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Týždenne do 30 690 domácností

OBNOVA STRIECH

t ETERNITOVÝCH t PLECHOVÝCH
t PLOCHÝCH t KANADSKÝ ŠINDEĽ
RODINNÝCH DOMOV, PANELÁKOV A BYTOVIEK

NAJLEPŠIA
CENA
NA TRHU
už 10 rokov

Slovenská firma

NON STOP lin

0944 720 9ka
32

BEZ DEMONTÁŽE!

t ZÁRUKA MIN. 20 ROKOV
t NAJLEPŠIA CENA
t ŽIADNA ZÁLOHA
t PRVOTRIEDNA
KVALITA

SO ZACHOVANÍM PÔVODNEJ KRYTINY
BITÚMENOVOU LEPENKOU

1(2'7(.

t zameranie t odborné poradenstvo
t cenová kalkulácia na mieste ZADARMO !!!

obnova plochých striech technológiou COPERNIT
záruka minimálne 20 rokov

VYKONÁVAME OPRAVY: KOMÍNOV a ODKVAPOVÝCH ŽĽABOV

Inzerát, ktorý predáva

59-0001
59-0004

0905 915 039

Z Á H R A D N ÍC T VO

Kalonda

ZVOLENSKÁ CESTA LUČENEC
(smer Vidiná)
Všetko pre Vašu záhradu a balkón

.s k
Nakúp
za 50 €
a dostaneš
Záhradníctvo
Kalonda
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Nebudeš mať iných bohov
Podľa knihy Exodus (Druhá kniha Mojžišova) a knihy Deuteronómium (Piata
kniha Mojžišova) bolo predchodcom
dnes známeho Desatora o niečo viac
prikázaní. Aktuálne znenie podľa Katechizmu katolíckej cirkvi, tzv. katechetická formula, má však desať bodov.
Toľko stručná štatistika.
Podľa sčítania ľudu z roku 2011 sa k
Rímskokatolíkom hlásia 3 347 277 (62 percent) obyvateľov, k evanjelikom sa hlási
316 250 (5,9 percenta), a ku gréckokatolíkom – 206 871 (3,8 percenta) obyvateľov
. Takéto sú počty príslušníkov troch najväčších náboženských vyznaní na Slovensku. Výsledky spracoval Štatistický
úrad SR. Toľko ďalšia štatistika.
Či už Exodus, alebo Deuteronómium,
ako súčasť Biblie a tak isto aj Desatoro
majú hneď na začiatku súpisu prikázaní
nasledujúce slová: „Nebudeš mať iných
bohov okrem mňa! Neurobíš si modlu ani
nijakú podobu toho, čo je hore na nebi,
dolu na zemi alebo vo vode pod zemou!
Nebudeš sa im klaňať ani im slúžiť, lebo
ja som Hospodin, tvoj Boh. Ja som Pán,
Boh tvoj! Nebudeš mať iných bohov
okrem mňa, aby si sa im klaňal.“
Nahliadnime však aj do iného „desatora“ - do Morálneho kódexu budovateľa komunizmu. Tento dokument mal

dvanásť bodov. Hneď na prvom mieste
stálo: „Oddanosť veci komunizmu, láska
k socialistickej vlasti.“ A na jedenástom
zas - „nezmieriteľnosť voči nepriateľom
komunizmu“.
Zaoberajúc sa dianím i verejným
myslením na Slovensku, v krajine, kde zo
štyroch občanov sa takmer traja hlásia
k viere, ktorá učí hore uvedené princípy,
je smutné zistenie, že mnohí z nich ešte
stále zároveň prejavujú oddanosť moci
podľa komunistického kódexu. Nejak sa to
vzájomne bije. A niečo z toho musí byť falošné. Desatoro cirkvi a morálny kódex budovateľa komunizmu nemožno vyznávať a
dodržiavať zároveň. A ak už aj ten morálny
kódex, tak prečo nie práve body sedem až
deväť? „Poctivosť a pravdivosť, mravná
čistota, prostota a skromnosť vo verejnom
i súkromnom živote. Vzájomná úcta v rodine, starostlivosť o výchovu detí. Nezmieriteľnosť voči nespravodlivosti,
príživníctvu, nestatočnosti,
karierizmu.“ To sa akosi
nehodí? To sú iba „drísty“?
Tak ako je to u nás s tým
uctievaním bohov?
Pekný septembrový
týždeň vám želá

Občianska
riadková
inzercia
01 AUTO-MOTO / predaj
02 AUTO-MOTO / iné

03 BYTY / predaj
04 BYTY / prenájom

Lučenec

Dispečing SK - 0950 333 222

45-0006

VSKO

LUČENECKO
VEĽKOKRTÍŠSKO-POLTÁRSKO
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» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY

09 DOMÁCNOSŤ

zimné záhrady

zasklievanie terás

splátky od 149 €

10 ZÁHRADA A ZVERINEC

splátky od 98 €

11 HOBBY A ŠPORT

Ve¾ký Krtíš

12 DEŤOM

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

13 RôZNE / predaj

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

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

50.530
29.120
35.020
30.690
41.690
36.230
28.230
41.340
39.560
27.490
52.120

BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN

33.870
28.710
26.640
83.740
20.730
12.970
29.620
41.130
42.845
32.750

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

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

ZĽAVY AŽ DO 25%
www.balkona.eu
0948 787 777

Chcete si
podať
inzerát?

Možnosť výhry 250 €

Ku každej objednávke darček
Možnosť splátok s 0% úrokom

63-0054

94.750
100.200
33.080
31.290
28.510
16.370
31.310
27.450
54.930
34.140
18.210
38.810
26.700
34.570
40.560
59.430
46.550
18.990

14 RôZNE / iné

AKCIA -30%

Rozvoz po celej SR!

AKCIA -20%

Koš: 046/5430 771
zenit@zenitsk.sk

Frost
2/10mm číra
9,91 €/m2 s DPH

Košice: 055/6254 006
kosice@zenitsk.sk

Slovenčina naša
Nie ješitný,
ale márnomyseľný, samoľúby.

Nie kľud, ale Slovenčina naša
pokoj, mier, ticho, rozvaha.
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Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera LC medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu
Príklad:
RP LC 12 Predám kočík,
0987 654 321.

Makrolon
7/16mm bronz
16,20 €/m2 s DPH

Materiál na nerozbitné
prestrešovanie vrátane
príslušenstva - profilov,
tesnenia, skrutiek...

721190232

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

06 POZEMKY / predaj
07 REALITY / iné

Poltár

Luèenec

05 DOMY / predaj

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

zdravie / bývanie, služby

Lučenecko

3

Top 10 diét pre diabetikov

Efekt takto nastaveného správneho stravovania možno overiť vyšetreniami. Všetky dôležité spadajú pod
preventívnu prehliadku, ktorú by mal
každý vo vlastnom záujme pravidelne absolvovať u svojho všeobecného
lekára. Vždy je lepšie včas zachytiť
zdravotný problém, navyše väčšina
takzvaných civilizačných ochorení,
ako je vysoká hladina tukov, cukrov,
obezita, vysoký krvný tlak, sú dobre
riešiteľné práve úpravou stravovacích
návykov a vhodným výberom jedla.
Existujú však aj cielené rebríčky top
diét pre niektoré ochorenia: napríklad
špeciálne pre ľudí s cukrovkou, ochorením srdca alebo obezitou a tie sa rozlišujú na diéty s rýchlym efektom a diéty
s pomalším, ale trvalejším účinkom.
Mnohé sa samozrejme opakujú,
ako sú v základnom rebríčku, ale môže
sa meniť ich poradie a niektoré sú aj

nové. Rebríček diét, ktorý zostavuje
skupina odborníkov na výživu a lekárov špecializujúcich sa na cukrovku,
zdravie srdca a chudnutie v USA sa pre
svoje ich sa využíva celosvetovo.

AKCIA

Poradie pre diabetikov:
1. Stredomorská diéta
2. – 5. DASH diéta
2. – 5. Flexiteriánska diéta
2. – 5. Diéta Mayo kliniky
2. – 5. Volumetrická diéta
6. – 9. Diéta podľa Jenny Craigovej
6. – 9. Ornishova diéta
6. – 9. Vegánska diéta
6. – 9. WW diéta, alebo Strážcovia
hmotnosti
10. Diéta Engine 2 na podporu metabolizmu

OD

390 €

S KOMPLET
MONTÁŽOU
VRÁTANE
MURÁRSKYCH
PRÁC

Pozn.:REGIONPRESS:
Týmto diétam, stavaným konkrétne pre
diabetikov, sa budeme
podrobne venovať v
našich nasledujúcich
vydaniach.

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

Diabetologička, odborníčka na poruchy
metabolizmu a výživy

Lucenec.ko

52-0006-172

Postupne opísané diéty v predchádzajúcich číslach a ich zoradenie
podľa zdravotnej prospešnosti sú
určené pre ľudí, ktorí sa chcú zdravo
stravovať, sledujú si svoje laboratórne parametre, chcú byť zdraví.
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Percentová rétorika
Inšpekcia upozorňuje na implementáciu kritického myslenia do
vyučovania. Dá sa súhlasiť. Trpíme tým, ako ďaleko je spoločnosti
vzdialený kritický prístup k informáciám. Najmä tými, ktorí školstvo
nepoznajú.
Ministerka sa marketingovo chváli
zvýšením platov, najmä začínajúcim
pedagógom. Niet pochybnosti, že ide o
symbolické navýšenie, ktoré sa pekne
vyníma, keď ho premeníme na percentá. Aká priehľadná manipulácia! Verejnosť má tak pravidelne pocit, že učitelia sú dávno za vodou. Bez zamyslenia.
Médiami opakovane znie, že sa najvýraznejšie zvyšujú platy, že sa motivujú
učitelia. Vynikajúci spôsob budovania
užitočného antagonizmu k učiteľom.
Čo my učitelia vlastne chceme?
Aj podľa skúseností riaditeľov vieme, že symbolické zvýšenie platov motivácii pracovať v školstve nepomohlo.
Najmä nie absolventom, ktorí z dôvodu
nedostatku práce migrujú do bratislavských škôl, no často v hlavnom meste
„neprežijú“. A ak by si kompetentní
uvedomili, že plat nemá byť len na prežitie, ale dôstojné žitie, tak ich mediálne výkriky o zvyšovaní by sa hanbili
prezentovať. Možno.
Peniaze však sú! Aj na dôstojné
oceňovanie učiteľov. Ale to by ministerstvo nemohlo mrhať prostriedky
na úplne zbytočné viac politické ako
odborné aktivity. Najnovšie na vytvo-

renie portálu za takmer 20 miliónov
eur. Portálu, rozumej webovej stránky,
s učebnými témami v storočí, keď sa dá
všetko vygúgliť. V situácii, keď sa už
predtým mrhalo na podobné projekty.
Keby sa táto suma rozdala učiteľom,
keby sa nastavili kritériá odmeňovania
aktivít učiteľov, ako to robí nové vedenie bratislavskej župy, vyučovanie by
sa skvalitnilo viac ako zbytočnou investíciou do ďalšieho webu. Na jedného učitelia by zostalo cca 357 €. Riaditeľ
školy s cca 25 pedagogickými zamestnancami by tak mal na odmeňovanie
8925 eur, ktoré by využil rozumnejšie
a motivujúcejšie. Takto by sme mohli
počítať rôzne premrhané prostriedky,
ktoré minimálne pozdvihli kvalitu
vzdelávania. Efektivita ministerských
rozhodnutí je však dlhodobo nízka.
Nie je to len o peniazoch. Veľa
kvalitných ľudí pracuje v školstve aj
bez dôstojného platu. Vyšší plat nezachráni nechuť pracovať v oblasti, ktorá
neraz súvisí s učením minimálne. Na
prvom mieste sú druhoradé, no povinné a množiace sa činnosti, ktoré vlády
položili na piedestál, hoci sú retardérom učiteľstva. A to učiteľstvo sa tak
nejako vníma ako poslanie byť so žiakmi, dávať im svoje skúsenosti a plniť
pradávne humanistické ciele školy. Nie
ukájať potreby úradníkov, pre ktorých
sme percentá.

Bez prijímacích skúšok

Bc.

Mgr.

PhDr.

Verejná správa

Verejná správa

Verejná správa

�����������������
a st��������
podnikania

�����������������
a st��������
podnikania

�����������������
a st��������
podnikania

Ekonomika
������������
�����������������

» PhDr. Ján Papuga, PhD.

��������
Viac informácií o štúdiu získate v Miest�������������������������

riaditeľ ZŠ s MŠ

Malinovského
1, 1
Gemerská
cesta
977 01 Brezno
��������������

NEUROLOGICKÁ AMBULANCIA
EMG vyšetrenie

vyšetrenia chrbtice a vertebrologické manipulačné techniky

59-0250

máme zmluvy so všetkými zdravotnými poisťovňami

Telefón počas ordinačných hodín: 0948 38 12 12

+421 917
905713
604814
736
+421

Podaj si elektronickú prihlášku ������������������������������podáme ju spolu!

MUDr. Judita Štefanková
Úzka 10, Želiezovce

Ordinačné hodiny: PO - PI 7:30 - 15:30 www.braineye.sk

brezno@vsemvs.sk
�����������������
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0905 638 627

66-0154

BOJUJTE ! Volajte pomoc

Nebojte sa SÚDOV ani
DRAŽBY ! Bráňte sa !

k požiadavkám vyplývajúcim z evidencie
vzťahov k nehnuteľnostiam. V zmluve musia byť vymedzené zmluvné strany, kto je
povinným a kto oprávneným z vecného
bremena, taktiež obsah vecného bremena,
predmet vecného bremena, pri ktorom je
potrebné podrobne špecifikovať nehnuteľnosť, na ktorú sa vzťahujú práva zodpovedajúce vecnému bremenu.
V zmluve je tiež potrebné uviesť či ide
o vecné bremeno vzťahujúce sa k nehnuteľnosti alebo ku konkrétnej fyzickej alebo
právnickej osobe. Zmluva by mala ďalej
obsahovať aj údaj o dobe trvania vecného
bremena. Zmluvu o zriadení vecného bremena môže z pozície povinného z vecného
bremena uzatvoriť len vlastník nehnuteľnosti, ku ktorej sa vecné bremeno viaže.
Na nadobudnutie práva zodpovedajúceho
vecnému bremenu je potrebný vklad do
katastra nehnuteľností. Až na základe právoplatného rozhodnutia o povolení vkladu
vydaného okresným úradom, katastrálnym
odborom, nastávajú vecnoprávne účinky
zmluvy, a teda vznikne právny vzťah založený zmluvou.

46-0192

VIZITKY

0905 915 039

75-27

» Tím advokátskej kancelárie
V4 Legal, s.r.o.

e-mail: info@v4legal.sk, www.v4legal.sk

24-0091

Vecné bremená predstavujú veľmi významný zásah do súkromných práv, a to
napríklad do vlastníckeho práva iných
subjektov. Vecné bremeno môže vzniknúť len vo vzťahu k nehnuteľnej veci.
Vecné bremeno obmedzuje vlastníka
nehnuteľnosti v prospech niekoho iného
tak, že je povinný niečo strpieť, niečoho
sa zdržať alebo niečo konať. Právo zodpovedajúce vecnému bremenu môže byť spojené s určitou vecou, ako napríklad právo
prechodu cez susediaci pozemok. V tomto
prípade toto právo z vecného bremena prechádza s vlastníctvom veci na ďalšie osoby,
ktoré sa stanú vlastníkmi a teda povinnými
z vecného bremena. V uvedenom prípade
ide o časovo neobmedzené právo oprávneného z vecného bremena. Rozdielna situácia nastáva, ak je vecné bremeno spojené
s určitou osobou, napríklad v prípade práva
doživotného užívania bytu, pretože toto
právo patrí vždy len konkrétnej osobe.
V tomto prípade ide o časovo obmedzené právo a neprechádza na právneho
nástupcu osoby oprávnenej z vecného
bremena. Vecné bremená môžu vzniknúť
písomnou zmluvou, na základe závetu
v spojení s výsledkami konania o dedičstve, schválenou dohodou dedičov, rozhodnutím príslušného orgánu alebo zo zákona.
Pre zmluvu o zriadení vecného bremena je
zákonom stanovená písomná forma, a to
z dôvodu závažnosti obsahu a aj právnej
istoty oboch zmluvných strán vzhľadom

Ničia Vás BANKY ?

Zmluva
o zriadení vecného bremena
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Aká cenná je (nám) naša viera?
Zakladateľ nadácie ACN – Pomoc
trpiacej Cirkvi páter Werenfried
van Straaten raz rozprával o stretnutí
s istým českým kňazom, ktorého po
Pražskej jari pozval na dvojmesačnú
návštevu na Západ, aby spoznal život
Cirkvi v slobodnom svete.
Pri rozlúčke tento kňaz vyslovil
zarážajúce slová: „Dvanásť rokov
som bol vo väzení, pretože som bol verný Rímskokatolíckej cirkvi. Mučili ma,
pretože som nechcel zaprieť pápeža.
Dnes mám pre svoju vieru podlomené
zdravie. No táto viera mi vždy poskytovala pokoj a istotu a vďaka tomu boli
roky žalára najšťastnejšie v mojom živote. Vy ste však stratili pokoj v Bohu,
lebo ste podkopali svoju vieru, takže
vám už viac neposkytuje istotu a bezpečie. Vo svojej slobode vyhadzujete
na smetisko to, za čo sme my znášali
represálie. Západ ma sklamal. Radšej
chcem stráviť ďalších dvanásť rokov
môjho života v komunistickom väzení, než tu s vami zostať dlhšie.“
Tento pálčivý úsudok svedka prenasledovanej Cirkvi sa stal aj pre nás na
Slovensku po 30 rokoch od pádu komunizmu veľmi aktuálny a apeluje na
našu slobodu a svedomie. Dnes nám
v našej krajine nehrozí nebezpečenstvo, že budeme uväznení alebo zabití
pre svoje vierovyznanie. Avšak každý
deň je naša viera skúšaná. Žiť svoju
vieru v tomto čase úprimne a autenticky, to znamená byť pripravený

Občianska
riadková
inzercia

znášať ironické, v lepšom prípade
„súcitné“ posmešky „modernej
spoločnosti“. Tiež patrí k všeobecnému koloritu mnohých súčasných
masovokomunikačných prostriedkov
relativizovať a sarkasticky podkopávať
hodnoty a pravdy viery, ktoré donedávna boli piliermi spoločnosti. Praktizujúci veriaci má často nálepku spiatočníka a reakcionára, ktorý už nemá miesto
vo verejnom živote a v novodobej
spoločnosti. Čoraz ťažšie je verejne
sa priznať k svojej viere, modliť sa,
spovedať sa, chodiť na svätú omšu,
brániť manželskú vernosť a rodinu,
nebáť sa mať viac detí.
Ale čím ťažšia je situácia, tým viac
sa ukáže, aká cenná je nám naša viera, či sme pripravení za ňu dokonca
i trpieť. Svedectvo dnešných prenasledovaných kresťanov a mučeníkov nám
má pomôcť, aby sme nezatrpkli voči
okoliu a neušli zbabelo z boja, ale aby
sme boli stále pripravení odvážne sa
obhájiť pred každým, kto nás vyzýva
zdôvodniť nádej, ktorá je v nás (1 Pt 3,
15). Nech dedičstvo našich vyznávačov
a mučeníkov, ktorí položili život za našu
vieru a slobodu, nevyjde naprázdno.
Viac o nadácii ACN, o aktuálnych
projektoch pre trpiacich a prenasledovaných kresťanov a o možnostiach ich podpory sa dozviete na
www.acn-slovensko.org.

13 RôZNE / predaj

14 RôZNE / iné

15 HĽADÁM PRÁCU
16 ZOZNAMKA

Chcete si podať inzerát?

Návod nájdete na strane 2 dolu.
Stavebná ﬁrma HĽADÁ

ŽELEZIAROV

do panelárne
v Nemecku.

TPP, 2300€/mes. netto

ZDARMA

doprava + ubytovanie
...........................

» P. Martin Mária Barta

0911 100 306

duchovný asistent ACN

Týždenníky siete REGIONPRESS sú
prvým regionálnym médiom, ktoré na
základe zmluvy s UPSVAR zabezpečia
pre svojich inzerentov splnenie všeobecných zákonných povinností.

OZVITE SA NÁM
Miriam Hašková
haskova@regionpress.sk
0905 915 039
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POLITICKÁ INZERCIA / zamestnanie

Odsekli sme ďalšie chápadlo
mafiánskej chobotnici

Ďakujeme všetkým vám, ktorí ste
priamo podporovali
naše protesty pred
ministerst vom
spr avo d l ivo s t i ,
alebo ste ich sledovali cez internet.
Koniec Kočnerovej
opičky je dôkazom
toho, že odvážny boj
za dobro sa oplatí
bojovať.

» Igor Matovič

predseda hnutia OĽANO
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PRIJMEM VEDÚCEHO,
ZÁSTUPCU A ASISTENTA
do kancelárie vo Veľkom Krtíši
Podmienky: SZČO, maturita,
VP sk. B výhodou
Životopisy posielať na:
praca.szco@gmail.com
Prijmeme ženy/mužov

Spoločnosť zo ZV

0919 178 947

príjme strážnikov
na obchodnú prevádzku

vo Fiľakove

Mzda 2,989 EUR/hod.
Na prácu je potrebný
potravinársky preukaz

Pre viac info volať 0948 867 761

Mahax Slovakia, s.r.o.

prijme do TPP aj živnostníkov

VODIČOV na SKLÁPACIE NÁVESY

Preprava sypkých materiálov.
Výkon práce - západné Slovensko. Ubytovanie ZDARMA.
info: 0903 779 101

800 € brutto / mesiac
Nástup ihneď!

0948 35 66 75

Miriam Hašková
haskova@regionpress.sk
0905 915 039
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na pomocné práce
do potravinárskej výroby
na DOVP, priamo v LC

PRIJME ĽUDÍ NA ROZVOZ
A DISTRIBÚCIU KNÍH.
Požadujeme vlastné auto,
ponúkame zárobok
200-250 € týždenne.

SBS
LAMA SK

10-0170

Podľa tejto Kočnerovej opičky je
totiž „svinstvo“, že jej prokuratúra
zobrala mobil. Čiže nie jej nadŕžanie vrahom, ale to, že jej na to prišli.
Typické smerácke „svinstvo“.
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(PRÍJEM TOVARU, ŠTÍTKOVANIE)

23-0005

Na druhej strane sa však odseknuté
chápadlo mafiánskej chobotnice sťahuje na krajský súd v Bratislave, kde
chce vykonávať funkciu ctihodnej a
čestnej sudkyne. Ďakujeme, ale naše
hnutie si takúto sudkyňu nepraje.
Budeme robiť všetko preto, aby mafiánska spojka Jankovská čoskoro
skončila na krajskom súde v Bratislave, rovnako, ako skončila na ministerstve spravodlivosti.

OPERÁTOR VÝROBY
3,"&Șß373
73Ǘ/Șß7* ß
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garancia platu 1000 €/mes.

Životopisy zasielajte na e-mail:

sandrock@sandrock.sk

51-0017

stvom spravodlivosti.

83-0328

Koniec Jankovskej v druhej najvyššej funkcii na ministerstve spravodlivosti je úspech, ktorý sa podaril vďaka
ľuďom a novinárom, ktorí 7 dní podporovali naše protesty pred minister-

2 61,3+&Þß7 Þ7-ÞȘÞ+^ß́ß*7"6ß,"ßßÞ2/ß+Þ11,

75-06-3

Odstúpenie Moniky Jankovskej
pripomínalo zvíjanie odseknutého chápadla chobotnice, ktoré sa
snaží z posledných síl z niečoho
vyviniť. Jankovská svoje odstúpenie
z funkcie zahrala na typického usvedčeného smeráka - vždy, keď boli smeráci z niečoho usvedčení, zbabelo
sa skrývali za údajné útoky na ich
rodinu. Nikto z nášho hnutia, ani z
novinárov, nezaútočil ani jediným
slovom na nikoho z jej rodiny. Z jej
strany je to len ďalšia hlúpa výhovorka, ktorá je dôkazom toho, že
klamala od začiatku až po samý
koniec.
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Odchod mafiánskej spojky Moniky
Jankovskej z postu
štátnej tajomníčky
ministerstva spravodlivosti prišiel
neskoro. Z funkcie
štátnej tajomníčky mala byť už dávno
odvolaná ministrom spravodlivosti Gáborom Gálom (Most-Híd) a premiérom
Petrom Pellegrinim (SMER-SD).
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lučenecko

zdravie / služby
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600 000
Stannah

0800 162 162
www.stannah.sk

52-0086

 
 

Balenie
čokolády / ČR
Vodič VZV a
Retrák /Praha / ČR
Výroba mopov/ ČR

stabilizujeme základovú pôdu
a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

PRACUJ
U NÁS

85_0607

PRAVA zabezpečené
UBYTOVANIE a DO
V, ŽENY aj PÁRY
VHODNÉ PRE MUŽO

ČISTO, RÝCHLO a bez BÚRANIA

0918 726 754

BEZPLATNÁ
INFOLINKA

MZDA
OD 850 € DO 1300€

0800 500 091

PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

SK.ABAINNOVATOR.COM
34-0145

IENKY

0905 552 537
0915 971 823

Komíny s najlepším pomerom ceny a kvality na trhu

Veľkosť inzerátu 49,5 x 61,5mm

KRBY
kachle

Za sumu

399 €
449
€
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DOVOZ Záhradné krby
SR
pece
5  
do
  
   ATLAS
  
 
 
prac.dní
hnedý

v počte
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1.500.000
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Ruské skleníky - ZGT

viac ako

300





4
429,-

pece TUMA 362
362,-€
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www.krby-tuma.sk
k
tel. 0905 394 055

prev.: Bánovce n. Bebr. - showroom
prev.: Pezinok
- 0917 861 305
prev.: ������������������- 0918 250 213
prev.: Košice
- 0915 147 170
- 0908 136 854
prev.: Nitra
prev.: Bans.Bystrica - 0915 905 112

modelov
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40-0050

VÝHODNÉ PLATOVÉ PODM

ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
SPÄTNÉ ZDVIHNUTIE PODLÁH

CALL CENTRUM:

85_0005
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