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ZVOLENSKÁ CESTA LUČENEC
(smer Vidiná)
Všetko pre Vašu záhradu a balkón
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Predpoklady:
stredoškolské vzdelanie,
znalosť problematiky
chovu zvierat a vedenie
kolektívu pracovníkov.
Tel. 0905 622 259
info@oryktolagus.sk
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Pápežská nadácia ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi podporuje finančne počas
tohto leta spolu 28 letných táborov
pre deti, mládež a rodiny vo vojnou
skúšanej Sýrii.
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Šéfredaktor: Ivan Brožík
DISTRIBÚCIA (30.000 domácností)
Každý týždeň:
Lučenec, Veľký Krtíš, Poltár, Fiľakovo, Vidiná, Halič, Boľkovce,
Mikušovce, Panické Dravce
+ v párnom týždni navyše:
Málinec, Kalinovo, Cinobaňa,
Breznička, Veľká Ves, Točnica,
Veľká nad Ipľom, Kokava nad
Rimavicou, Rapovce, Fiľakovské
Biskupice
+ v nepárnom týždni navyše:
Divín, Mýtna, Dobroč, Lovinobaňa, Tomášovce, Tuhár, Ružiná,
Kotmanová, Podrečany, Želovce,
Bušince, Pôtor, Dolná Strehová,
Závada

Otec Antoine Mukhallala z Melchitskej gréckokatolíckej diecézy v
Aleppe sa práve vrátil z jedného z
ôsmich táborov, vedených spoločenstvom „Viera a život“ pre zdravotne
postihnuté deti a ich rodiny. Z mnohých príbehov a osudov ľudí, ktoré v
tábore spoznal, sa ho najviac dotkol
príbeh vdovy, matky dvoch malých
dievčat, z ktorých jedna je autistka.
„Táto matka hrozne trpela. Manžela
stratila pri jeho pokuse emigrovať na
jednej z “lodí smrti” do Európy. Bol
zavraždený, čo zistila až pri identifikácii jeho pozostatkov, keď uvidela jeho
podrezané hrdlo. Následne žila uväznená vo svojej samote. Počas pobytu
v tábore, aj keď fyzicky prítomná medzi
ostatnými, zapájala sa a rozprávala iba
veľmi málo, aj to len o svojom mŕtvom
manželovi alebo autistickej dcére. Hoci
sa jej ostatní snažili byť oporou v bolesti, nevedela sa z ničoho tešiť. Počas

týždňa sa pomaly začal vracať pocit
lásky do jej srdca; temnota postupne ustupovala a namiesto nej cítila,
ako jej srdce opäť začalo biť. Opäť
uverila, že život napriek utrpeniu je
darom, čiastočne aj vďaka dramatickej
zmene v správaní jej autistickej dcéry,
ktorá ma v tábore dokonca požiadala o
tanec! Ku koncu pobytu nám jej matka
povedala: „Ak by náš pobyt v tábore mohol trvať ďalší týždeň, som si
istá, že by moja Jenny začala aj rozprávať!” hovorí otec Antoine.
“Ďakujem Bohu za všetky hlboké duchovné zážitky, ktoré sme mohli počas
týchto dní prežiť. Zároveň ďakujem aj
vám všetkým, spolupracovníkom a
dobrodincom ACN, za podporu pri
organizovaní týchto letných táborov. Modlím sa k Všemohúcemu Bohu,
aby vás všetkých zahrnul požehnaním
a aby ste mohli pokračovať v pomoci
všetkým tým, ktorí to najviac potrebujú. Buďte aj naďalej nositeľmi Božej
lásky po celom svete,” dodáva otec Antoine.

Lučenec

Dispečing SK - 0950 333 222

» P. Martin Mária Barta

duchovný asistent pápežskej nadácie ACN

Poltár

Luèenec
Ve¾ký Krtíš

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

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

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

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

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

RODINNÉ VOZIDLÁ RENAULT
CAPTUR, MEGANE, CLIO

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

51.100
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

Východné Slovensko

BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN

31.000
25.000
25.000
82.750
22.250
13.100
30.500
40.000
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

Už od

8 790 €
Nové turbomotory
Špeciálna ponuka do konca leta
Ponuka platí od 1. 7. do 31. 8. 2019. Uvedená cena platí pre model Renault CLIO Advantage TCe 75 po odrátaní zľavy 800 € a bonusu pri výkupe starého vozidla 800 €. Renault CAPTUR: spotreba 5,3 – 6,6 (l/100 km), emisie CO2 139 – 151 (g/km),
Renault MEGANE: spotreba 4,4 – 6,6 (l/100 km), emisie CO2 116 – 151 (g/km), Renault CLIO: spotreba 4,8 – 6,0 (l/100 km), emisie CO2 126 – 137 (g/km). Uvedené spotreby paliva a emisie CO2 sú zmerané metodikou stanovenou podľa platných právnych
predpisov vyžadovaných pre homologizáciu vozidla. Vyobrazenie vozidiel je len ilustratívne.
Renault odporúča

Tempus Car, Šafáriková 91, 048 01 Rožňava
MENO ALEBO LOGO DÍLERA Ulica Mesto

Tel.: +421
918
918
957
980,
263
+421915
1918
957
263
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Cítila som,
ako moje srdce začalo opäť biť
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Okupanti
Všetky naše renomované jazykové
slovníky slovo okupant vysvetľujú
aj ako uchvatiteľ.
Teda, nejde iba o silu, ktorá si s pomocou armády privlastní (uchváti)
cudzie územie, prípadne celý štát, ale
o aj o politický prúd, ktorý si na ukojenie vlastných mocenských a ekonomických chúťok uchváti kompletnú
krajinu. Hoci aj pod heslom - „vyhraj
voľby, môžeš všetko“. Asi je každému jasné, že to nemá nič spoločné s
demokraciou, že ide o sprostú a drzú,
bezohľadnú rabovačnú okupáciu.
23. augusta 1968 odletela do
Moskvy rokovať o normalizácii situácie v Československu po vstupe okupačných vojsk na jeho územie delegácia, vedená prezidentom Ludvíkom
Svobodom.
O pár dní neskôr bol v Moskve po
dlhých rokovaniach medzi sovietskou
a československou delegáciou podpísaný protokol, v ktorom československá strana podľahla nátlaku Sovietov
a zaviazala sa vykonať kádrové zmeny v straníckych a štátnych orgánoch,
anulovať vysočanský zjazd KSČ a
pripraviť dohodu o legalizácii pobytu sovietskych vojsk na území ČSSR.
Sovietska strana výmenou súhlasila s
návratom odvlečených funkcionárov.
František Kriegel, ktorý ako jediný
Moskovský protokol nepodpísal, však
bol prepustený až po naliehaní prezi-

denta Svobodu.
Kádre, kádre a opäť kádre. Viac
ako pol stovky rokov po spojeneckej
okupácii a rovných tridsať rokov po
„spoločensko-politických
premenách“ v Česko-Slovensku náš štát riadia ešte stále kádre. Stranícke kádre.
Na obrovskú radosť Moskovského
vedenia. Kádre, ktoré sa vydávajú
za demokratov, vlastencov, ochrancov spravodlivosti. Stranícka a žiaľ,
často aj komunistická nomenklatúra.
Túžba po absolútnej moci a nenávisť
k slobode iných patria k jej génovej
výbave. Tá sa prejaví vždy po prevzatí
moci.
Kňaz Tomáš Halík, jeden z protagonistov Novembra 89 hovorí, že
„slovo socializmus je už úplne vyprázdnené prinajmenšom od chvíle,
keď sa robotnícka vrstva zabývala v
kapitalizme a dnes volí prevažne pravicu, občas extrémnu pravicu.
Naozaj nemáme v úmysle vzdať
sa svojho sna spred tridsiatich rokov.
Okupanti v „civile“ sú stále tu. Tých
v uniformách vyhnal už
dávno Michael Kocáb s
priateľmi. Hoci ani na to
sa nesmie príliš nahlas
spomínať.
Odvážnu
jeseň,
milí čitatelia!

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

AKCIA
OD

390 €

S KOMPLET
MONTÁŽOU
VRÁTANE
MURÁRSKYCH
PRÁC

SBS
LAMA SK
príjme strážnikov
na obchodnú prevádzku

vo Fiľakove
800 € brutto / mesiac
Nástup ihneď!

0948 35 66 75
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NÁS
zaujalo

Národný park
Slovenský raj

Národný park Slovenský raj sa rozprestiera v severovýchodnej časti
Slovenského rudohoria a ukrýva
množstvo prírodných krás, medzi
ktoré patria náhorné planiny, hlboké kaňony, rokliny, vodopády,
povrchové krasové javy a atraktívne podzemné priestory s kvapľovou a ľadovou výzdobou. Toto
výnimočné územie je turistom
sprístupnené celoročne.
Spoznávať krásy Slovenského raja
môžete aj vďaka hustej sieti turistických
chodníkov a cyklotrás.

Pešia turistika

V národnom parku Slovenský raj je
vybudovaná jedna z najhustejších sietí
značkovaných turistických chodníkov
na Slovensku. Spolu je tam vyznačených 268,2 km značenej turistickej
trasy. Na území národného parku sa
môžu návštevníci pešo pohybovať len
po turistických a náučných chodníkoch
a na miestach vyhradených pre pohyb
návštevníkov mimo turistických a náučných chodníkov, a to len v čase od
hodiny po východe slnka po hodinu
pred západom slnka. V zastavanom
území obcí a vo vyhradených rekre-

Spoznajte krásy Slovenského raja

Navštívte náučný areál
venovaný lúkam
Na juhu národného parku Slovenský raj pri Ekocentre Dedinky nájdete nový náučný areál. Priamo v
známom turistickom centre chce
Správa Národného parku Slovenský raj interaktívnou a zážitkovou
formou priblížiť návštevníkom prírodné hodnoty a význam lúk.
Dominantou tohto prekrásneho
miesta je ohrada, v ktorej sa pasú ovce.
Kedysi typický obraz slovenského vidieka. Súčasťou areálu je aj sedem zastávok s drevenými interaktívnymi tabuľami. Vďaka nim budete mať príležitosť
spoznávať ohrozené, ale aj liečivé rastliny lúk či pestrý svet hmyzu. Dozviete
sa aj to, ako sa správne o lúky starať.
Zaujímavou atrakciou je motýlia záhrada. Cestou si môžete oddýchnuť na drevených ovečkách či lavičke v tvare motýľa. „Nový náučný areál je prvý svojho
druhu v Národnom parku Slovenský
raj. Bude slúžiť najmä deťom, ktoré s
našimi pracovníkmi môžu absolvovať
kompletný výučbový program o lúkach.
Samozrejme prezrieť si ho môžu aj turisti, areál je voľne prístupný,“ objasňuje
riaditeľ Správy Národného parku Slovenský raj Tomáš Dražil.

Vychádzka náučným areálom
Drevený prístrešok
a ohrada pre ovce
Zejmarská roklina.
foto autor peter olekšák
ačných areáloch na území národného
parku: Košiarny briežok, Čingov, Letanovský mlyn, Podlesok, Kláštorisko,
Dobšinská Ľadová Jaskyňa, Stratenská
píla, Dedinky, Dobšinská Maša, Hrabušice - Píla, Mlynky - Biele Vody, je
dovolený pohyb aj mimo vyznačených
turistických chodníkov bez časového
obmedzenia.

Drevený prístrešok s ohradou pre ovce.

rozhodne nenechajte ujsť. Prezentujú
sa tam všetky vývojové štádia motýľov
Počas potuliek náučným areálom iste a živné rastliny motýľov. Ide o drevenú
vašu pozornosť upúta drevený prístre- konštrukčnú stavbu v tvare šesťuholníšok s ohradou pre ovce. Stavba pozo- ka so vstupom pokrytým sieťovinou.
stáva z chovného prístrešku a stabilného dreveného oplotenia slúžiaceho na Interaktívne tabule a hmyzí hotel
chov oviec. Súčasťou je tiež napájačka
V prehliadkovom chodníku je
na vodu, jasle na seno pre ovce a elek- umiestnených sedem drevených intetrický ohradník slúžiaci na dopásanie.
raktívnych tabúľ s otočnými prvkami.
Popisujú sedem envirotém a to: Náučný
areál Ekocentrum Dedinky, Jasoň červeMotýlia záhrada
Motýlia záhrada je miestom, ktoré si nooký, Lúka plná pohybu, Príbeh oveč-

Cykloturistika

Potulky po území národného parku
Slovenský raj si môžu užiť aj cyklisti.
Majú tam k dispozícii 110 km vyznačených cyklotrás. Cykloturistické trasy
sú prepojené do širšieho okolia Spiša
a Gemera. Na území národného parku a jeho ochranného pásma sa môžu
návštevníci pohybovať na bicykli mimo
zastavaného územia obcí len po vyznačených cyklotrasách, a to v čase od hodiny po východe slnka po hodinu pred
západom slnka. Bicyklovať sa môžu aj
po cestách, miestnych komunikáciách
a v ochrannom pásme národného parku aj po účelových komunikáciách, ak
pohyb po nich nie je obmedzený alebo
zakázaný. Mimo povolených cyklotrás
je cykloturistika možná len s doprovodom odborne vyškolených cyklosprievodcov. Zdroj: Správa NP Slovenský raj

ky, Prírodná lekáreň, Kvitnúca krása,
Zelené obry. Súčasťou tohto chodníka
sú aj prvky drobnej architektúry, napríklad lavička v tvare motýľa, drevené
vyrezávané ovečky na sedenie pre deti
či hmyzí hotel.

Trieda v prírode

V náučnom areáli nájdete aj samostatné sedenie pre malú skupinu návštevníkov s atypickými stoličkami a
lavičkami prezentujúcimi biotop lesa
s ukážkou rôznych druhov stromov. V
okolí je vysadených osem druhov stromov pôvodných lesných drevín.

Prejdite si aj náučný chodník
Slovenský raj – Juh

Priamo v areáli začína zrekonštruovaný a rozšírený náučný chodník Slovenský raj – Juh. Pokračuje Zejmarskou
roklinou na Geravy a cez Stratenskú
Pílu sa vracia späť. Prírodu, históriu a
turistické zaujímavosti môžete objavovať vďaka 8 stanovištiam a 15 informačným tabuliam v slovensko-anglickej
mutácii. Oboznámite sa tak s témami
ako Život vo vode, Priehrada Palcmanská Maša, Zejmarská roklina, Planina
Geravy, Život mokradí, Stratenská Píla,
Lesy v Národnom parku Slovenský raj.
V náučnom areáli si môžte vyžiadať
sprievodcu náučným chodníkom vydanom v praktickom vreckovom formáte.
Zdroj ŠOP SR
foto autori: Peter Olekšák, Milan Barlog
Stranu pripravila Renáta Kopáčová

Interaktívna tabuľa Prírodná lekáreň.
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Severská diéta

75-06-3

Diéta známa ako nordická, alebo
aj nová nordická, či škandinávska,
predstavuje to najlepšie zo stravy
severských krajín. Typická severská kuchyňa je ovplyvnená polohou
a prirodzenou potravou - rybami a
všetkými plodmi, ktoré more poskytuje.
V porovnaní s bežnou západnou stravou obsahuje menej cukru a tukov, ale
dvakrát viac vlákniny a omega-3-mastných kyselín. Podobá sa v mnohom stredomorskej, ktorá je na prvom mieste medzi diétami. Obe majú veľa zeleniny,
ovocia, celozrnných výrobkov a hlavne morských rýb.
Spolu zabezpečujú dostatočný protizápalový a antioxidačný efekt. Hlavný
rozdiel medzi oboma je v používaní oleja - pre stredomorskú je typický olivový
olej, v severskej dominuje repkový.
Škandinávska strava uprednostňuje
čerstvé, sezónne a miestne jedlá a vynecháva spracované pokrmy. Kombinuje
tradičné potraviny s relatívne novými,
ale zdravými – nízkotučnými mliečnymi výrobkami, pestrou skladbou ovocia,
aj takého, ktorému sa na severe bežne
nedarí, alebo repkovým olejom. V škandinávskej kuchyni je veľa lososového
mäsa, islandského jogurtu skyr, brusníc, ražného chleba, kapusty, kvaky.
Severskú stravu si však môže prispôsobiť
každý, pretože jej skutočným zameraním

je konzumácia zdravých potravín, ktoré
sú miestne. Dostatok vlákniny pomáha
udržiavať zdravú funkciu čriev a celého
tráviaceho traktu. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie WHO obe znižujú
riziko rakoviny, cukrovky a srdcovocievnych chorôb, pomáhajú udržať optimálnu hmotnosť tela.
Oproti súčasnej strave väčšiny Slovákov jej základom je veľa vlákniny – zelenina je bežnou súčasťou každého jedla,
často nahrádza hlavnú prílohu k mäsu
alebo rybám, na rozdiel od nášho stravovania, kde dominuje ryža, zemiaky,
knedle alebo cestoviny a zeleninu vídame iba „oblohu“ na tanieri, alebo v lepšom prípade ako malú šalátovú misku.
Jedzte často: ovocie, bobule, zeleninu, strukoviny, zemiaky, celé zrná, orechy, semená, ražné pečivo, ryby, morské
plody, nízkotučné mliečne výrobky, bylinky, koreniny a repkový olej
Jedzte s mierou: mäso zo zveriny,
vajcia (uprednostniť z voľného chovu),
syr a jogurt.
Jedzte zriedka: červené mäso a živočíšne tuky.
Nejedzte: nápoje sladené cukrom, pridané cukry, spracované mäso, prídavné látky do potravín a
rýchle občerstvenie.

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

Diabetologička, odborníčka na poruchy
metabolizmu a výživy

68-06

(Nováčik medzi najlepšími diétami)
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TRVALÝ PRACOVNÝ POMER
0LHVWRYëNRQXGALANTA

6WUDYQpOtVWN\YKRGQRWH3,83€
)LUHPQiGRSUDYDDXE\WRYDQLHZDARMA

DSODWDæGRYëäN\€

RÔZNE PRACOVNÉ POZÍCIE

...jednoduchšia cesta k práci

» Igor Matovič

predseda hnutia OĽANO

EICÍZOP ÉNVOCARP ENZÔR

wwwVWXGHQWVHUYLVVN
JDODQWD#VWXGHQWVHUYLVVN
0915 929 399

Rusi prišli a odišli
Okupantov sme vyhnali a moc sme dali
našim pánom. Verili sme, že oni budú čestní a spravodliví. Miesto toho papaláši kradnú a žijú na úkor obyčajných ľudí. Včera zobrali ľuďom 400 miliónov, dnes 900, zajtra
6 miliárd. A tak dokolečka, deň čo deň. A
tak dokolečka, z našich daní.
Ľudia, nemáte pocit, že je to o tom istom? Tiež ste si mysleli, že Ficova vláda bude
iná? Na jednej strane reči o budovaní sociálneho štátu, na druhej rozdávanie dotácií milionárom. Dôchodcom pridajú 4 koruny na
deň, kamarátovi miliardy. Ozaj, viete koľko
by musel dožiť priemerný dôchodca, aby zarobil miliardu? Maličkosť - len 9 400 rokov.
Prepáčte, pán Fico, ale ľuďom ste sľúbili niečo iné. (koniec)
V tom čase začínala kríza a naša firma ma ako šéfa potrebovala vtedy najviac.

Lenže moja myseľ vtedy patrila Slovensku
a boju, ktorý musíme vyhrať. Fico bol vtedy
pozemský boh, nikto si na neho netrúfal a
tobôž, že by mu niekto do očí naložil do zlodejov.
Ja som sa na túto špinavú robotu
podujal a myslím, že sme vtedy nakoniec
pomohli zvrátiť chod dejín - a nakoniec to
dopadlo tak, že bez našich štyroch mandátov by Radičovej vláda ani nevznikla.
Nasledovali roky boja. Prehratých aj
vyhratých bitiek. Chýb, aj svetlých chvíľ.
Robili sme všetko pre umenšenie Zla a Zlo
začalo postupne chradnúť. Nakoniec sa
dostalo opäť k moci, opäť nás kvári, ale
cítim, že aj keď to ružovo nevyzerá, dobre
bude a vo voľbách to spoločne dáme.
ps. V ten deň, pred 11. rokmi, mala Rebeka presne 3 a nasledujúce roky potrebovala
ocina, ktorý sa jej bude venovať. Tatko však
jej najkrajšie roky strávil v boji so zažratou
slovenskou špinou ... dnes má Rebeka krásnych 14 ... a akosi sa obávam, že čoskoro príde čas, že iný chlap bude
jej srdca rytierom. C´est
la vie - Život je taký.
ps2. Teraz prišiel
čas, aby sme hlavy zodvihli viacerí.
Máme pred sebou 6
kľúčovým mesiacov,
aby sme Zlo definitívne
porazili. Budem len
rád, ak pomôžete?

Práca v jednozmennej prevádzke
Mzda po odpracovaní mesiaca min. 650€
Pravidelné navyšovanie mzdy
0HVDþQpERQXV\D]iORK\

Presne pred 11. rokmi, v deň 40. výročia vstupu okupantov, som sa rozhodol
zodvihnúť hlavu.
Prieskumy hovorili, že SMER+SNS+HZDS bude mať ústavnú (!) väčšinu a ja
som si povedal, že to nemôžem dovoliť.
Napísal som svoj prvý „článok“ v živote a
zverejnil ho vo všetkých našich novinách
v malom štvorčeku na prvej strane. Prišla
mi kopa podporných mailov a tak sa začal príbeh „Obyčajných ľudí“ v slovenskej
politike. Tu je jeho celé znenie:

031190122 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

Môj prvý článok

7
kultúra
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Jak

DÁT UM PREMIÉRY: 3 0. AUGUS T 2 019
�� �� ������� �� � � � � �12 0 MINÚ T
��� � ��� � � A MFI T E ÁT ER DE T VA
� ��� ���� � � �18: 0 0 h o d .
V S T UPNÉ: 8 , - € , ��������������������������������� 6,- €
��������� � � �� � � ���� w w w.kcdet va . sk
������������������������������������
������ �� � ���� � � ���� 0 4 5/5 4 55 5 02
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ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
������������������������
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���TO, RÝCHL���������������
stabilizujeme základovú pôdu
a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

 #" " " 
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!"  $

0918 726 754
PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

    


 

34-0001-4

SK.ABAINNOVATOR.COM
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RÁCA
PELEKTRIKÁROV
PRE KAŽDÉHO

ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY
zimné záhrady

Prijmeme

z��klievanie terá�

��látky od 149 €

CALL CENTRUM:

IENKY
BMÐƟT?HıG?PQI?

VÝHODNÉ PLATOVÉ PODM

��látky od 98 €

0905 552 537
0915 971 823

OPERÁTOR
Plat:
17 EUR/NETTO

VÝROBY / ČR
CXNCıCLh
3@WRMT?LGCÐ?ÐBMNP?T?ÐX?@
VODIČ Prá
VZV
/
ČR
zmluvu
nú
cov
pra
ca na
KONTROLÓR
KVALITY / ČR

Mo������výhry 300 €

KÉ BRIGÁDY

PONÚKAME ŠTUDENTS

V, ŽENY aj PÁRYé
en
VHODNÉ PRE MUŽO

63-0136

Ku ka�dej objednávke dar�ek
Mo��������lát���������rokom

www.balkona.eu
0948 787 777

TIP na výlet

CALLOVCENTRUM:
A zabezpeč
ANIE a DOPRAV
YT 537 - 0915 971 823
UB552
0905

Veľkosť inzerátu 49,5 x 61,5mm

Veľkosť inzerátu 49,5 x 61,5mm

Za sumu

Za sumu
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Volajte 0905 915 039
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MZDA
OD 850 € DO 1300€

0800 500 091

"
(&$   

v počte

LUČ
LUČENEC

BEZPLATNÁ
INFOLINKA

"
(&$   

%    &
"  $ #'(  

85_0005

HĽADAJ
NÁS AJ NA

399 €
449
€

399 €

PRACUJ
U NÁS

85_0575
85_0538

Z�AVY A��DO 30�

VÝROBA UPRATOVACÍCH
POTRIEB / ČR
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