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DUNAJSKOSTREDSKO
Týždenne do 26 000 domácností
BEZPEČNOSTNÉ
OCEĽOVÉ DVERE
S MONTÁŽOU

Lož nemá až tak krátke nohy
k nemu na základe lží je nielen bezcharakterné, ale aj smutné. A ešte smutnejšie je, že v mnohých prípadoch padá lož
na úrodnú pôdu. Že lož je obdivovaná,
oceňovaná, glorifikovaná a žiadaná.
Pritom lož v ľudských osudoch má na
svedomí všetko zlo, s ktorým sa museli
a musia stále ľudia pasovať. Boj so lžou
odoberá tvorivú energiu, lož nemilosrdne dekapituje nádeje a prirodzenú
potrebu žiť v slušnom svete.
Katechismus katolíckej cirkvi nepozná pojem dovoleného klamstva. V pätnástich paragrafoch píše o klamstve,
zakaždým ho jednoznačne odsudzujúc.
To znamená, že lož je hriechom a nielen
hanebnosťou. Okolnosti nemôžu zmeniť mravnú akosť samotných skutkov.
Nemôžu nejaké samo o sebe zlé správanie učiniť ani dobrým, ani správnym.
Vážení čitatelia, občania, neverte
lžiam, ak túžite po lepšom
živote. Nech už klame
ktokoľvek. Luhári spoločnosti nikdy neponúkli nič
dobré. Iba sami sebe.
Želám vám pekný
jarný týždeň.

NEMECKÝ
PROFIL

BEZPRACHOVÁ
VÝMENA
zlatý dub

JARNÁ AKCIA!
NA PLASTOVÉ OKNÁ

biela

5-komorový okenný profil - šírka 73 mm
6-komorový okenný profil - šírka 82 mm

čerešňa

NOVÁ KOLEKCIA
DVERÍ!!!

Dunajská Streda, Alžbetínske nám. 1194/1
(bývalá budova ONV, prízemie)
mobil: 0903 938 200, e-mail: korondplastokno@gmail.com

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

Hydina Takáč Tešedíkovo
díkkovo
Pri kúpe nad 10 ks
krmivo ZADARMO!
0918 537 780, www.hydinatakac.sk

36-0048
0048

ponúka: 8 - 18 týždňové kuričky
čky
rôznej
farby
AKCIA!

0907 779 019

Új kölcsönt kínálok, banki kamatra, enyhébb
» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

PALIVOVÉ DREVO

P.L.S. s.r.o. Ing. Peter Leporis

0911 990 463

Kék Duna áruház 2. emeletén a lift mellett.
tel.: 0903 782 895, 0918 709 051Dunajská Streda

07-0001

elbírálással. ( 400 € -tól 10.000 € - ig)
16-0102

Niekedy lož ubehne hodne dlhý čas a
trasu, kým ju spravodlivosť zastaví. Lož
je akési perpetuum mobile. Hypotetické
periodicky pracujúce čosi, ktoré všetku
lož už raz použitú, premieňa na lži stále
nové a nové.
Lži sú aj milosrdné. Tie necháme
bokom, dostávajú od nás milosť. Práve preto, že sú milosrdné. Potom sú lži
účelové. Ich produkcia slúži na získanie
nejakej výhody, majetku, postavenia,
moci. To sú lži, ktoré negujú všetky základné princípy ľudskosti a civilizovanosti. Najodsúdenejšie by mali byť lži
zákerné, tie, ktoré slúžia na poškodenie
dobrého mena iného človeka, iného názorového prúdu, inej voľby.
Všimli ste si, že v životopisoch je
tak málo života? Životopisy bez života.
Ale zato s kariérou. S funkciami, s pozíciami, s úspechmi. Môže za to úradný
žáner, ktorý z osobností vylisuje všetku
šťavu a ponechá len zopár stručných
faktov. Nemali by sa v životopisoch opisovať ich predkladatelia, aj a či najmä
ich lásky a nelásky, ich priateľov i odporcov, ich záľuby a náruživosti, túžby a
sny, zvyky a zlozvyky, šťastné náhody i
trápne omyly? Nemali by byť životopisy
o živote ako takom?
Uchádzať sa o úspech, raziť si cestu

07-0025

Najčítanejšie regionálne noviny

sprostredkovateľ poistenia, úverov a leasingu - člen skupiny

Ponúkame poistenie:

tPTÙCtNBKFULVtQPEOJLBUFűPW
tDFTUPWOÏtWP[JEJFM
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

BJOÏ

07-0002-1

e-mail: Leporis@nextra.sk

STRECHYNA KĽÚČ
škridla výpredaj

3,50 €/m

2

Cenové ponuky ZDARMA
07-0012

0905 746 124
09
www.strecha.ws

07-0022-3

ARRI s.r.o.
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Distribúcia:
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík
DISTRIBÚCIA (26.000 domácností)
Každý týždeň: Mestá.:
Dunajská Streda, Šamorín, Veľký
Meder, Gabčíkovo
Obce-mestá (každý párny týždeň):
Vrakúň, Jahodná, Veľké Dvorníky, Povoda, Kutníky,Dolný Štál,
Čilizská Radvaň, Baloň, Okoč,
Jurová, Trstená na Ostrove, Baka,
Topoľníky
Obce-mestá (každý nepárny
týždeň):
Holice, Horná Potôň, Orechová
Potôň, Zlaté Klasy, Štvrtok na
Ostrove, Kvetoslavov, Báč, Rohovce, Trnávka, Macov, Michal
na Ostrove, Lehnice, Horný Bar,
Vydrany, Veľké Bláhovo

Každá očistná kúra znamená
zmenu stravovacích zvyklostí. Samozrejmosťou je uprednostňovanie
čerstvej zeleniny a ovocia, vyhýbanie
sa hotovým jedlám, uprednostňovanie celozrnných výrobkov, zníženie
červeného mäsa, hlavne bravčového,
uprednostnenie porcií rýb alebo chudej hydiny.
Neoddeliteľnou súčasťou očistnej
kúry je vyhýbanie sa cukru a soli. Aj
počas krátkodobej očistnej kúry pred
jedením jedenkrát denne je účinnejšie
rozdeliť si diétne jedlo do troch hlavných porcií a prijímať aj bielkoviny v
podobe chudého mäsa, syrov alebo
vajíčka.
Dostatočný príjem tekutín 2-3 litre
denne je nevyhnutný, hlavne vody a
bylinkových čajov.
Vzorový jedálny lístok na 3 dni odľahčujúcej kúry:
1. DEŇ
Raňajky: 1 vajce na tvrdo, 1 celozrnný
toast, 1/2 grepu, čaj alebo káva

Obed: Polovica konzervy tuniaka vo
vlastnej šťave, 1 toast, čaj alebo voda
Večera: 2 plátky chudého mäsa, šálka
zelených fazuliek, šálka mrkvy
2. DEŇ
Raňajky: 1 opečený toast, 1 avokádo,
čierna káva alebo čaj.
Obed:
1 šálka tvarohu alebo cottage syra, 1 paradajka
Večera: 2-3 plátky šunky, 1 šálka brokolice, ½ šálky mrkvy, ½ banánu.
3. DEŇ
Raňajky: 1 jablko,, 5 plátkov syra, bylinkový čaj
Obed: 1 porcia ryby
by na
pare, 1 šálka mrkvy,
vy, 1
šálka karfiolu
Večera: dusené hydiydia šanové prsia, 1 šálka
a
látu, ½ pomaranča

Stredné Slovensko
50.000
30.000
35.500
30.000
39.250
38.600
35.500
35.000
36.500
26.500
52.000

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

Rozvoz ZADARMO!

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

Diabetologička, odborníčka na poruchy
metabolizmu a výživy

Klvalitné plechové garáže s montážou

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

Západné Slovensko

BB
KY
LI
LC
MT
OR
PB
PD
ZV
ZH
ZA

krmivo pre nosnice
rastová a znášková

Masívne oplotenie s plného materiálu Minőségi garázsok gyártása és szerelése

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

• 8 - 15 týž. Mládky -Nosničky rôznej farby
• 1-14 dňové brojlerové kačice
• 1-14 dňové mulard kačice
• 1-14 dňové mulard káčere
• 1-14 dňové Húsatá Landeské
• 7 - týž. morky big 6

PREČÍTAJ SI LEPŠIE NOVINY

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

57.000
67.000
26.000
30.000
24.000
15.000
30.000
25.500
48.000
35.000
21.000
32.500
25.000
31.000
38.000
52.000
45.500
18.000

(pri Galante)

a:
ponúk

» MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH

Masszív kerítések teli anyagból

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

www.hydinarskafarma.sk
Hydinárska
Hydin
inárs
rska FFarma
arm
rma TopoLni
TopoLnica
n ca
c

36-0010

Redakcia:

Jarné očistné kúry II.

Slovenský

výrobok

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

07-0016

DUNAJSKOSTREDSKO

ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY
balkóny

zimné záhrady

zasklievanie terás

Východné Slovensko
29.000
25.000
25.000
82.750
22.250
12.000
30.500
35.000
40.000
30.000

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

AKCIA ZĽAVA DO 30%
www.balkona.eu
0948 787 777

Možnosť výhry 300 €

Ku každej objednávke darček
Možnosť splátok s 0% úrokom
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63-0054

BJ
GE
HU
KE
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SL
MI
PP
PO
SN

hypotéky. Chceme pomôcť rodičom, ktorí majú starosti s výchovou malých detí,
aby si starosti so splácaním hypotéky
mohli odložiť a posunúť na menej náročné obdobie, kedy už ich deti budú samostatnejšie.
7. Flexibilná rodičovská dovolenka.
3 roky „materskej“ a rodičovskej by si
mohli obaja rodičia rozdeliť medzi seba
podľa ľubovôle. Čerpať by ju mohli napríklad aj zároveň, každý po roku a pol.
8. Miesto v škôlke pre každé dieťa.
Každé dieťa od 3 rokov by malo mať nárok
na bezplatné miesto v škôlke. Ak by mu
však aj napriek tomu nebolo poskytnuté,
získal by rodič každý mesiac odškodné
vo výške príspevku na starostlivosť o
dieťa. OĽANO to považuje za základnú
spravodlivosť, ktorá
však na Slovensku
dlhé roky naplatí
pre každého.
Ide nám o Slovensko pre rodiny.
Pomôžte nám ho
presadiť.
ps: A nezabudnite
ísť v sobotu voliť
;o)

» Igor Matovič

predseda hnutia OĽANO

Zlavy
až do

TETOKET
eladunk, szerelünk
Ha felhív
vagy megkeres,
árajánlatunk
ingyenes!

- 50%
cserepek (pléh, klasszikus) l trapézlemezek
ereszcsatornák l tetoszerkezetek
purhab-panelek l szerelt csarnokok l házak

tel.: 0905 577 222 www.stresnekrytiny.sk

94-0033

INZERCIA

www.kameno.sk

Predajňa
Dunajská Streda, ul. Istvána Gyurcsóa 1197/10
(pri predajni DIEGO)
mobil: 0905 387 343, e-mail: kamenoprodukt@gmail.com

tel./fax: 031/55 986 89, mobil: 0905 387 343,
e-mail: kamenoprodukt@nextra.sk

Výroba a montáž
na mieru:
obklady krbov
schody
parapety
pracovné dosky
obklady a dlažby
Bezkonkurenčné ceny!

23. rokov na trhu

KAMENO-PRODUKT
ROHOVCE 158

0907 779 019
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07-0046

Rodina je základnou bunkou
spoločnosti. Hnutie OĽANO jej preto
od svojho vzniku
venuje
osobitnú
pozornosť. Neprebehla snáď ani jedna schôdza parlamentu, na ktorú by naše hnutie nepredložilo aspoň jeden návrh zákona s cieľom
pomôcť slovenským rodinám (a nie len
úplných).
Osobitnú pozornosť venujeme rodine a rodinnej politike aj v hĺbkovom referende, ktoré pripravujeme. Až 7 otázok
spomedzi 17, ktoré sme navrhli, sa týka
problémov našich rodín. Dnes vám predstavíme 4 z nich:
5. Príspevok od 4. mesiaca tehotenstva. Pracujúce a študujúce matky by
mali mať nárok na materský príspevok
vo výške rodičovského príspevku už od
4. mesiaca tehotenstva. Aj vďaka tomuto opatreniu by pravdepodobne mnoho
žien, ktoré podstúpia interupciu len z
ekonomických dôvodov, prehodnotilo
svoje rozhodnutie a dieťa by riadne donosilo.
6. Hypotekárne prázdniny rodinám. Rodič dieťaťa do 6 rokov by mohol
požiadať banku o plný odklad splátok

45-0067

Slovensko pre rodiny

031180217 Objednávateľ: OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zámocká 6873/14, 811 01 Bratislava, IČO: 42287511 Dodávateľ: regionPRESS s.r.o., Študentská 2, 917 01 Trnava, IČO: 36252417
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SLUŽBY, ZAMESTNANIE
Občianska
riadková
inzercia

AUTORIZOVANÝ DEALER

Občianska
riadková
inzercia

01 AUTO-MOTO / predaj

PREDAJ, SERVIS, LEASING

09 DOMÁCNOSŤ

02 AUTO-MOTO / iné

10 ZÁHRADA A ZVERINEC

»Kúpim babeu v dobrom

11 HOBBY A ŠPORT

03 BYTY / predaj
04 BYTY / prenájom
05 DOMY / predaj

»Kúpim starú pištol-pušku,
ZP mám, 0902449970

12 DEŤOM

od 10 990€

13 RÔZNE / predaj
14 RÔZNE / iné
»Zostali Vám zo stavby zvyš-

3 ročná záruka bez obmedzenia km

Možnosť splácania 5 rokov
alebo na štvrtiny s LADA Finance
tel.: 0911 386 491, 0944 038 573
e-mail: info@petrocars.sk

Ul. 29 augusta, Galanta

www.petrocars.sk

36-0011

stave ale aj nepojazdnú za
rozumnú cenu, prípadne
aj nový motor do babe
210 za rozumnú cenu. Tel.:
0907 779 019
»Kúpim Škodu Fábiu, alebo
Octaviu aj combi s clímou,
maximálne 90.000 km len
v dobrom stave. Tel.: 0905
578 188
»Eladó ontvénykerék škoda fábiaára 14“ kitúno
álapatban. Ár. 250-€ Tel.:
0907 779 019
»Predám let. pneu s zel.
diskom na wgolf5, 195/65/
R15 dva rok použité, 40-e/
ks. T 0918738150
»Kúpim starú motorku aj
diely, 0902449970
»CZ 175 JAWA 250 350 PIONIER STADION MUSTANG
SIMSON KÚPIM TIETO MOTORKY 0915215406

06 POZEMKY / predaj

ky stavebných materiálov,
tehly, šalovacie tvárnice,
roxor, kary rohože, zbavím
Vás ich, odveziem bezplatne
0905 578 188
»Eladó megkímélt állapotú zongora.950€ 0903/938
200 DS
»Predám klavír vo veľmi
dobrom stave. Cena: 950€
0903/938 200, DS
»BEZPLATNE PREVEZMEM ZEMINU, aj ílovú aj miešanú zo
štrkom v obci VRAKÚŇ. Tel.:
0905 578 188
» Predám saténové šnúrky
do topánok ružové, biele, béžové, bordové, čierne a zlaté.
za 4-€. Tel.: 0905 578 188
»DS Eladó páncél szerkezetes
FORSTER zongora 950€.0903
938 200

15 HĽADÁM PRÁCU
16 ZOZNAMKA

07 REALITY / iné

»CHCEM SA ZOZNÁMIŤ S FANÚŠIČKAMI MAĎARSKÉHO SPEVÁKA ZAMBO JIMMYHO. LEN SMS.
ĎAKUJEM. 0907524913

08 STAVBA
»Kúpim haki lešenie, 0908
532 682

Chcete si
podať
inzerát?

Chcete si
podať
inzerát?

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

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

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

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

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.
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
novinách, TT zameňte za skratku novín, ktorú nájdete na
zadnej strane vľavo dolu. Službu PlatbaMobilom.sk technicky zabezpečuje ELET, s.r.o.

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.
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
novinách, TT zameňte za skratku novín, ktorú nájdete na
zadnej strane vľavo dolu. Službu PlatbaMobilom.sk technicky zabezpečuje ELET, s.r.o.

NECHAJTE PROFESIONÁLOV PRACOVAŤ ZA VÁS

ALL BIZ EU munkaltato cég takaritonoket
vesz fel Pozsonyi szallodak takaritasara.
Elonyös kereseti lehetoségek.
Beszélünk magyarul is.

Spoľahlivé a kvalitné
elektroinštalačné
služby šité na mieru vašim
osobným potrebám

10-0063

0903 448 998 | support@smartshell.eu

DS19-12 strana

Érdeklodni a következo tel. szamon
Viac info na tel. čísle

0948 955 548

4

07-0045

ALL BIZ EU sprostredkovateľská ﬁrma príjme
upratovačky do bratislavských hotelov.
Výhodne platové podmienky.
Hovoríme aj po maďarsky.

Elektroinštalácie bytov a RD
Montáže a zapojenia elektrospotrebičov
Rekonštrukcia elektrických rozvodov
Oprava a výmena elektroinštalácie
Servis a opravy

5
EDITORIÁL / SLUŽBY

VÝZNAM
STAVEBNÉHO
SPORENIA
STÚPA

Od začiatku tohto roka platia v stavebnom sporení nové
podmienky. Aj napriek tomu, záujem ľudí oň neklesá.
Práve naopak, dnes nadobúda oveľa väčší význam.
O najzásadnejších zmenách, ale aj vízii do ďalších rokov
hovoríme s Milanom Balážom.
Po zmenách, ktoré nastali od za        
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SPRAVODAJSTVO / SLUŽBY, ZAMESTNANIE

Nie zriedkavo sa stáva, že v praxi si
ľudia zamieňajú zmluvu a pôžičke so
zmluvou o výpožičke, prípadne tieto
zmluvy považujú za vzájomné ekvivalenty. Z tohto dôvodu si v tomto článku
v stručnosti vysvetlíme základné rozdiely medzi týmito dvoma osobitnými
typmi zmlúv. V prvom rade je potrebné
uviesť, že zmluvou o pôžičke prenecháva veriteľ dlžníkovi veci určené podľa
druhu a dlžník sa zaväzuje vrátiť po
uplynutí dohodnutej doby veci rovnakého druhu.
Na druhej strane zmluvou o výpožičke prenecháva požičiavateľ vypožičiavateľovi vec počas dohodnutej doby
na bezplatné užívanie. Už z týchto definícií možno badať, že dispozičné právo
je pri zmluve o pôžičke konštruované
širšie ako pri zmluve o výpožičke. K
jednotlivým rozdielom medzi týmito
dvoma zmluvnými typmi možno dôjsť
komparáciou ich podstatných znakov.
Podstatnými znakmi zmluvy o pôžičke sú prenechanie veci na voľnú
dispozíciu (t. j. prichádza k prevodu
vlastníctva k veci, ktorá sa prenecháva), predmet zmluvy o pôžičke, ktorým
môžu byť jedine druhovo určené veci,
dočasnosť právneho vzťahu, ktorý na
základe zmluvy o pôžičke vzniká, povinnosť dlžníka vrátiť vec rovnakého
druhu, ako aj doba splatnosti vrátenia
prenechanej veci.

Podstatnými znakmi zmluvy o výpožičke sú prenechanie veci určenej individuálnymi znakmi (ktoré ju odlišujú
od iných vecí) do užívania, bezplatnosť
a dočasnosť užívania. Je potrebné upozorniť na skutočnosť, že predmetom
zmluvy o pôžičke môžu byť len hnuteľné veci, čo však neplatí pri zmluve
o výpožičke, kedy predmetom zmluvy
môžu byť aj nehnuteľné veci.
Pri zmluve o pôžičke si zmluvné
strany môžu dojednať úroky, pri zmluve o výpožičke však zmluvné strany
takúto možnosť nemajú, keďže ako
sme si už vyššie uviedli, ide o zmluvu
bezodplatnú. Predmetom zmluvy o pôžičke sú najčastejšie peniaze, pričom
však predmetom môžu byť aj iné druhovo určené veci. Z toho vyplýva, že
pri zmluve o pôžičke sa zvyčajne vracia
iná vec, ako tá ktorá bola prenechaná,
keďže pri tomto type zmluvy sa pripúšťa aj spotrebovanie prenechanej veci.
Na druhej strane pri zmluve o výpožičke sa vracia totožná vec, t. j. tá
ktorá bola požičaná.

EUROKAMEŇ NOBE, s.r.o.

e
b
o
n

Kračanská cesta 558
558/19, 929 01 Dunajská Streda

Mimoriadna akčná ponuka 20%
na vybrané skladové hroby
Akčná ponuka na exteriérové a interiérové
parapety z prírodného kameňa 15%

Ponuka platí do 31.03.2019,
alebo do vypredania zásob
Tel.: 0905 955 554

07-0003-1

Základné rozdiely zmluvy o pôžičke
a zmluvy o výpožičke

www.eurokamennobe.sk

Obnova strechy v najlepšej cene

STRECHACENTRUM plus obnova: eternitových
plechových
plochých
BEZ DEMONTÁŽE

0907 887 056
» Tím advokátskej kancelárie
V4 Legal, s.r.o.

Materiál - prvotriedna kvalita

Pre dôchodcov špeciálna zľava

Našou vizitkou je spokojnosť
zákazníkov po celom Slovensku.

Zameranie, odborné poradenstvo
a cenová ponuka ZADARMO !

Inzerát, ktorý predáva

0907 779 019
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POLITICKÁ INZERCIA / ZAMESTNANIE
SBS GUARDING s. r. o.

Vážení fanúšikovia,
podporovatelia, priatelia,

36-0007

KURZ SBS
v BRATISLAVE
a KOMÁRNE

0904 001 475

Evidovaní na Úrade práce môžu
mať kurz ZADARMO!

32-0044

Volajte:

hľadá nových spolupracovníkov

(aj predčasných a výsluhových dôchodcov)
na stráženie priemyselného objektu
v Rovinke pri Bratislave
(15 minút pešo od železničnej stanice)

MZDA: od 720 eur v čistom/mesiac
Preukaz odbornej spôsobilosti je podmienkou
BEZPLATNÁ LINKA:

0800 177 277

52-0048

JUDr. Štefan Harabin

0948 137 340 • miroslav.krivosudsky@guarding.sk

94-0049

Ja sa nevzdávam, ideme ďalej!

Mzda: 2,9890 €/h. brutto
Nástup ihneď.

33-0003

Možno máte pocit, že Vaša snaha
vyšla nazmar, že nemalo žiaden zmysel bojovať. Chcem Vás povzbudiť a
uistiť Vás, že všetko, čo sa udialo a
na čom sme pracovali, má zmysel.
Treba mať tiež na pamäti, že sme stáli proti obrovskej presile. Sila nášho
súpera je nesmierna. Ovláda médiá,
známe osobnosti, vplyvové skupiny,
má neobmedzený rozpočet a využíva
najpodlejšie techniky propagandy a
manipulovania.
Niekedy víťazstvá neprichádzajú
v skokoch, ale prichádzajú pomaly,
postupne. Túto bitku sa nám síce nepodarilo vyhrať, ale podarilo sa nám
vytvoriť pevné základy pre ďalší postup, vytvorili sme silné informačné
pole a zasiali myšlienky. Aj s pomocou Vás sa darilo ich rozšíriť a ony
časom vyklíčia. Veľmi dobre viem, že
kde neplatí právo, trpia nevinní.
Viem, že vieru vo víťazstvo a zmenu máme v našich rukách.

v Dunajskej Strede a Šamoríne

Objednávateľ: JUDr. Štefan Harabin, Bratislava

napriek výsledku volieb by som sa
Vám chcel poďakovať za všetku Vašu
snahu a podporu, za hlasy všetkých
Vás, pre ktoré ste možno mnohí dokonca precestovali kus sveta. Nesmierne si to vážim, vážim si vašu
priazeň a podporu, ktorú stále cítim.
Celý život bojujem za pravdu, právo
a spravodlivosť. Začal som od seba a
cez rodinnú podporu sa to prenieslo
aj k Vám. Bolo a naďalej je mi cťou
bojovať aj s Vašou podporou, za Slovensko, tradície a právny štát.

príjme strážnikov na prevádzky
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EDITORIÁL / SLUŽBY

Výrobca okien



OPERÁTOR VÝROBY
800 - 1000 EUR/netto

900 - 1100 EUR/netto

  
11 EUR/hod.

VEKA

info@konstrukter.sk

www.konstrukter.sk

85-0005

Tel.: 0908 914 180
99-0070

HĽADÁ
ODBERATEĽOV
0948 466 436

  

Č
A
L
T
Firma REMIREL s.r.o., CZ

(medzi Galantou a Šaľou)

Iba to najkvalitnejšie

pre Vašich zosnulých!
TAVA
S
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V
Á
K
VEĽ
árstva
amen

85 0219
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Nedostáva
te
pravidelne

NAŠE NOVI

NY

do schránk
y
a chceli by
ste?

dunajskostredsko@regionpress.sk

0907 779 019
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na počkanie.
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0915 846 824

www.facebook.com/patisseriekaramel/

predajňa cukrárskych
potrieb Patisserie,
Veľkobláhovská 5233,
(oproti Bille), Dunajská Streda

07-0047

PR
R ACOVNÍK
K
DO PLASTOVE J
VÝRO
OBY

36-0064

VODIČ
Č VZV

Kontaktujte nás:

27.4. kurz krémové kvety
11.5. kurz zrkadlová poleva
18.5. kurz karamelové kvety
25.5. kurz makronky

KAMENÁRSTVO KAJAL

Práca
v Českej
republike

VÝBORNÉ PLATOVÉ PODMIENKY
+421 918 607 897 +421 917 650 018
+421 905 775 463

85_0152

0907 779 019

