročnú
     prácu na turnusy

plat od 13,50 - Nemecko
alebo od 15,50 - Švédsko
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bezplatnú infolinku: 0800 199 060
e-mail: velcon@velcon.sk

ALEBO NAVŠTÍVTE:
www.velcon.sk

OZVITE SA 
NÁM NA:

Príspevok od štátu pre ŤZP osoby. 
Pomôžeme vám s jeho vybavením.

U nás máte bezplatnú návštevu, zameranie a návrh 
bezbariérového riešenia v rámci celej Slovenskej 
republiky úplne zadarmo.

SCHODOLEZY, STOLIČKOVÉ VÝŤAHY, PLOŠINY 
A STROPNÉ ZDVIHÁKY PRE IMOBILNÉ OSOBY

16 ROKOV NA TRHU

NAŠE NOVINY AJ NA WEBE
WWW.REGIONPRESS.SK
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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
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Hľadáme vodiča
na prepravu tovaru 
v rámci Slovenska a EÚ.

Požiadavky:
vodičský preukaz B,C,E,
kvalifikačná karta vodiča
a prax minimálne 2 roky.
Plat 1500 až 2300 Eur

www.vektoreu.sk
tel: 0911 447 997
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Nedostávatepravidelne
NAŠE NOVINYdo schránky

a chceli by ste?

dunajskostredsko@regionpress.sk

0907 779 019
Kontaktujte nás:


