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LEVICKO
Najčítanejšie regionálne noviny

Týždenne do 30 000 domácností

Zhubnosť falše,
pretvárky a túžby po moci

PREDAJ
MALEJ HYDINY
za bezkonkurenčné ceny
2,80 €
2,80 €
7,50 €
1,80 €
5,00 €

0905 745 006 ř0903 944 151p. Vavrová, TURÁ - bývalé PD

Stredisko starostlivosti o tvár

SANAT, Nábrežná 3, pavilón B, Levice
+421 944 999 896, www.tvarovyinstitut.sk

PREDAJ
A SERVIS
tel.č: 0919 201 688

• PRE ŽIVNOSTNÍKOV
• s. r. o.
• ZAMESTNANÝCH
• DÔCHODCOV

email: mado.levice@gmail.com

TERRA • VARI • AGZAT • HONDA

• Náhradné diely a príslušenstvo
• Údržba a opravy motorových
kosačiek
• Náhradné diely Babetta
ul. ČERVENEJ ARMÁDY 4
(LUDANSKÁ CESTA), LEVICE

Nehnuteľnosti Levice s. r. o., ul. Kpt. Nálepku 78, Levice

mado.levice@gmail.com
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od 18 r. do 75 r.
od 500 € do 10.000 €

NÍZKY ÚROK
SCHVÁLENIE IHNEĎ

0919 201 688
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59-0133

59-0028

www.nehnutelnostilevice.sk

ÚVERY

0948 496 543
0903 795 262

59-0109

KÚPA A PREDAJ NEHNUTEĽNOSTÍ

0919 298 168

59-0093

NAJLEPŠIA
PÔŽIČKA

T E R R A VA R I A G Z AT H O N D A

Eva Forgáčová
0903 471 489
Slavomír Forgáč
0903 773 827

59-0033

Spolupracujeme s kožnými lekármi.
Špecializujeme sa na problematickú tvár mládeže.
Robíme prístrojové čistenie pleti.
Prístrojovo zmierňujeme prejavy starnutia.
Garantujeme obnovenie jasu a vitality pleti.

59-0133

59-0125

husokačky MULÁRD
brojlerové KAČKY
HUSI
brojlerové KURENCE
NOSNICE

59-0087

0904 441 704

59-0119

2-3 týždňové
2-3 týždňové
2-3 týždňové
2 týždňové
16 týždňové

malotraktor TERRA-VARI

0915 042 643

59-0090

PLATÍM V HOTOVOSTI!

telefón: 0904 046 416

59-0016

Odkúpim STARÉ FOTOAPARÁTY
na ﬁlm, PREMIETAČKY MEOPTA.

OPRAVÍM alebo ZGENERÁLKUJEM

KOSENIE trávy, mulčovanie záhrad,
viníc, obcí, firiem, ihrísk. 0905 381872

59-0001
59-0004

Na Slovensku bujnie falošná láska, fa- Ježiš nás varoval pred tým, že prídu „falošné dobro, práve tak, ako falošné infor- lošní Kristovia a falošní proroci“, ktorí sa
mácie a ich falošní kazatelia. Je to nebez- budú snažiť zviesť dokonca aj Božích vypečné, malígne či zhubné bujnenie, je volených (Matúš 24:23-27; Peter 3:3 a Júda
to morálno-etický nádor. Falošné weby, 17-18). Najlepším spôsobom, ako sa brániť
falošné profily na sociálnych sieťach, fa- voči klamstvu a falošným učiteľom je pološní internetoví vysielatelia s falošnými znať pravdu. Objaviť podvodníka, študonázormi. Už dávno títo kazatelia prešli vať skutočnú vec. Júda 11 (inak skutočne
do on-line prostredia, pretože tam cítia málo citovaný apoštol) hovorí o falošných
svoju silu. Medzi životom neskúsenými a učiteľoch, „Šli Kainovou cestou, dali sa
často aj z vlastného nezáujmu zle infor- strhnúť do Balámovho bludu za odmenu
movanými ľuďmi. A samozrejme, najviac a Kórachovou vzburou zahynuli.“ Inými
slovami, falošného učiteľa môžeme pomedzi hlupákmi.
Všade okolo nás rozkvitá ako orgo- znať podľa jeho pýchy (Kainovo odmietván falošná láska, ktorá sa vkradla do nutie Božieho plánu), lakomstva (Balám,
nášho každodenného bytia, ktorá sla- ktorý prorokoval za peniaze) a vzburou
bých ešte viac oslabuje a omamuje. Táto (Koráchovo povýšenie sa nad Mojžiša).
falošná láska má za následok, že ňou
Je naozaj náročné spozorovať falošoslovovaní sa klamne cítia spravodlivý- ného učiteľa či samozvaného proroka.
mi, ale je to len a len falošná spravodli- „Satan sa premieňa v anjela svetla“ (2
vosť. Falošné poňatie lásky a falošného Korintským 11:14) a jeho služobníci sa
dobra či falošnej spravodlivosti sleduje predstavujú ako „služobníci spravodlijediné – bezmyšlienkové akceptovanie a vosti“ (2 Korintským 11:15).
prijatie za svoje všetkého niekým vysloPodvodníkov s „pravdou“ odhalíme
veného či napísaného.
iba tak, že budeme hladní po
Nedostatok zodpovednosti. Zodpo- overených vedomostiach a
vednosti poznania, zodpovednosti rozli- skutočných nespochybnišovania, zodpovednosti myslenia.
teľných faktoch.
Vytvorila sa kultúra (ne)spravodliPôst sa skončil pred
vého pohoršenia a rozdelenia. Ľudia sú týždňom, veľa šťastia v
pohoršení nielen politikou, ale všetkým, „múdrom hladovačo ich odhaľuje. Nič sa nesmie dotknúť ní“.
ich „ja“.
» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
Počas sviatkov si pripomíname, že
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Vydavateľ:
REGIONPRESS s.r.o.

na prenájom
LIFTING VIEČOK BEZ SKALPELA
(svadby, oslavy) NOVINKA
VYHLADENIE VRÁSOK NAD HORNOU PEROU A V OKOLÍ OČÍ, LIFTINGOVÁ

0907 355 835

59-0012

Mlynská 2238
LEVICE
levicko@regionpress.sk
59-0034
59-0089

Študentská 2, 917 01 Trnava
IČO: 36252417
reg. MKSR EV 3676/09

MASÁŽ VIEČOK ALEBO TVÁRE POMOCOU PLAZMATICKÝCH TOKOV

PLAZMALIFTING BQMJLÈDJBQMB[NZ SBTUPWâDI
GBLUPSPW PCPIBUFOFKPLZTFMJOVIZBMVSPOPWÞ

MEZOTERAPIA s 20 % kyselinou hyaluronovou

tWâQMOFWSÈTPLLZTFMJOPVIZBMVSPOPWPV
tLPSFLDJBWSÈTPLCPUVMPUPYÓOPN
tPETUSÈOFOJFQPUFOJB
tSFWPMVǏOâMJGUJOHQPNPDPV.&;0/*5¶
Poliklinika Sanat, MUDr. Iveta Buránska

INZERCIA

Blažena Valkovičová 0905 422 015
036 631 75 51
Distribúcia:
Andrej Baláž
0905 719 144
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík

6-komorový profil SALAMANDER
5-komorový profil ALUPLAST

používame
kovania AUBI

JARNÉ ZĽAVY AŽ DO - 65 %

www.sunestetika.sk t 0919 440 555

59-0101

Redakcia:

MURÁRSKE PRÁCE:

VYKLADANIE ZÁMKOVEJ DLAŽBY A OBKLADAČIEK
MUROVANÉ PLOTY
0910 908 246

59-0145

LEVICKO

www.plastoveokna-robplast.webnode.sk

DISTRIBÚCIA (30.000 domácností)
Každý týždeň: Levice, Šahy, Želiezovce, Tlmače a Lipník
+ v párnom týždni: Krškany, Kalinčiakovo, Zbrojníky, Hronovce, Čankov, Tekovské Lužany, Mýtne Ludany, Demandice, Santovka, Jur nad
Hronom, Kalná nad Hronom, Horná
Seč, Dolná Seč, Bajka, Tekovský Hrádok, Veľký Ďur, Lok Hontianska Vrbica, Plášťovce, Horné Túrovce, Veľké
Túrovce, Hrkovce, Horné Semerovce,
Pohronský Ruskov, Šarovce, Malý
Kiar a Beša

59-0131

Veľký Ďur, Levická 117
robplast1@gmail.comt0907 798 315

t;",3:5*&#"-,»/0730-&5".*
t;"4,-*&7"/*&-0%Ç*¶
tÇ"-Á;*&t4*&ł,:t1-"4507²0,/«
t013"7"70/,"+À¶$)30-*&5

Saratovská 2, LEVICE

59-0144

t

+ v nepárnom týždni: Kozárovce,
Rybník, Čajkov, Nová Dedina, Devičany, Bátovce, Žemberovce, Podlužany, Hronské Kosihy, Hronské
Kľačany, Starý Tekov, Veľké Kozmálovce, Malé Kozmálovce, Pukanec,
Nový Tekov, Čaka, Plavé Vozokany,
Horša, Farná, Veľké Ludince

ŠPINAVÚ PRÁCU
UROBÍME ZA VÁS !!!

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

telefón: 0 9 0 8 6 6 6 8 53 

Západné Slovensko
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

ZATEPLENIE BUDOV

REKONŠTRUKCIE BYTOV

BYTOVÉ JADRÁ
MUROVANÉ PLOTY
ZÁMKOVÁ DLAŽBA
DLAŽBY OBKLADY
KÚPELNE NA KĽÚČ
OMIETKY STIERKY
BÚRACIE PRÁCE

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

Ušetrite si zdravie a peniaze,
my kopeme za Vás.

TEREX

33€/hod. bez DPH

www.dizast.sk
0905 312 174

59-0116

51.100
30.000
35.500
30.000
39.250
38.600
35.500
35.000
36.500
26.500
52.000

59-0067

Stredné Slovensko
BB
KY
LI
LC
MT
OR
PB
PD
ZV
ZH
ZA
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0910 633 336 - CENY DOHODOU

59-0020

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

59-040

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

59-0086

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

ZIMNÉ PNEUMATIKY

800 €

V CENE

Posvietili sme si na výhody
ZIMNÉ PNEUMATIKY

V CENE
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KAMENÁRSTVO
K&K
FRANTIŠEK KRAKO

02 AUTO-MOTO / iné
» KÚPIM VAŠE STARÉ AUTO AJ
BEZ STK TEL: 0919420515
» ČZ-JAWA Odkúpim Motocykel/Diely-DOHODA ISTÁ
0908205521

03 BYTY / predaj
04 BYTY / prenájom
» Vezmem do dlhodobého prenájmu 3-iz. byt v LV.
0944310644
» Dlhodobo prenajmem
zariadeny 3izb byt blizko
centra 450 e vratane ener/
inter 0903544159

WWW.REGIONPRESS.SK

Vtipy
týždňa

OBKLADY

DLAŽBY
KÚPEĽNE
OMIETKY

»

Sekretárka vraví riaditeľovi:
- Pán riaditeľ, prišla vám
SMS-ka.
Riaditeľ na to:
- Nech vojde!

SADROKARTÓN

STIERKY

59-0010

- vyhotovenie pomníkov
- sekanie a zlátenie písmen
- betónovanie základov
- čistenie a opravy hrobov
- krby, parapety, pracovné dosky
z prírodného kameňa
Levice, Vojenská 2, 1. poschodie
PO - PI 8:00 - 16:00

01 AUTO-MOTO / predaj

STAVEBNÉ PRÁCE

59-0105
59
59-0118

Občianska
riadková
inzercia

Inzercia

0905 422 015

» Vo ﬁrme zamestnajú nového pracovníka a majster
ho hneď vezme do parády:
- Tak, mladý, tu máš metlu
a pôjdeš zamiesť halu.
- Ale ja som inžinier!, hovorí
nováčik.
- Aha, škriabe sa majster
za uchom, - tak ja ti to
teda ukážem!

05 DOMY / predaj
06 POZEMKY / predaj
07 REALITY / iné
08 STAVBA
» Kúpim haki lešenie, 0908
532 682

09 DOMÁCNOSŤ
10 ZÁHRADA A ZVERINEC

 
   

» Riaditeľ podniku sa pýta
podozrivo vyzerajúceho
záujemcu o prácu:
- Ako dlho ste pracovali na
predchádzajúcom mieste?
- Osem rokov.
- A prečo ste odišli?
- Prišla amnestia.

  

11 HOBBY A ŠPORT
» Odkúpim mince bankovky kroje pohľadnice hodiny hodinky obrazy a iné
0903868361
» ZO STARÝCH DOMOV KÚPIM
STAROŽITNOSTI, STARÉ VECI A
ĽUDOVÉ KROJE 0918439124
» Kúpim ľudové kroje
0902708047
» KÚPIM STAROŽITNOSTI.
STARÉ MOTORKY, BICYKLE,
PAROŽIE, AJ ZHODY, VECI ZO
STRIEBRA, OBRAZY, HODINY
VRECKOVÉ, AJ NÁRAMKOVÉ,
NÁSTENNÉ HODINY, ŠABLE AJ
BODÁKY, A VŠETKO ČO JE STAROŽITNÉ. 0903439094

» Mladá žena zastaví taxík a vraví:
- Do pôrodnice, prosím!
Taxikár dupne na plyn.
- Nemusíte až tak rýchlo, ja
tam len pracujem.

» Dvaja železničiari:
- Počul si? Novák dostal
hodinovú výpoveď. A to len
preto, že bez oznámenia
vošiel do šéfovej kancelárie.
- Iba preto?
- No, je pravda, že on tam
vošiel aj s lokomotívou.

12 DEŤOM
13 RôZNE / predaj
14 RôZNE / iné
» Predám káru horský bicykel a libertu cena dohodou
0911276743
» KÚPIM OD VÁS STAROŽITNOSTI VETERANY ĽUDOVÉ
VOJENSKÉ SKLO PORCELÁN
KROJE NÁBYTOK POZOSTALOSTI. 0905674276
» Čistenie hrobov a obnova
písma, serióznosť, korektnosť a spolahlivosť. Tel.:
0919 205 521

» Do kancelárie mestského cintorína vojde zamestnanec a hovorí:
- Šéf, končím. Tu je výpoveď!
- Ale, ale, a čo tak zrazu?
- Chodím po cintoríne, tam
„Odpočíva v pokoji“, tu „Spi
sladko“, tam zase „Konečne našiel kľud“, len ja musím makať!


 
 


» - Najhnusnejšia vec na
svete je písací stroj, hovorí
sekretárka kolegyni.
- Prečo?
- Každý počuje, keď nič nerobíš.
» Každý zamestnanec je
tak trochu Robinson. Viete
prečo?
Lebo sa teší, že príde piatok...

 "!   
   

» Hovorí šéf zamestnancovi:
- Je mi veľmi ľúto, že ste
dali výpoveď.
- Naozaj?
- Áno. Tak som sa tešil, ako
vás jedného dňa vyhodím.

15 HĽADÁM PRÁCU
16 ZOZNAMKA
59-0120

Chcete si podať inzerát?

Návod nájdete na strane 6 dolu.
06-28_Inzercia InD Sahy_A5_v3.indd 1
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PLASTOVÉ A HLINÍKOVÉ OKNÁ,
DVERE A GARÁŽOVÉ BRÁNY

BEZPEČNOSTNÉ DVERE SOFIA A SECURIDO

rokov na trhu
1997-2019

SALAMANDER BluEvolution • GEALAN • ALUPLAST

k objednaným oknám žalúzie a sieťky ZDARMA
6-komorový profil za cenu 5-komorového
- sieťky na balkónové dvere
- vonkajšie rolety vhodné aj do WC a kúpelní
- demontáž - montáž - likvidácia odpadu
- rekonštrukcie domov a bytov
Levice, Námestie Šoltésovej, budova Santal

3

oknook@mail.t-com.sk • 0911 88 77 51 • 0903 88 77 51

59-0019

-65 %

• hydroizolácie striech fóliou
Fatrafol 810 so zateplením
• hydroizolácia lepenkou Elastodek
• pokrývačské práce
• tesárske práce
• výroba klampiarskych prvkov

Michal Macho
Vážení priatelia, máte problém so strechou?
Je tu pre vás IZOMER s.r.o., Sv. Michala 4, Levice,

www.izomer.sk

11- ročná prax

59-0014

59-0008

preto volajte 0903 727 829

www.regionpress.sk

Koháryho 107 - výpadovka na Tlmače

0903 777 542, 0911 919 220
• pílenie drevotriesky na mieru
• olepovanie ABS hranami
• výroba nábytkových polotovarov
• predaj interiérových dverí
• vstavané skrine a kuchyne na mieru

59-0004

NOVÉ NÁREZOVÉ CENTRUM a LASEROVÁ OLEPOVAČKA

LV19-17 strana-
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Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera LV medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu
Príklad:
RP LV 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, LV zameňte za skratku novín, ktorú nájdete na
zadnej strane vľavo dolu. Službu PlatbaMobilom.sk technicky zabezpečuje ELET, s.r.o.

ejšie
Najčítan
ne
regionál
noviny

dieťa bude mať pocit, že v období sviatkov
môže všetko, odnesie si to do života so všetkými následkami.
Akých jedál by sa mali ľudia v období
prebytku jedál vyvarovať? Zmenil sa
podľa vás za posledné roky jedálniček
Slovákov k zdravšiemu? Vyberajú si ľudia prísnejšie, aké potraviny si nakúpia
(vrátane nápojov)?
Môžeme spokojne konštatovať, že stravovacie zvyklosti sa postupne zlepšujú. Týka
sa to hlavne mladších generácií. U starších
sú predsa len stravovacie zvyklosti viac zakorenené. Čerstvé šaláty, spolu so šunkou
sú tým najlepším ako si neublížiť. Vysmážané jedlá, spolu s majonézovými šalátmi
zas tým horším. U ľudí s vyššou hladinou
cholesterolu treba opatrnosť aj na konzumáciu vajíčok v každej podobe.
Končia po veľkonočnom prejedaní
ľudia aj na pohotovostiach alebo sú hospitalizovaní v nemocnici? O aké problémy najčastejšie ide a aké následky môže
veľkonočné prejedanie zanechať?
Často sa vyskytujú žlčníkové záchvaty či už pri poznanom kameni v žlčníku
alebo žlčových cestách, alebo sa počas sviatkov ohlási prvý raz. Ľudia, ktorí
to preženú s alkoholom
zas majú tráviace ťažkosti
v hornej časti tráviaceho traktu.

59-0118

Chcete si
podať
inzerát?

Počas Veľkej noci sa ľudia zvyknú
prejedať. Lenže,sviatkami sa to, žiaľ,
ešte nekončí. Určite to poznáte – zostali
také i onaké dobroty. A „škoda toho aj
tamtoho“, keď sa to dá zjesť. Čiže, prejedáme sa ešte niekoľko dní po sviatkoch. Aký vplyv môže mať takýto väčší
nápor jedla na organizmus človeka?
Pýtali sme sa MUDr. Adriany Ilavskej,
PhD, MBA, MPH z Diabetologickej a metabolickej ambulancie Bratislava.
Zabúdame, že hodovacie zvyklosti vychádzajú z náboženstva a nasledujú po
období pôstu. Lenže - hojnosť sme si vybrali, pôst nedodržiavame. A ako to väčšinou
býva, po normálnom našom stravovaní
(ktoré je žiaľ charakterizované nadmerných energetickým príjmom, nasledujú
ešte väčšie kulinárske hody. Znamená to
zaťaženie tráviaceho traktu, pocit ťažoby
na žalúdku, nepravidelnosti vyprázdňovania. Samozrejme aj vzostup hmotnosti.
Za štyri dni ľudia dokážu pribrať až tri kilogramy. Ale nemusí to byť pravidlom, stačí
si uvedomiť význam sviatkov.
Mali by rodičia dávať špeciálne pozor
aj na deti? Predsa len - za deň pojedia aj
niekoľko veľkonočných vajíčok, čokolád...
Na stravovanie detí treba dávať pozor
po celý rok. Nie je dôvod, aby niektoré dni
by mali byť výnimkou. Nemajú zjesť viac
sladkostí, čokolád, vysmážaných jedál,...
Následky sa odstraňujú ťažko – nielen tie
aktuálne v podobe akútnych tráviacich
ťažkostí, bolestí, ale aj tie dlhodobé – ak

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

Diabetologička, odborníčka na poruchy
metabolizmu a výživy

VLASTNÁ VÝROBA

OKNÁ - DVERE

• okná 5, 6, 7 komorový proﬁl
• 7 komorový proﬁl s 3 tesneniami
• montáž, servis

45-0051

» 54r. muž hľadá ženu
0917049831
» 57 r. Hľadám milú a veselú ženu. Nad 50 r. Len sms.
0949563315

Je po Veľkej noci a chladničky sú plné

SNP 20, Želiezovce
zeliezovce@akelaokna.sk

0917 457 492

59-0032

Občianska
riadková
inzercia

KAMENÁRSTVO
SOCHÁRSTVO

Jozef Kóša 0917 918 600

Vykúpime

Kontaktujte nás:

staré driapané, nedriapané perie.

distribucia.lv@regionpress.sk

Paplóny, vankúše, duchny z peria.

0905 422 015

59-0088

do schránk
y
a chceli
by ste?

Tel.: 0908 054 321, E-mail: vykupperia@gmail.com
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NAŠE
NOVINY

CINTORÍN
• Kompletné
jednohroby a dvojhroby
• Betónové základy
• Krycie dosky
• Oprava starých hrobov

36-0072

Nedostáva
te
pravidelne

6
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SLUŽBY
Spoločnosť Pfeiffer SK s.r.o.

hľadá do svojho tímu skúseného strojníka

Strojník – 7 € / hod. (brutto) – strojnícky preukaz skupiny
4 a 9, práca pon-pia, výkon práce: územie SR

MURÁRSKE PRÁCE
REKONŠTRUKCIA
DOMOV, BYTOV
OBKLADY, DLAŽBY

NOVÁ

SADROKARTÓN

MÄSIAREN

STIERKY

Norbert Nochta

59-0077

59-0136
59-16

MALIARSKE PRÁCE
KÚPELNE NA KĽÚČ

0905 832 158

V prípade záujmu nás kontaktujte na:

0908 234 961, filipovicova@pfeiffersk.sk

59-0059

45-0006

59-0005

Levice

Dispečing SK - 0950 333 222

32-0024-3

Hľadáme manuálne zručného človeka s chuťou učiť sa novým veciam
Ponúkame: ubytovanie, náhrada cestovného + diéty

PETI - PALIVÁ
Pohronský Ruskov

ZA MESTSKÝM
TRHOVISKOM
TRADIČNÉ DOMÁCE
VÝROBKY
Z VLASTNEJ VÝROBY

sa na Vašu
e
šímštevu
e
T áv
n

HNEDÉ A
ČIERNE UHLIE

Prijímame objednávky na rok 2019

Odvoz ZADARMO pri
odbere uhlia nad 15 q do
30 km od skládky

59-0130

59-0010

INFO:

0918 876 863

21 ročná tradícia

Cena platí do konca mája alebo do vypredania zásob.

KLIMATIZÁCIA

KLIMATIZÁCIA

Whirlpool SPIW 312 L
A++ pri chladeni

Whirlpool SPIW 312A2WF
WiFi, A++

399 €

650 €

PRI UPLATNENÍ
TOHTO KUPÓNU

AKCIOVÁ CENA

499 €
59-0147

499 €

Akcia platí do konca mája alebo do vypredania zásob.

LV19-17 strana-
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www.klimatizácielevice.sk

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

0907 652 710

a:
ponúk

Holešovská 18,
951 93 Topoľčianky
(pri Zlatých Moravciach)
Tel./fax: 037 / 6323 788
Mobil: 0903 763 654
E-mail: privesy@gmail.com
Web: www.mini-trans.sk

TOPOĽČIANKY

• 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

Dovoz prívesov na Vašu adresu za 20€ s DPH

Prívesné vozíky od 750 do 3500 kg

www.hrackybruder.sk
www.bruderhracky.sk

jedno-dvoj-troj nápravové
brzdené - nebrzdené

5 950 €

Rozvoz ZADARMO!

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

V PONUKE AJ

Príves na prepravu
stavebných strojov

36-0010

krmivo pre nosnice
rastová a znášková

0910 567 898

59-0135

ICEBERG Levice, OD POKROK (1. poschodie), M. R. Štefánika 1

PO - PI: 08.00 - 17.00 hod.

45-0027

KLIMATIZÁCIE
PREDAJ • MONTÁŽ • SERVIS
novootvorená predajňa

É CENY
AKCIOVené
vozíky

AKCIA na brzdené
prívesy - zľava 12%

na nebrzd

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

2100 x 1100 x 300 mm cena s DPH 370 €
2050 x 1200 x 300 mm cena s DPH 400 €
2100 x 1300 x 300 mm cena s DPH 430 €
2200 x 1350 x 350 mm cena s DPH 490 €
2300 x 1300 x 300 mm cena s DPH 460 €
2500 x 1200 x 300 mm  cena s DPH 460 €
2650 x 1300 x 400 mm òena s DPH 580 €
YYWWćXY\WćZ_WüüòôýðĂp|t[]W€
Y]WWćXZ\WćZ^WüüòôýðĂp|t]WW€

45-0039

MORKY
NA CHOV

možný nákup sobota - nedeľa
po tel. dohode

7

45-0147

6 - týždnové

´
KAMENARSTVO
PIETA

3,70 € / ks

0907 755 387

OBJEDNÁVKY UŽ PRIJÍMAME

Nové Zámky

45-0017

Rozvoz objednávok zadarmo.
OD MARCA DO NOVEMBRA

Firma poskytuje jarné zľavy -30%

0905 422 015

47-014

finančná ochrana

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA
66-0086

0905 638 627

Nebojte sa ! volajte

Bojíte sa úžerníkov,
súdov aj dražby ?

Máte DLHY ?

Na zavolanie bezplatne prídeme a ochotne poradíme.

76-0031
76-0031

Ponúka: +kompletné hroby+betónovanie základov+pomníky
+pokrytie hrobov+doplnky ako lampy, vázy, zlátenie.

LV19-17 strana-
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NAJVÄČŠIA ŠPECIALIZOVANÁ PREDAJŇA FARIEB A LAKOV V LEVICIACH
NOVOCHEMA

» „Keď je práca potešením,
vtedy je aj život šťastím.“
Maxim Gorkij

Nixbrod 28, Levice
tel./fax: 036 6312 141 • mobil: 0903 692 281
Otváracie hodiny:
Pondelok - Piatok 7.00 - 17.00
Sobota 8.00 - 12.00

»

„Myslenie je najťažšia
práca, aká existuje. To je
pravdepodobne
dôvod,
prečo tak málo ľudí myslí.“
Henry Ford

»

„Vaša práca vyplní
veľkú časť vášho života
a jediný spôsob, ako byť
naozaj spokojný, je robiť
veci, ktoré považujete za
skutočne skvelé. A jediným
spôsobom ako vykonávať
skvelú prácu je milovať to,
čo robíte.“
Steve Jobs

www.novochema.sk

JARNÁ AKCIA V NOVOCHEME
Termín trvania akcie: od 29.4. do 18.5.2019

SYNTADUR - odtieň biely
- Syntetická rýchloschnúca základná
farba na kov a drevo.

Balenie: 0,9 kg

» „Úspech navštevuje iba
tých, ktorí vedú život plný
práce.“
Theodore Roosevelt

STARÁ CENA:

3,46 €

» „Osobnosti sa neformujú

peknými rečami, ale prácou
a vlastným výkonom.“
Albert Einstein

» „Väčšina ľudí prepásne

svoju životnú príležitosť,
pretože tá je oblečená v
montérkách a vyzerá ako
práca.“
Thomas Alva Edison

»

„Kapitál je výsledkom
práce. Neexistoval by, keby
predtým neexistovala práca.“
Abraham Lincoln

» „Lepšia je ťažká práca
ako nečinnosť.“
Konfucius

» „Na uskutočnenie ťažkej

práce si vyberám lenivého človeka. Pretože lenivý
človek nájde jednoduchý
spôsob, ako túto prácu
zvládnuť.“
Bill Gates

»

„Tvorivosť a viera vo
vašu prácu je nevyhnutnou zložkou úspechu.“
Ingvar Kamprad

NOVÁ CENA:

ADNA

MIMORI

ZĽAVA

- 100 %-ný ľanový olej.
Na konzerváciu
záhradného nábytku
a drevených sudov
na víno.

Balenie 0,75 kg

od

4,58 €

4,19 €

FF HĹBKOVÁ
PENETRÁCIA

ODHRDZOVAČ
EXTRA
- Vysokoúčinný
odhrdzovací
prostriedok.

- Univerzálny
bezfarebný
penetračný
prostriedok.

Balenie 1 kg

Balenie 5 kg

Balenie 7 kg

MASKOVACIA PÁSKA

OPTIMAL ŠTANDART

Balenie 350 g

14,50 € 28,76 € 0,95 €

3,77 €

- Papierová maskovacia páska.

1,33 €

Balenie 0,75 kg

- Na riedenie
syntetických
náterových hmôt.

Balenie 3 kg

Balenie 50 m

- Syntetická
farba
na radiátory.
Odtiene:
biely a krémový

RIEDIDLO S 6001
a S 6006

- Asfaltohliníková
reflexná náterová
hmota. Na náter
striech, asfaltových
pásov, plechu,
muriva. Izoluje a
zabráni prehrievaniu
podkladu.

Balenie 0,89 kg

Rozmer:
50 mm x 50 m

SYNRAD

- Syntetická vrchná
aj základná farba
v jednom. Na kov,
drevo a betón.
Pre exteriér aj
interiér.
Celkom15 odtieňov.

2,10 € 8,40 €
RENOLAST

ĽANOVÝ OLEJ

- Biela interiérová
matná
maliarska
farba.
Vysoko
paropriepustná.

Balenie 15+3 kg

9,96 €

KANAGREEN 25cm
KOMPLET
- Valec, držiak,
mriežka, fólia

3 kgis
grát

Balenie

3,72 €

Balenie 0,5 kg

1,34 €

DREVONOL
- Tenkovrstvová
lazúra na drevo
s ľanovým
olejom.
Celkom
12 odtieňov.

Balenie 2,5 l

od 9,90 €

CIE
KOLORORVUAM
CENT sádnych
Miešanie fa tických
farieb, synteietok
farieb a om
podľa
vzorkovníka

a Vašich
predstáv.

Všetky ceny sú uvedené vrátane DPH. Akciová ponuka platí v termíne od 29.4. do 18.5.2019 alebo do vypredania zásob.

» „Keby bola práca jednoduchá, neboli by sme
vôbec potrební.“
Janko Jesenský
» redakcia

1,95 €

SYNTA 2v1

Noviny pre spestrenie voľných chvíľ...
20
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škola, politická inzercia / SLUŽBY

Deň-nedeň Zeme
ničiteľov Zeme tak nemožno uznávať.
Preto nám učiteľom nezostáva nič iné,
ako pokračovať vo vytrvalej práci a dúfať, že nová generácia bude mať čo ešte
ochraňovať.
Je nutné ukazovať žiakom aj príklady, ako mocnosti a vlády vraj demokraticky rozhodujú o životnom prostredí,
akoby to bolo ich súkromné vlastníctvo. Príkladom je aj Slovensko, ktoré
sa paradoxne v čase diskusií o potrebe
zalesňovania, zatrávňovania, zadržiavania dažďovej vody, stáva púštnou
krajinou. Nenivočí sa len zeleň miest,
ale drancujú sa aj ekosystémy, nad ktorými je (mala by) byť zvýšená ochrana.
Zúčastňujú sa na tom nielen štátne
podniky, orgány, súkromné firmy, ale
aj jednotlivci. Keď štát ničí, prečo by sa
nemohol na tom zviesť aj obyčajný človek? Žiaľ, ľudia kopírujú správanie sa
mocných alebo vplyvných ľudí, nech
je aj odsúdeniahodné.
Kým si kompetentní neuvedomia,
že príroda je viac ako ľudský život, viac
ako súkromné vlastníctvo, viac ako
štátna suverenita, bude sa k nej pristupovať ako ku každej inej komodite
a k veci, ktorá sa dá ľahko opraviť vysádzaním zakrpatených stromčekov,
zatrávňovaním striech či polievaním
ciest. Úlohou školy je šíriť toto uvedomenie si čo najrýchlejšie a najdôraznejšie.

Rozhodol som
sa v týchto voľbách
urobiť dosť prekvapivý krok aj pre
mojich kolegov v
poslaneckom klube. Rozhodol som
sa sám kandidovať do europarlamentu.
Zároveň som však verejne sľúbil, že ak by
som aj zvolený bol, do europarlamentu
neodídem a moje miesto prevezme ďalší v
poradí podľa počtu krúžkov za naše hnutie OĽANO.
Dovoľte, aby som svoj krok vysvetlil,
lebo si uvedomujem, že mnoho ľudí (oprávnene) úplne nechápe, o čo mi ide. V prvom
rade chcem aktívnym zapojením do kampane spopularizovať voľby hlavne medzi
mladými ľuďmi, lebo sa hanbím, že sme s
13% účasťou rekordmanmi v celej EÚ.
Druhý dôvod mojej kandidatúry/nekandidatúry je snaha zistiť názor ľudí.
Chcem zistiť, či mi dôverujú napriek tomu,
že som si dovolil vysloviť kritický názor
na rolu USA pre našu bezpečnosť. Totiž aj
niektorí ľudia v našom hnutí na mňa pozerali, že „čo som si to dovolil“, vraj o USA
by som mal len dobre rozprávať, lebo sú
našim partnerom.
Lenže pravdou je, že síce sú USA náš
strategický partner, ale svojim prístupom

(násilným rozsievaním demokracie po
svete) nás priviedli do riadnych problémov. Pod falošnou zámienkou chemických zbraní rozbili Irak, vznikol tam ISIS
a nasledovali milióny utečencov.
Nie nechcem, aby sme vystúpili z
NATO či EÚ. Nie nechcem, aby sme sa vrhli kolo krku ruskému bratovi. Nie. Mali by
sme iné - konečne sa postaviť obranne ako
Európa na vlastné nohy a nemali by sme
sa donekonečna spoliehať len na Veľkého
Brata spoza oceánu, že nás ochráni.
Preto chcem poprosiť aj Vás - máte
dva krúžky vo voľbách, ale my máme
šancu získať len jeden mandát poslanca.
Preto, ak si myslíte, že mám právo zostať
v politike aj napriek takémuto názoru na
USA, príďte ma podporiť svojim krúžkom.
Druhý krúžok dajte komukoľvek na našej
kandidátke podľa
vlastného rozhodnutia. Ja ho dám
Peťovi
Pollákovi,
ktorý je číslo 3. Prečo? Lebo je výborne
pripravený, vyzná sa
a plne mu dôverujem.

» Igor Matovič

predseda hnutia OĽANO

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

Deň Zeme vyšiel práve na veľkonočný pondelok. Je to škoda, lebo v tento
deň sa na školách koná mnoho aktivít,
ktoré vedú žiakov k ochrane planéty.
Tie sa však dajú presunúť. Okrem toho
je jedno, kedy sa má pripomínať vzťah
k Zemi: denne, stále a intenzívne. A
nie iba aktivitami počas vymedzených
dní.
V školách realizujeme vzťah k environmentalistike denne. Často nám
ponúkajú pomoc neziskové organizácie či firmy. Škola tejto téme venuje časť
života. Keďže roky pôsobím v školstve
a mám k životnému prostrediu bytostný vzťah, Deň Zeme nepotrebujem osobitne oslavovať. Zároveň si však uvedomujem, že ľudstvo je už v takej fáze,
keď nie je možné len tak obmedziť priemysel a okamžite zastaviť drancovanie
pedosféry a biosféry. Snahou takmer
každej obce je mať čo najviac obyvateľov, aby bolo dostatok financií na jej
zveľaďovanie. A ľudia musia bývať, žiť
a mať komfort. To sa zákonite prejaví
na využívaní prírodných zdrojov. Potom sa vzápätí investuje do ich obnovy.
Je to kolobeh. Avšak oveľa ťažšie sa
obnovuje zdevastované, ako udržuje
fungujúce. A na to sa pozabudlo. Kým
so žiakmi robíme brigády, počúvame
klimatologické prednášky a recyklujeme, vidíme masívne výruby, zabetónovanie každej zelenej plochy, podporu
zastaraného priemyslu znečisťujúceho
životné prostredie. Jednorazovú očistu

Verím, že ma ľudia podržia

» PhDr. Ján Papuga, PhD.

riaditeľ ZŠ s MŠ, Riazanská 75, Bratislava

Obnova strechy v najlepšej cene

WWW.REGIONPRESS.SK

STRECHACENTRUM plus obnova: eternitových
plechových
plochých
BEZ DEMONTÁŽE
Materiál - prvotriedna kvalita

Pre dôchodcov špeciálna zľava

Našou vizitkou je spokojnosť
zákazníkov po celom Slovensku.

Zameranie, odborné poradenstvo
a cenová ponuka ZADARMO !

75-27

0907 887 056

ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY
zimné záhrady

rámové

bezrámové

AKCIA ZĽAVA DO 35%
0948 787 777 | www.balkona.eu

zasklievanie terás

bezrámové

Možnosť výhry 300 €

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom

LV19-17 strana-
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zamestnanie, služby, bývanie

MURÁR
TESÁR

13¶+.&%0537"-²)013"$07/²)010.&36

od 5.50€/hod

+ mesačná odmena

POMOCNÝ STAVEBNÝ
ROBOTNÍK
základná zložka mzdy

od 4.50€/hod

+ mesačná odmena

DLHODOBÉ ZAMESTNANIE

QSJFNFSOÈN[EBWOBÝFKTQPMPŘOPTUJOBUFKUPQP[ÓDJJKF&63
45-0030

QSJFNFSOÈN[EBWOBÝFKTQPMPŘOPTUJOBUFKUPQP[ÓDJJKF&63

.ÈUF[ÈVKFN ,POUBLUVKUFOÈTOBFNBJM
LWBMJUOFPTJWP!QFNBSUTL
BMFCPUFMFGPOJDLZQ4BOEUOFS

59-0122

OČNÁ OPTIKA

Chcete byť TRENDY s okuliarmi priamo
z výstavy MIDO 2019 v Miláne?

AIR BUBBLE SOLUTIONS s.r.o.,

výrobca bublinkovej fólie
(prevádzka Priemyselný park Géňa)
prijme do trvalého pracovného pomeru:

Navštívte OPTIKU OPTOSAN

v nových priestoroch: Levice, Na Bašte 5.

75-06-3

t13"$07/¶,07/"0#4-6)6
7Å30#/Å$)4530+07
t10.0$/Å$)13"$07/¶,07

Zároveň na mieste každý utorok
od 9:00 - 15:00 hod. Vám odborne
zmeriame Vašu zrakovú ostrosť
a zhotovíme okuliare na mieru.
59-0026

Objednávky na č. t.:

036/63 152 08, 0907 185 322
Tešíme sa na Vašu návštevu.

59-0149

Nástupný plat: 650 €/mes. brutto. Nástup
ihneď. Životopis poslať e-mailom na
adresu: praca@airbubble.sk
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7BÝBOÈQMŵQSÈDF0CTMVIBBÞESäCB[BSJBEFOJB
OBÞQSBWVPTÓW
Požadujeme: t0ECPSOÞTQÙTPCJMPTPCJMPTƃQPEűB
fBMFCPfWZIM;[
t.BOVÈMOV[SVŘOPTƃ
t7PEJŘTLâQSFVLB[#QPENJFOLPV
QSJKBUJB$ &WâIPEPV
PPOÞLBNF t1SÈDVOBUSWBMâQSBDPWOâQPNFS
tOÈTUVQOâQMBU &63CSVUUP QSÏNJPWÏPIPEOPUFOJF

Firma

OPERÁTOR VÝROBY OSÍV

základná zložka mzdy

TECHNOLÓGA VÝROBY OSÍV

.ÈUF[ÈVKFN ,POUBLUVKUFOÈT
OBFNBJMLWBMJUOFPTJWP!QFNBSUTL
BMFCPUFMFGPOJDLZQ4BOEUOFS

1&."35TSPTQPMPŘOPTƃ
[BPCFSBKÞDBTBWâSPCPV
BQSFEBKPNPTÓWQPűOâDIQMPEÓO
13¶+.&%0537"-²)013"$07/²)010.&36

59-0122

1&."35TSPTQPMPŘOPTƃ
[BPCFSBKÞDBTBWâSPCPV
BQSFEBKPNPTÓWQPűOâDIQMPEÓO

NÁBYTOK LEVICE
TOVAR IHNEĎ K ODBERU

POHODLNÉ PARKOVANIE
sedačky, postele, matrace,
skrine, detské izby, obývačky,
komody, kancelársky nábytok,
stoly, stoličky

VYRÁBAME NÁBYTOK
NA MIERU

KUCHYNE - široká škála ponuky
skrine, komody, chodbové zostavy

pri štadióne

0918 848 645, 0908 791 413
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59-0148

Ľ. Podjavorinskej 5, LEVICE

12
kultúra
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49-0044

13
EDITORIÁL / SLUŽBY
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BUĎME V EÚ PARTNERMI

Viac informácií je možné nájsť na

www.narodnakoalicia.sk

31

!
osobné
zámeno
E V
Prešova

zn. astátu
te enie
materiálu
(tech.)
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lekár,
ktorý liei alopaticky

citoslovce
pohrozenia
praslovanská
hláska

www.scalpermedia.sk

podnik
na výrobu
piva

zabezpeovali

MPZ
Cypru

len

horí
bez plame a

natiahlo

zliatina
kovu s ortu ou

Pomôcky:
Alaman,
jer, creep,
taille, nego

mohutný
subtropický
strom

unikanie
popol eka
do ovzdušia

gibon
bieloruký

páchaj
lúpež,
zbíjaj

asovo
predbiehaj

lodná
skrutka
1. as
tajni ky

ovládam
2. as
tajni ky

asto
kalí
živá
bytos

udivia

strýko

prudko
zatvor
objem
pása

plochá
iapka
jódnan
draselný

éterický
olej
ve ký
kame

umenie
(hovor.)
popieram
(kniž.)

Igor
(dom.)
liatím
naplnilo

starofrancúzsky
š achtic
vlastní

skratka
poru íka
ronenie
(bás.)

rumunský
hudobný
nástroj
cieli

Starogermán
hustá
raj inová
š ava
naopak
(zastar.)
slovesná
predpona
skratka
pravej
ruky

www.facebook.com/krizovkysusmevom

Pomôcky:
lar, pekan,
pair, arat,
nai, nerol

trinitrotoluén
(chem.)

3. as
tajni ky

kypri
pôdu
pluhom

„Obávame sa, že ľudia sú manipulovaní digitálnou oligarchiou prostredníctvom liberálov a progresívcov s jasným cieľom zlikvidovať náš národ
a kultúru, a to nemôžeme dopustiť,“ dodal Peter
Sokol, 1. podpredseda NÁRODNEJ KOALÍCIE.

49-0042

ský analytik, Radovan Znášik, nezávislý kandidát na prezidenta, ktorý vyzbieral vyše 17 000
podpisov, no nemohol kandidovať, keďže voľby
boli vypísané o pár dní skôr ako dovŕšil požadovaný vek, Marta Rácová, nezávislá poslankyňa
Mestského zastupiteľstva v Nitre 6 volebných
období, profesor Ján Piľa či Andrej Gmitter, ktorý zastával pozíciu generálneho riaditeľa Národného inšpektorátu práce a mnohí ďalší.
Strana je známa tým, že odmieta pristupovať
k Rusku ako k nepriateľovi, je proti nekontrolovateľnej migrácii a povinným kvótam, presadzuje rovnakú kvalitu potravín,
reformu
EÚ, pretože Slovensko musí byť
rovnocenným partnerom, slobodu slova na internete, ako
aj zákaz adopcií
detí pármi rovnakého pohlavia. Sú za rodinu, za tradície,
za kresťanstvo,
za spravodlivosť.

pastier
dobytka
v Mongolsku

Do europarlamentu v máji podalo kandidátne listiny 31 politických subjektov. Medzi
nimi aj NÁRODNÁ KOALÍCIA, ktorá bola prekvapením už v komunálnych voľbách, kde
v počte poslaneckých mandátov predbehla
viaceré parlamentné strany ako napr. ĽSNS
či Sme rodina.
„Našim cieľom je robiť normálnu politiku pre
normálnych ľudí, chceme byť alternatívou pre
sklamaných a oklamaných voličov Smeru, SNS,
ĽSNS, KDH či Sme rodina,“ uviedla Slavěna Vorobelová, predsedníčka NÁRODNEJ KOALÍCIE.
Na kandidátke tejto strany rezonujú viaceré
známe mená. Medzi kandidátmi je Peter Tomeček, prvý župan Trnavského kraja, exposlanec
Anton Martvoň či exminister financií Sergej
Kozlík, ktorí sú zároveň podpredsedami strany.
V médiách strana zarezonovala v prezidentských voľbách, kde sa netajila podporou Štefana Harabina. Meno Harabin sa nachádza na
kandidátke práve tejto strany. „Oslovili sme Slavomíra Harabina či nemá záujem presadzovať
hodnoty postavené na národnom, kresťanskom
a sociálnom pilieri a zároveň, ktorý sa v plnom
rozsahu stotožňuje programovo a ideovo práve
so svojim strýkom Štefanom, pričom neváhal
a ponuku kandidovať prijal,“ upresnila Vorobelová. Strana samozrejme ponúka aj ďalšie známe mená a odborníkov z rôznych profesijných
oblastí. Peter Švec, známy bezpečnostno-vojen-

Objednávateľ: NÁRODNÁ KOALÍCIA, Račianska 1571/66, 83102 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 42359741

Harabin kope za NÁRODNÚ KOALÍCIU

Stretnú sa dvaja kamaráti
a jeden sa pýta:
- Už si spal s mojou ženou?...
- Nie!
f kalo,
(Dokon enie tvorí tajni ku
špliechalo
krížovky.)

Krížovky s úsmevom
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Naše miesto vždy bolo a je v Európe
Naše peniaze si musíme ustrážiť

Radi hovoríme, že Slovensko je v srdci Európy. Buďme
teda jej skutočným srdcom.
Musíme si priznať – nie sme tak veľká krajina, aby
sme sa sami dokázali brániť hrozbám súčasného
globalizovaného sveta. Nie sme tak veľký, aby sme si
lepšiu a bezpečnejšiu budúcnosť zabezpečili vlastnými
silami. Ale patríme do Európy. Rovnako ako Francúzsko,
Nemecko, Španielsko, Poľsko aj naša krajina stojí
na kresťanských základoch, na základoch rímskeho
práva a gréckej vzdelanosti. Rovnako sme súčasťou
európskej kultúry a naše miesto vždy bolo a je v
Európe. Európa môže byť zárukou lepšej a bezpečnej
budúcnosti pre nás a pre naše deti, keď ju nezradíme.
Európa môže byť silná, keď budeme silní aj my. Európa
môže byť bezpečná, keď nám na jej bezpečnosti bude
záležať, Európa môže byť spravodlivejšia, keď bude na
spravodlivosti záležať aj nám. Naše hnutie Obyčajní ľudia
a nezávislé osobnosti OĽANO) vidí najlepšie miesto pre
život nás a našich detí v srdci Európskej únie. Nie v Únií
slabej, rozhádanej, ťažkopádnej a sebeckej, ale v Únií

Našu budúcnosť najviac ohrozujú klamstvá a chamtivosť
politikov. Chcú si kupovať chvíľkovú popularitu za
peniaze nás všetkých. Kupujú si naše hlasy za peniaze
našich detí. Rozkrádajú eurofondy, ktoré mali rozvíjať
Slovensko a používajú ich len pre svoj vlastný prospech.
Toto im nemôžeme viac dovoliť.

1. Igor Matovič, poslanec NR SR
Trnava, 46 rokov
2. Michal Šipoš, občiansky aktivista proti hazardu
Stará Ľubovňa, 37 rokov
3. Peter Pollák, vysokoškolský pedagóg

Čo budeme presadzovať?
Levoča, 46 rokov
ǊVyššiu disciplínu v národných rozpočtoch
ǊPrísnejší dohľad na dodržiavanie rozpočtových pravidiel 4. Zita Pleštinská, starostka
Chmeľnica, 57 rokov
ǊNulovú toleranciu korupcie a rozkrádania eurofondov

Urobme Európu opäť silnou!

Dnes niektorí cítime obavy z toho, že naša bezpečnosť
závisí od toho ako sa vyspí americký prezident, ktorý
keď si zaumieni zruší kľúčovú jadrovú zmluvu s Iránom
napriek obrovskej nevôli Nemecka, Francúzka či
ostatných spojencov. Iní sa zas obávajú toho, či moc
nedráždime ruského medveďa alebo čínskeho draka.

sebavedomej, silnej, akcieschopnej a tvorivej.

Čo chceme v Európskej únií opraviť?
Vonkajšie hranice Európskej únie musia
byť dobre strážené
Pocit bezpečia je jedna z z najdôležitejších podmienok
kvalitného života. Už niekoľko rokov nás trápia
obavy z toho, že náš život ohrozuje nebezpečenstvo
prechádzajúce cez slabé a otvorené hranice Európskej
únie. Niektorí nám chcú nahovoriť, že sa pred týmto
nebezpečenstvom obránime tým, že opustíme Európsku
úniu a uzatvoríme sa do vlastných hraníc, alebo nám
chcú nahovoriť, že sa máme obrátiť na východ. Uzavretie
sa do seba alebo útek niekam inam nie je riešením.
Minulosť nás učí, že víťazstvá dokážeme dosiahnuť iba
spoločne.

Sme súčasťou NATO, ale európske krajiny, ktoré jeho
súčasťou sú, sa akosi nechcú či nevedia postaviť
obranne na vlastné nohy. Dlhé roky vždy len vzhliadame
k veľkému bratovi spoza mláky, že keď bude zle, príde
nás zachrániť. Miesto toho, aby sme urobili Európu
opäť silnou, úplne nepochopiteľne sa ľahkomyseľne
spoliehame na pomoc USA. Lenže svet sa mení a USA sa
čím ďalej tým viac uzatvárajú do seba a starajú sa viac o
svoje vlastné problémy, ako problémy svojich spojencov.
Európska únia má trikrát viac obyvateľov ako Rusko,
skoro dvakrát viac ako USA. Nastal čas ukázať svetu
aj našim spojencom, že nie sme len malý brat, ale
rovnocenný partner, ktorý si vie svoju bezpečnosť
zabezpečiť aj sám, ak bude treba. Nevystupujme z NATO,
nevrhajme sa do náručia Ruska, ale posilnime spoločnú
európsku obranu a urobme z Európy opäť veľmoc.

Čo budeme presadzovať?
ǊPosilnenie vonkajšej schengenskej hranice
ǊPrísnejšiu kontrolu na vonkajších hraniciach
Európskej únie
ǊV prípade nutnosti nasadenie bezpečnostných zložiek
či ozbrojených síl v rámci špeciálnych misií EÚ

Migrácia musí byť pod kontrolou

NAŠI KANDIDÁTI NA EUROPOSLANCOV

5.Dominik Drdul, študent a občiansky aktivista v oblasti
práv osôb so zdravotným postihnutím
Trnava, 21 rokov
6. Eva Horváthová, lekárka
Bratislava, 44 rokov
7. Milan Potocký, novinár a občiansky aktivista
Michalovce, 43 rokov
8. Lucia Greškovitsová, asistentka poslanca NR SR
Košice, 29 rokov
9. Igor Dušenka, právnik
Bardejov, 31 rokov
10. Dušan Šándor, poradca pre výskum a inovácie
Pezinok, 47 rokov
11. Lucia Rennerová, tlmočníčka v európskych
inštitúciách
Košice, 55 rokov
12. Pavol Jusko, vysokoškolský pedagóg
Bratislava, 55 rokov
13. Eva Ivanovová, ekonómka
Prievidza, 39 rokov

Čo budeme presadzovať?
14. Matúš Bystriansky, mediálny poradca
ǊZvyšovanie spoločného obranného potenciálu
Dolná Strehová, 24 rokov
Európskej únie
Ǌ-ntenzívnejšiu spoluprácu spravodajských služieb v boji
proti terorizmu a organizovanej kriminalite
ǊPosilnenie Európskej únie v oblasti kybernetickej
bezpečnosti

Dlhý zástup migrantov pochodujúci krajinou alebo
preplnený gumový čln prirážajúci k brehom Európy
považujeme za reálnu hrozbu, ktorá útočí na náš
každodenný život. Svoj strach premieňame na hnev,
ktorí obraciame proti migrantom, namiesto toho,
aby sme od našich politických lídrov žiadali ochranu
vonkajšej hranice Európskej únie. Je pravda, že prvá vlna
migrantov nás prekvapila, ale to neznamená, že sme
bezmocní navždy.

031190060

Čo budeme presadzovať?
ǊBoj proti pašerákom ľudí
ǊZrýchlenie procesu vracania nelegálnych migrantov
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Komíny s najlepším pomerom ceny a kvality na trhu
KRBY
kachle

grily,

Ruské skleníky - ZGT

viac ako

300

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

429,4

pece TUMA 362
362,-€

40-0050

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

����������������������
OPERÁTOR VÝROBY
800 - 1000 EUR/netto
���������
900 - 1100 EUR/netto
��������������
11 EUR/hod.
info@konstrukter.sk

www.konstrukter.sk

85-0005

Tel.: 0908 914 180
0905 218 177

ORAVA - zdravie
z prírody rozdáva
Penzión *** Oravská horáreň,
Oravský Podzámok č. 396, Vám
ponúka pobyty na 7 dní/6 nocí

iba za 156.- EUR/1 osoba a pobyt

Voľné termíny:
19.5 – 25.5. | 26.5 – 1.6. | 9.6 – 15.6. 2019
Pobyty sú podporované štátnou
dotáciou pre nepracujúcich dôchodcov.
V ponuke výhodná dovolenka
aj v letných mesiacoch !!!
V ponuke aj dovolenka
na rekreačné poukazy s 55% úhradou !!!
Rezervácie na čísle 0918 591 942
Informácie na www.oravskahoraren.sk

AIW - Práca pre opatrovateľky
v Rakúsku

ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
������������������������

trokoWQPNÈIBNFPQBtroWBtFǥkÈNWRBkúsku
tTNFQBrUOFrPNrBkÞTLFIPČFrvFOÏIPkrížB
tneustále dostatok ponúk
t-dňovÏUVrnusy rBkúskBživnosť

���TO, RÝCHL���������������

Honorár brutto 75 €, 80 €, 90 € za 24 hod.

stabilizujeme základovú pôdu
a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

www.aiw.sk
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09-75

34-0001-3

PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

32-0031

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!

0918 726 754
SK.ABAINNOVATOR.COM

27-0055

V cene pobytu: plná penzia, 2 x fakultatívny výlet,
Čaj o piatej, folklórne vystúpenie a iné BONUSY !!!

