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NOVOZÁMOCKO
Týždenne do 35 000 domácností

Deň, na ktorý sa všetci pamätáme

0904 379 460

MAĽOVKY

Polícia Českej republiky nedávno
zverejnila video, na ktorom je zachytený trinásťročný chlapec, ako pozerajúc sa na obrazovku mobilného telefónu vkročil rovno pod prichádzajúcu
električku. Mal šťastie – prežil, hoci s
Boli časy, keď sme sa ako deti tešili útrapami. Je najvyšší čas, milí rodičia,
po prázdninách na spolužiakov, ale aj nájsť si aspoň zopár minút, sadnúť si so
na mnohé naše vtedajšie učiteľky či do- svojimi deťmi a vysvetliť im, čo všetkonca celú školu. Na pár rokov sa nám ko sa im cestou do či zo školy v tomto
stala druhým domovom, aj keď, prizná- bláznivom uponáhľanom a nepozornom svete môže stať. Bolo by tiež dobré
vame si to až s odstupom rokov.
Učitelia mojej generácie už väčši- zmieriť sa aj s tým, že škola nie je iba
nou pomreli a ak ešte žijú, tak už na- priestor na odloženie detí, o ktoré sa
ozaj v úctyhodnom veku. Pamätám si nemáte čas starať. Škola nie je jediná,
ich tváre, prísne a láskavé zároveň a ktorá vám ich má vychovať a naučiť ich
ich pohoršenie nad mojimi občasnými byť ľuďmi. To je vaše poslanie.
Všetci vieme, že učitelia to nemajú
nevedomosťami či výmyslami. Jedna z
mojich učiteliek mi v štvrtej triede zá- ľahké, vieme, s čím neustále bojujú,
kladnej školy povedala, že raz budem ako sú spoločensky oceňovaní a štánovinár. Iným vďačím za úžasné vše- tom hodnotení. A ako sa k nim neraz
obecné vzdelanie, z ktorého som ešte práve vaše deti správajú.
Takže po roku je tu
dlho neskôr „profitoval“ na gymnáziu.
A vlastne – celý život. Lebo základ je opäť prvý deň školského
čosi, na čom stojí hotová stavba. Ak je spolužitia. Nech sa vydarí
slabý, každé úsilie dohnať to vznešený- a nech prinesie tie naozaj
mi fasádami je márne. Dať výchovu a krásne celoživotné spovšetkým
vzdelanie – to je vznešený dar. Nedá sa mienky
zabudnúť a tak – moje panie a páni uči- jeho účastníkom!
telia – veľká vďaka vám, aj tým, hore,
kdesi nado mnou.
» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
Prvý september – symbolicky, v reále plus mínus – je hlavne deň začiatku školského roku. V mnohých podobách a s krásnymi spomienkami
sme ho zažili všetci.

STRECHYNA KĽÚČ
škridla výpredaj

STIERKY

Cenové ponuky ZDARMA
ARRI s.r.o.
76-0088

SADROKARTÓNY

3,50 €/m
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www.strecha.ws
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0905 746 124

07-0012 a 99

Najčítanejšie regionálne noviny

CENTRUM PRE DETI A RODINY KOMÁRMO
Vám oznamuje, že v septembri 2019 začína bezplatnú

Prípravu na vykonávanie profesionálnej
náhradnej starostlivosti
Pre bližšie informácie a prihlášku:
alebo osobne na:

www.cdrkomarno.sk
dedkn.soc@mail.t-com.sk
035 / 24 33 014
Ulica mieru 3, Komárno

Tešíme sa na Vás!!

76-0093

S možnosťou ponuky zamestnania po jej ukončení.
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Bernolákovo Nám. 21, (vedľa reštaurácie 3 Groše), Nové Zámky
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PLASTOVÉ, HLINÍKOVÉ OKNÁ A DVERE

-50%

www.hindickyhydroizolacie.sk

na okná a
dvere

Forgáchova bašta 4, 940 01 Nové Zámky
+421 905 738 415 / +421 903 039 191
www.novaplast.biz info@novaplast.biz

VEĽKÝ VÝPREDAJ
ZAMERANIE
A CENOVÁ
KALKULÁCIA

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

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

ZADARMO
MONTECHnz s.r.o.
J.Simora 5, Nové Zámky
tel.: 0905 281 931

76-0019

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

PLASTOVÉ OKNÁ A DVERE
(žalúzie, sieťky, rolety)

GAZDOVSKÝ DVOR VINODOL
Tel.: 0907 960 440, 0909 105 810

6 - týždnové

MORKY
NA CHOV
ČISTENÁ HYDINA K ODBERU
Kŕmené husokačice s pečienkou
Kŕmené husi s pečienkou
Morky a moriaky
Kurence
Sliepky na polievku
Nosnice - 17. týždňové

7,50€/kg
9€/kg
4,30€/kg
2,80€/kg
2,90€/kg
7€/kus

rozvoz každú stredu v týždni, cena donášky 4€, minimálny odber 30€

45-0039

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

36-0097
36

0905 383 034
34
rkokna@zoznam.sk
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45-0076

+ nepárny týždeň:
Semerovo, Veľké Lovce, Bešeňov,
Branovo, Andovce, Komoča

NOVAPLAST

- 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

iba za

333€

20

+ párny týždeň:
Mojzesovo, Uľany nad Žitavou,
Radava, Nitriansky Hrádok, Kostolný Sek, Maňa, Kmeťovo

freeSAT-50% Z ava

Skylink,Plustelka,Mindig TV

0903467810,www.tvsatelektrik.sk

kvalita za rozumnú cenu

OK NO V P LNEJ VÝBAVE
TIENIACA TECHNIKA

76-0006
76-0008

DISTRIBÚCIA (35.000 domácností)
Každý týždeň:
Nové Zámky, Tvrdošovce, Veľký
Kýr, Šurany, Palárikovo, Komjatice,
Dvory nad Žitavou, Bánov

RK Okná s.r.o

Satelity a Antény
Predaj-Montáž-Servis

76-0003

Distribúcia:
Kristína Mlatecová 0908 979 443
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík

33-00031

3
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»Predám 2izb. byt na ul. G.
Bethlena, 4.posch, čiastočná rekonštrukcia. Cena dohodou.Tel. 0917319692

04 BYTY / prenájom
»Prenajmem garzonku a
1-izbový byt v NZ a v Šuranoch.INFO:.Tel. 0915899339
»Prenajmem garzonku v NZ
na ul. M.R.Štefánika, nájomné 210 eur/mes. s energiami,.Tel. 0948505615

05 DOMY / predaj
06 POZEMKY / predaj
07 REALITY / iné
08 STAVBA
»Kúpim haki lešenie,.Tel.
0908532682

09 DOMÁCNOSŤ
»Predám digitálnu anténu na príjem slovenských
a maďarských programov
bez poplatku. Montáž dohodou.Tel. 0903122192
»Predám satelitný komplet FREESAT bez mesaných
poplatkov, ročný poplatok
25EUR, Slovenské, české
a maďarské programy.
Montáž
zabezpečím.Tel.
0903122192
»Odveziem
nepotrebnú
práčku, chladničku, mrazničku vrámci NZ ZADARMO.
Tel. 0903122192
»Predám použitú chladničku, pračku v zachovalom
stave. Funkčná bez závady. Zabezpečím satelitný
príjem DIGI - DIGISPORT. Vybavenie zmluvy a montáž
dohodou. Tel: 0903122192

10 ZÁHRADA A ZVERINEC
»Predám jačmeň 1q /16€,
Mojzesovo.Tel. 0910176040

11 HOBBY A ŠPORT

• ponúka náhrobné kamene z rôznych materiálov
• zlátenie, dosekávanie písma a ďalšie kamenárske práce
• poradenstvo ZADARMO

INFO: 0905 328 814
PLECHOVÉ GARÁŽE

PLECHY, voliery pre psov

0905 20 70 59
www.kupdodomu.sk

STOP EXEKÚCIAM
A EXEKÚTOROM

0907 652 710

Občianska
riadková
inzercia

Volajte - Hívjon

0915 896 536
INFO LINKA

0950 894 339

14 RôZNE / iné

Kancelárie:

Komárno, Štúrovo,
Želiezovce

16 ZOZNAMKA

prijme do TPP aj živnostníkov

»54r. muž hľadá ženu.Tel.
0917049831

VODIČOV kategórie C

Chcete si
podať
inzerát?

+421 915 998 573
obchd@fenestra-nr.sk
www.fenestra-nr.sk

Nový showroom
nájdete na

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

ul. Štúrova 12
Nitra

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

»ZO STARÝCH DOMOV KÚPIM STAROŽITNOSTI, STARÉ
VECI A ĽUDOVÉ KROJE.Tel.
0918439124
»Kúpim ľudové kroje.Tel.
0902708047

12 DEŤOM
13 RôZNE / predaj
PIANO.Tel.

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane .

» GARÁŽOVÉ BRÁNY » SIEŤKY » ŽALÚZIE
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45-0236

»PREDÁM
0902536422

»KÚPIM naťahovaciu vojenskú vzduchovku na guličky
VZ 35,VZ 47.Tel. 0910419469

15 HĽADÁM PRÁCU

na rozvoz sypkých hmôt na prevádzke v Bernolákove.
Ubytovanie ZDARMA.
info: 0903 779 101
Životopisy zasielajte na e-mail: sandrock@sandrock.sk

76-0032

03 BYTY / predaj

pri predložení kupónu zľava 50€

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

45-0027

»Kúpim motocykle značky
JAWA ČZ v akomkoľvek stave.Tel. 0905121391

KUPÓN
na 50€

59-0277

02 AUTO-MOTO / iné

spôsobujú menšie a aj pomalšie zvýšenie
hladiny cukru v krvi v porovnaní s potravinami s vyšším GI. Raž je v severskej
strave celozrnným základom. Potraviny
bohaté na bielkoviny skôr zabezpečia
pocit sýtosti a bránia pred pocitom hladu. Namiesto sladkostí je vhodné ovocie,
orechy, celozrnný toast alebo chrumkavý
chlieb s nízkym GI s nátierkou z tmavej
čokolády.
Svetová zdravotnícka organizácia
(WHO) zistila, že stredomorská aj severská strava znižuje riziko rakoviny,
cukrovky a kardiovaskulárnych chorôb.
Diéta môže pomôcť s redukciou váhy.
Jesť viac rastlinnej stravy je dobré aj pre
životné prostredie. Vďaka sústredeniu sa
na ovocie, zeleninu a celozrnné výrobky je strava bohatá na vlákninu, ktorá
Pri výbere rýb sa možno oriento- pomáha udržiavať zdravý a normálny
vať na všetky – morské aj sladkovodné, pohyb čriev.
mastné – losos, sleď, makrela, alebo
Že účinky zdravej výživy severanov
chudé – treska, halibut. Ideálne jedlo má sú iné ako u nás, potvrdzujú čísla - vo
pomer sacharidov k bielkovinám 2: 1.
Švédsku je úroveň podiel len 10 percent,
v ostatných škandinávskych krajinách je
Typický tanier :
to podobné. A ako je to u nás? Na Slovenpolovica - zelenina, šaláty, ovocie, sku trpí nadváhou viac ako
36 percent a obezitou viac
strukoviny
štvrtina - sacharidy s nízkym glyke- ako 25 percent populácie,
čiže spolu takmer dve tremickým indexom
štvrtina - potraviny bohaté na bielko- tiny Slovákov má hmotviny
nosť, ktorá už ohrozuje
ich zdravie.
Rastlinné alebo živočíšne bielkovi- » MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH
ny by mali byť pri každom jedle. PotraviDiabetologička, odborníčka na poruchy
ny s nízkym glykemickým indexom (GI)
metabolizmu a výživy

51-0017

01 AUTO-MOTO / predaj

Základom konceptu škandinávskej
stravy nie sú len odporúčania týkajúce sa jedla, ale aj udržateľného poľnohospodárstva, možno ich zhrnúť do
desiatich bodov:
- jedzte každý deň viac ovocia a zeleniny
- jedzte viac celých zŕn
- zaraďte viac potravín z morí a jazier
- vyberte si kvalitné mäso - ale jedzte ho
celkovo menej
- vyhľadajte viac potravín z voľnej prírody
- vždy, keď je to možné, používajte ekologické produkty
- vyhnite sa potravinárskym prídavným
látkam
- uprednostnite sezónne produkty
- konzumujte viac domácich jedál
-produkujte menej odpadu

Kamenárstvo MONUMENT
Palárikovo

59-0042

Severská diéta II

Občianska
riadková
inzercia
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POVSTAŇME VOČI MAFII

BEZ DEMONTÁŽE

0907 887 056
Materiál - prvotriedna kvalita

Pre dôchodcov špeciálna zľava

Našou vizitkou je spokojnosť
zákazníkov po celom Slovensku.

Zameranie, odborné poradenstvo
a cenová ponuka ZADARMO !

STRECHY
IE tinu
y
AKC
% na krnu,
-50

kryti
až do platia na bere
d
o
i
pr enstvom
luš
s prís

predávame
montujeme

+

CENOVO
VÝHODNÁ
demontáž
azbestu

škridly plechové
klasické | trapézy | odkvapy | krovy | pur-panely | montované haly, domy

tel.: 0905 577 222, 0905 598 924 www.stresnekrytiny.sk

76-0081

predseda hnutia OĽANO

STRECHACENTRUM plus obnova: eternitových
plechových
plochých

45-0067

» Igor Matovič

Obnova strechy v najlepšej cene

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

V týždni 75. výročia Slovenského
národného
povstania (SNP) Slovensko zažilo šok.
Dozvedeli sme sa,
že druhá najmocnejšia žena na ministerstve spravodlivosti štátna tajomníčka za SMER - SD Monika Jankovská,
celému Slovensku klamala, že nepozná
Mariána Kočnera a nikdy si s ním nevymenila ani jednu sms. Lenže, podľa informácií, ktoré zverejnila TV Markíza,
si s Kočnerom Jankovská veľmi intenzívne dopisovala až do momentu jeho
zadržania políciou.
Keď som sa to dozvedel, povedal
som si, že toto nemôžeme nechať len
tak, lebo je to najsilnejší dôkaz toho, že
strana SMER - SD je priamo prepojená
s objednávateľom vraždy Jána a Martiny a nie je teda pravdou, to, čo sa snaží
vyše roka Fico klamať, že s vraždami
SMER nemá nič spoločné. Jankovská
totiž nie je len tak hocikto - bola zvolaná za poslankyňu za stranu SMER – SD.
Inak povedané - vrcholový politik
SMERu miesto toho, aby strážil zákonnosť na najvyššom poschodí ministerstva spravodlivosti, podľa všetkého tajne vynášal informácie objednávateľovi
vraždy Jána a Martiny. Človeku, ktorý
si mal podľa vyšetrovateľov objednať
navyše aj vraždu nášho kolegu Daniela Lipšica, či špeciálneho prokurátora

Maroša Žilinku. V prípade prokurátora
Žilinku s dovetkom, že vrahom za vraždu jeho ženy priplatí navyše 10 tisíc eur
a za vraždu každého jeho dieťaťa takisto po 10 tisíc eur !!!!!
Napriek tomu ju jej priamy nadriadený Gábor Gál drží silou-mocou vo
funkcii. Napriek tomu ju odmieta odvolať aj premiér Peter Pellegrini, ktorý tak
dobrovoľne zo seba robí človeka, ktorý viac drukuje mafii ako obyčajným
ľuďom a spravodlivosti. Protestujeme
preto pred ministerstvom spravodlivosti každý deň a budeme tak robiť
dovtedy, dokedy Monika Jankovská
bude podľa premiéra Pellegriniho garanciou nezávislosti a spravodlivosti
a najvhodnejšou osobou, ktorá má za
SMER - SD zastávať tak významný post
na ministerstve spravodlivosti.
Robíme tak aj preto, lebo si chceme aj
takto uctiť pamiatku našich starých otcov a mám, ktorí sa odvážne v Povstaní
postavili čelom voči najväčšiemu zlu s vedomím, že svoj boj zrejme aj tak prehrajú.
Nechceli totiž dopustiť, aby v nich vtedajšie vládne zlo úplne
potlačilo schopnosť
ozvať sa proti neprávosti a schopnosť biť sa
za spravodlivosť.
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NAŠI NEVIDIACI

Dvadsiateho septembra 2019 sa
uskutoční už 18.
ročník
zbierky,
ktorej cieľom je
upozorniť na problematiku ľudí so zrakovým postih-

Pastelkové tímy

vensku bude mať verejná zbierka svoje
zbierkové tímy. Všetci, ktorým nie je
stajný, získajú za dobrovoľný príspevok

alebo symbolickú pastelku, ktorou pomyselne nakreslia ďalší pekný príbeh
pre niekoho, kto to potrebuje.
Členovia tímu Bielej pastelky sú
Prať, žehliť, fejsbúkovať či cestovať
– to všetko sa po strate zraku dá naučiť, iba sa treba obrátiť na skúsených
odborníkov. Pomocnú ruku ponúka Finančné prostriedky zbierajú do bie- lo-modrých papierových pokladničiek,
venska (ÚNSS), ktorá je organizátosom, na ktorej sa nachádza:
rom verejnej zbierky Biela pastelka.
ɧ názov organizácie: Únia nevidiacich

Biela pastelka v Nitrianskom kraji

- ɧ názov zbierky: VEREJNÁ ZBIERKA
BIELA PASTELKA 2019
ɧ logo zbierky a číslo pokladničky
ɧ informácia o registrácii na MV SR spolu s registračným číslom a fungujúci QR
strediska ÚNSS. Môžete sa oboznámiť kód
- ɧ zbierkový tím sa tiež vie prezentovať
môcky zrakovo postihnutým pomáhajú. Poverením na vykonávanie zbierky vyMáte pocit, že sa vám horšie číta? Vy- daným ÚNSS
skúšajte si priamo na mieste čítanie po„

Aj vďaka vám nevidiaci
pomôcok, rady vám ponúknu vyškolení varia i pracujú na počítači...

Únia nevidiacich Slovenska organizuje
v septembri pravidelnú výročnú zbierku
Biela pastelka.
Prosí však venovať pozornosť tejto jej výzve:
Zaznamenali sme takú nemilú vec, že na našej
zbierke BIELA PASTELKA chce parazitovať jedno
OZ.
Dali si do názvu Biela pastelka Oravy, registrácia prebehla a chcú zbierkovať od 1. do 14. 9.,
kedy nám vrcholí mediálna kampaň, nakoľko
následne máme 20.9. hl. zbierkový deň.
Nenechajte sa preto, vážení podporovatelia
ÚNSS zmiasť takýmto konaním!
varenie, pranie i žehlenie. Aj vďaka vám
- sa mnohým ľuďom otvorí nová kapitola
nia Braillovho písma, učiť nevidiacich
Ďakujeme!
pomocou bielej palice. Ani práca na počítači či ovládanie dotykového telefónu
dnes nie je pre nevidiacich problémom môžete prostredníctvom

zbierky podporiť aj teraz:

zvládnu. Vďaka zbierke Biela pastelka ɧ

odborníci. Zaujíma vás, ako vidia ľudia
Pri každej zbierke sa zväčša pýtame
- KAM idú naše peniaze. V prípade Bielej tickými pomôckami, ktoré im výrazne
- pastelky si môžete byť istí, že peniaze uľahčujú život. Naučia sa tiež samostatných okuliaroch.
budú kvalitne využité. Únia nevidiacich

na číslo

ɧ príspevkom na účet SK23 1111 0000
0014 3025 8006
ɧ alebo online darom prostredníctvom
www.bielapastelka.sk.

y mesačný príjem 708 € brutto za dva dni v týždni
y základná mzda 405 eur

+ 186 eur príplatky za víkend + 66 eur príplatky
za noc + 51 eur individuálna prémia

VÝROBNÝNÍK
PREANDCOOVÁVZMENA
VÍK
708 EUR

08-0 TT25

y možnosť ubytovania
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VOĽNÉ
PRACOVNÉ MIESTA

*Mesačná mzda obsahuje základnú zložku mzdy 610 €,
bonus za dochádzku, výkonový bonus a nadštandardný príplatok za prácu v noci.
Do Kolárova na prácu v trojzmennej prevádzke (výroba káblových zväzkov),
do čistého a príjemného pracovného prostredia hľadáme

OPERÁTOROV VÝROBY

Nadštandardný príplatok
za prácu v noci: 1,40 €/h

+70 € v čistom
vo forme straveniek

Možnosť postúpiť na
vyššie platenú pozíciu

Mesačné prémie

Doprava zdarma

Pravidelné
zvyšovanie platov

Pohovory máme
KAŽDÝ PRACOVNÝ DEŇ

Pre viac informácií volajte

035 / 7846 712 alebo 035 / 7846 719
E-mail career@kssk.kroschu.com
KROMBERG & Schubert s.r.o.
Priemyselný areál 3206
946 03 Kolárovo

o 8:00 na našej adrese.
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V prípade záujmu nás navštívte!
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EDITORIÁL / SLUŽBY

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

AIW má zástupcov
Kritériá
v rôznych mestách Slovenska!
pre spoluprácu s AIW:
Zavolajte na bezplatné číslo
· opatrovateľský kurz a prax
0800 24 24 44
· dobrá znalosť nemeckého jazyka a dohodnite si osobné stretnutie.
· vek 25 až 60 rokov
Pracovať môžete už o pár dní!

www.aiw.sk
STAJAN SLOVAKIA PRIJME

Facebook: aiwsk

32-0077

trokoWQPNÈIBNFPQBtroWBtFǥkÈNWRBkúsku
tTNFQBrUOFrPNrBkÞTLFIPČFrvFOÏIPkrížB
tstále dostatok ponúk - aj pre mužov
t-dňovÏUVrnusy rBkúskBživnosť
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AIW - Práca pre opatrovateľky
v Rakúsku

ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY

PRACOVNÍKOV
NA POZÍCIU:
- ELEKTROTECHNIK

zimné záhrady

zasklievanie terás

splátky od 149 €

S VYHLÁŠKOU §21

splátky od 98 €

( 732€ + 50€ + 50€ + 15€ + stravné
lístky + ubytovanie ZDARMA )

- VODIČ VZV -SKLADNÍK
( 676€ + 50€ + 50€ + 15€ + stravné
lístky + ubytovanie ZDARMA )

ZĽAVY AŽ DO 25%

ZMENY

85_0586

PRÁCA LEN NA DVE

KONTAKT: 0918 493 960
mail: stajanslovakia@azet.sk

Možnosť výhry 250 €

Ku každej objednávke darček
Možnosť splátok s 0% úrokom

www.balkona.eu
0948 787 777

63-0139

Miesto práce: NOVÉ MESTO N. VÁHOM

PRACUJ
U NÁS

MZDA
OD 850 € DO 1300€

Nedostáva
te
pravidelne
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STAVEBNÉHO MAJSTRA
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y
a chceli by
ste?

vovhিv;mov}-lbo৴;Ѵ;o0;|ॕmolb
hom|uh1b-lb

TPP ŊƐƑƏƏ

&!ņ("ࡐŊro7k-7o_o7

  ,!(
TPP Ŋѵ

&!ņ_o7ĺ

("ࡐŊro7k-7o_o7
tel: 0918/413582, 0904/881 418,
l-bѴĹ info@gsksro.sk

85_0550
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Kontaktujte nás:
distribucia.nz@regionpress.sk

0908 979 443
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0800 500 091

85_0005

BEZPLATNÁ
INFOLINKA
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