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Nedobré časy

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Sú tu. Od začiatku roka sme tak tro-
chu verili, že neprídu, hoci, prísť 
museli. Spolu s epidémiou prišiel 
aj strach. Nemožno to odsudzovať, 
strach je prirodzene ľudský. 

Možno s ním však bojovať – na-
príklad argumentami. Ak nás strach 
ovládne, náš život sa dokáže dostať 
do špirály nepohody a stresu. Lenže, 
imunita organizmu a psychika sú vzá-
jomne prepojené viac, ako si väčšinou 
myslíme. Nie až tak dávne vedecké 
štúdie preukázali, že k vôbec najväč-
ším „zabijakom“ imunity, a to bez 
ohľadu na vek či stav zdravia, patrí 
stres, dlhodobá depresia a úzkosť.

Zistilo sa, že depresia súvisí aj s 
vývojom autoimunitných ochorení, 
rakovinou  či aktuálnym psychickým 
nastavením. Prirodzenou reakciou 
mozgu na stres je napríklad zvýšená 
tvorba adrenalínu, ktorý negatívne 
vplýva na imunitné orgány ako kost-
ná dreň, týmus, slezina a lymfatické 
uzliny.

Z obchodov miznú trvanlivé po-
traviny. Obchodníci majú Vianoce, 
nikdy nemali také tržby ako teraz, ra-
dujú sa z toho, že v hlbinách svojich 
skladov uvoľňujú miesto po ležiakoch, 

po ktorých sa v predajniach iba tak za-
práši. A domáce zásoby ľudí vyjdú  o 
pár týždňov navnivoč. Minimálne ich 
začnú likvidovať špajzové mole. Rad-
šej si treba v predstihu kúpiť aj insekti-
cíd. O mesiac či dva zaručene nebude 
k dostaniu. Na desať kilo polohrubej 
jeden kus.

Zeleniny a ovocia je dostatok, ak 
nie prebytok. Čo tak zamerať sa na 
zvýšenú konzumáciu vitamínov a 
cenných minerálov? Čo tak nepod-
liehať panika a doma v strese rátať, 
či nám stačí toľko a toľko kíl múky, 
alebo musíme zohnať ešte dvadsať kíl 
ryže? Čo tak viac si umývať ruky, byť 
ohľaduplný voči druhým, nekašľať a 
nekýchať bez zakrytia úst? Čo tak ísť 
na prechádzku do prírody, na vzduch? 
Čo tak orientovať sa na to,  že ide jar,  
že treba opäť pracovať v záhradách, na 
záhonoch? Čo tak myslieť 
aj na starkých, ktorí žijú 
okolo nás sami a občas 
sa pozrieť, ako sa majú, 
či nič nepotrebujú?

Buďme stále ešte 
rozumní ľudia! 
Všetko dobré -
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škridla výpredaj

3,50 €/m2

0905 746 124

STRECHY

ARRI s.r.o. 

www.strecha.ws

NA KĽÚČ

Cenové ponuky ZDARMA
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Kúpim pohovku 

Tel.: 0907 233 112

(rozkladaciu ľavicu) 
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Kontakt: 0903/ 171 353

Prízemie: 120 m2
1.poschodie: 120 m2

2. poschodie: 150 m2
3. poschodie:   65 m2

PONÚKA: 
OBCHODNÉ A KANCELÁRSKE 
PRIESTORY NA PRENÁJOM
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Ďalej ponúkame: 
OPRAVY A SERVIS

• okien a dverí
• roliet a žalúzií a sieťok

• pántov a kovaní • klučiek a skiel

OKNÁ A DVERE PLASTOVÉ
   HLINÍKOVÉ, EUROOKNÁ LEN OPRAVUJEME 
    (rolety, žalúzie, sieťky, parapety)

OSKAR ŠTAUBERT ml.

Vzorkovňa: Nové Zámky, Podzámska 21, Oskar Štaubert
zameranie a servis: 0915 125 452, cenové ponuky: 0911 125 452

ZASKLIEVANIE BALKÓNOV A TERÁS S RÁMOVÝM 
A BEZRÁMOVÝM SYSTÉMOM AJ OTOČNÉ 

Vaše okná a dvere v správnych rukách...
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PLASTOVÉ OKNÁ A DVERE
(rolety, žalúzie, sieťky)

HELUX - Peter Helmeš
Ďalej ponúkame:
OPRAVY a SERVIS

 okien a dverí
roliet a žalúzii
vymieňame kovania

panty, klučky a sklá

CENOVÉ PONUKY
035 6420 166 
www.helux.sk

OPRAVY A SERVIS
0918 109 149 

helux@helux.sk
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Ďalej ponúkame: 
• rolety, žalúzie, sieťky 
  
• servisné opravy
• a iné doplnky
  

CENOVÉ PONUKY
0908 16 14 16

www.montplast.sk

OPRAVY A SERVIS

montplast@montplast.sk

PLASTOVÉ A HLINÍKOVÉ
OKNÁ A DVERE

Kvalitný nemecký 
profil za prijateľnú cenu!

• garážové brány

viac ako 15 rokov na trhu
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Druh fyzickej aktivity si každý 
môže vybrať podľa dostupnosti, ob-
ľúbenosti, podľa ročného obdobia. 
Najvýhodnejšie je zapojiť čo najviac 
svalových skupín. 

Chôdza je najľahší a najdostupnej-
ší spôsob telesnej aktivity. Je príkladom 
pohybu, pri ktorom sa spaľujú tuky (a 
k tomu je potrebný kyslík, preto sa 
nazýva aj aeróbnym pohybom). Ak je 
rýchlejšia (5-6 km/hod), účinnosťou ju 
možno prirovnať k cvičeniu strednej 
intenzity. Priaznivé ovplyvnenie me-
tabolizmu sa dosahuje už po prejdení 2 
km denne. Tri hodiny rýchlej chôdze sa 
vyrovnajú 1,5 hodine telesných cvičení.  
Je vhodná pre tých, ktorí s pohybovou 
aktivitou začínajú.

Pri cvičení vo vnútri je potrebné 
postupne zapojiť všetky svalové partie 
a dôsledne sa zamerať na nohy. Špe-
ciálne pre diabetika je vhodné denne 
rozcvičovať aj prsty a plôšky dolných 
končatín. 

Cviky sú jednoduché:
- otváranie a zatváranie prstov
- uchopenia malých predmetov – na-
príklad vreckovky alebo servítky polo-
ženej na koberci, 
- precvičovanie nôh - kotúľanie valca 
alebo fľaše plôškami nôh, čo súčasne 
slúži aj ako príjemná masáž chodidiel 
- krúživé pohyby nôh v členkovom zhy-
be.

Všetky cviky zaberajú iba 5 minút, 
precvičovať ich možno aj pred televízo-
rom, pri čítaní, oddychu, alebo pravi-
delne pred ľahnutím do postele. 

Veľmi vhodné je aj striedanie tep-
loty vody – pravidelne niekoľkokrát 
striedať teplú a studenú vodu dopa-
dajúcu na nohy pri sprchovaní. Iba 5 
minút takejto činnosti denne je veľmi 
účinnou  prevenciou pred vznikom tzv. 
diabetickej nohy.

Čo necvičiť?
Diabetik bez zistených komplikácií, 
prakticky až na tzv. adrenalínové špor-
ty, nemá obmedzenia vo výbere. V prí-
pade postihnutia obličiek (diabetická 
nefropatia) nie je vhodné cvičenie v po-
silňovni. Ak má pacient očné kompli-
kácie (proliferatívna diabetická retino-
patia) neodporúča sa behanie, loptové 
hry, squash, tenis, vzpieranie, box.  Pri 
postihnutí nervových vlákien (diabe-
tická neuropatia) treba sa vyvarovať 
behu a dlhým túram. Pri ochorení srd-
covo-cievneho systému býva cvičenie 
limitované výkonnosťou 
pacienta.

Význam športovania pre diabetikov II

» MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH
Diabetologička, odborníčka na poruchy 

metabolizmu a výživy
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Masívne oplotenie s plného materiálu Minőségi garázsok gyártása és szerelése

Masszív kerítések teli anyagból Klvalitné plechové garáže s montážou

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

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

Slovenský       výrobok
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PREDAJ MALEJ HYDINY
za bezkonkurenčné ceny

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

2 týždňové
13 týždňové

husokačky MULÁRD
brojlerové KAČKY
HUSI
brojlerové KURENCE
NOSNICE

3,00 €
3,00 €
7,50 €
2,00 €
5,30 €

0905 745 006 0903 944 151    TURÁ - bývalé PD

začíname 7.4. 2020 a potom každý druhý utorok 
v Šuranoch, SNP 12 od 12:00 do 13:00 hod. 

a v Dvoroch nad Žitavou 13:30 do 14:30 hod. 
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Ponuka práce 
pre vodičov VZV a operátorov 

skladu (pickerov)

Nástupná základná mzda 
pre vodičov VZV od 858 €, 

pre pickerov 714 € + 
bonusy do 15% + rôzne 

príplatky + stravné lístky.  
Práca v Nitre, 

v 2-3 zmennej prevádzke.
Doprava zabezpečená 

bezplatne. Nástup ihneď.

Info na 0948 430 727 
0948 121 244 

Job Impulse s.r.o.
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www.hydinarskafarma.sk
hydinárska farma topolnica (pri galante)

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

Ponúka

• 8 - 20 týžd. nosnice - Mládky
• 1-14 dňové brojlerové kačice
• 1-14 dňové mulard kačice
• 1-14 dňové mulard káčere
• 1-14 dňové landerské húsatá
• 7 týžd. morky big 6
krmivo pre nosnice, rastová a znášková

ROZVOZ

Zabezpečíme
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L-GATE KAPUTECHNIKA •  www.kertkaputechnika.hu  
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Kamenárstvo MONUMENT
  Palárikovo

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

INFO: 0905 328 814

JARNÉ 
ZLAVYˇ
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Hľadáme zamestnanca na pozíciu
KONTROLNÝ TECHNIK STK
Miesto výkonu práce: Úľany nad Žitavou
Náplň práce: kontrola motorových vozidiel 
Ponúkame: plný úväzok, nástup ihneď

Mzda: 1000 € brutto/mesiac
Požadujeme: minimálne stredoškolské 

vzdelanie, prax 2 roky, 
vodičský preukaz A,B,C,D,E,T

životopisy posielajte na e-mailovú adresu:

 hursan@stknz.sk
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Vedľa predajne sa nachádza veľkoobchod s ovocím a zeleninou. Pre obchodníkov a kuchyne ponúkame
výrazné zľavy!!! Informácie na tel.: 035/6408 600, 0908 750 804

OTVÁRACIA DOBA:
Pondelok – Piatok
Sobota
Nedeľa

8.00 – 18.00 hod.
7.00 –14.00 hod.
Zatvorené

Predajňa: Nitrianska cesta 119, Nové Zámky, Tel: 035/640 86 00

Ceny sú platné od 16.3.2020 do 21.3.2020

Ďalej Vám ponúkame široký sortiment ovocia a zeleniny a iného potravinárskeho tovaru.

JABLKÁ ČERVENÉ
rôzne odrody
balenie 5kg

NOVÁ KVASENÁ KAPUSTA
na domáci spôsob
voľný predaj

KEL
voľný predaj

NAJLEPŠIE CENY V MESTE
ZEMIAKY ŽLTÉ
balenie 25kg

0,49 €/kg
MRKVA
voľný predaj

0,69 €/kg

0,79 €/kg

0,39 €/kg

KAPUSTA BIELA
voľný predaj

0,59 €/kg 0,49 €/kg

U NÁS V PONUKE:
ZEMIAKY NA SADENIE: žlté a ružové, certifikovaná sadba, (rôzne odrody)
CIBUĽA NA SADENIE: žltá, červená, certifikovaná sadba

CASINO RESPECT
NOVOOTVORENÉ  NONSTOP

Šala - Veča pri TESCU

NOLIMIT HOLD'EM CASH GAME

POKER
MIN. ZÁMENA

50€
POKER každý deň od 20:00 hod.
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»Kúpim staré motorky 
(JAWA, ČZ) mopedy, stabilá-
ky, diely.Tel. 0905121391
»Kúpim auto rok 1980 a 
staršie. Platba ihneď.Tel. 
0903305388
»Kúpim staré mopedy, pi-
onier, babeta, stadion aj 
diely.Tel. 0949154017

»Prenajmem 1-izbový 
byt na ul. G.Bethlena.Tel. 
0918695767

»Predám- vymením ob-
novený dom v NZ.Tel. 
0904494820

»Kúpim byt v NZ, platba v 
hotovosti.Tel. 0907532685

»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682

»Predám digitálnu anté-
nu na príjem slovenských 
a maďarských programov 
bez poplatku. Montáž do-
hodou.Tel. 0903122192 
»Predám satelitný kom-
plet FREESAT bez mesaných 
poplatkov, ročný poplatok 
25EUR, Slovenské, české 
a maďarské programy. 
Montáž zabezpečím.Tel. 
0903122192 
»Odveziem nepotrebnú 
práčku, chladničku, mraz-
ničku vrámci NZ ZADARMO.
Tel. 0903122192 
»Predám použitú chladnič-
ku, pračku v zachovalom 
stave. Funkčná bez záva-
dy. Zabezpečím satelitný 
príjem DIGI - DIGISPORT. Vy-
bavenie zmluvy a montáž 
dohodou.Tel. 0903122192 
»Predám obývaciu stenu 
zachovalú.Tel. 0908120716

»Predám pšenicu, jačmeň, 
kukuricu: 20€/q. Paláriko-
vo.Tel. 0940336457

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

Občianska
riadková
inzercia

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane.

»55r hľadá priateľku.Tel. 
0917049831

Občianska
riadková
inzercia

01 AUTO-MOTO / predaj        

02 AUTO-MOTO / iné 

03 BYTY / predaj 

04 BYTY / prenájom 

05 DOMY / predaj   

06 POZEMKY / predaj 

07 REALITY / iné       

08 STAVBA                    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

13 RôZNE / predaj    

14 RôZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo 
8866 v tvare:
RPmedzera NZ medzera
Číslo rubrikymedzera Text 
inzerátu

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

Spätnou SMS vám potvrdíme 
prijatie inzerátu a jeho cenu, 
ktorú vám vyúčtuje váš mo-
bilný operátor. Cena je 0,60 € 
s DPH za každých začatých 30 
znakov textu vášho inzerátu 
vrátane medzier. Nič iné neúč-
tujeme. Upozornenie! Služba 
nefunguje u operátora 4ka.
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 no-
vinách, NZ zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na zad-
nej strane vľavo dolu. Službu 
PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje ELET, s.r.o.

Ponuka
práce

Pre viac info: 0944 425 183
Mahax Slovakia, s.r.o. 78
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Prijmeme 
operátorov/ky skladu 

na 2 zmeny TPP v NR.  

Mzda od 700€/brutto/
mes. + príplatky podľa 

ZP, bonusy do výšky 
15%, SL 3,83€/deň alebo 

strava. 
DOPRAVA ZABEZPEČENÁ.
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Prijmeme 
vodičov VZV 

na TPP v NR. Mzda 837€/brut-
to/mes + príplatky podľa ZP, 

bonusy do výšky 15%, 
SL 3,83€/deň alebo strava. 

DOPRAVA ZABEZPEČENÁ. 
MAHAX Slovakia, s.r.o. 

0944 425 183
Preukaz VZV PODMIENKOU

Kontakt:
jarosova@novosedliksro.sk

mobil: 0907 731 489

STAVBYVEDÚCI

Prijmeme
pracovníka do TPP/Živnosť

1400 - 2000 €/mesiac

vodičský preukaz sk. B
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Forgáchova bašta 4, 940 01 Nové Zámky
+421 905 738 415 / +421 903 039 191

www.novaplast.biz  info@novaplast.biz

PLASTOVÉ, HLINÍKOVÉ OKNÁ A DVERE
- 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

NOVAPLAST

-50%
na okná a 

dvere

7

Rozvoz objednávok zadarmo.
OD MARCA DO NOVEMBRA

3,70 € / ks
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INZERCIA
0907 779 018
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PRACOVNÁ PONUKA: 
Príjmeme na TPP dievčatá 18-40 rokov: 

SPOLOČNÍČKY / STRIPTÉRKY

0910 970 890

do nočného klubu Afrodita v Nových Zámkoch. 
Ubytovanie zdarma, stála klientela, garanto-
vaný denný príjem, mesačný bonus 400 EUR.
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■ REGIONPRESS: Pán Matovič, aký je to pocit 
z pozície (v čase vzniku rozhovoru s najväčšou 
pravdepodobnosťou) budúceho predsedu 
vlády Slovenskej republiky poskytovať 
rozhovor novinám, ktoré ste vy s vašou pani 
manželkou založili a uverejňovali ste v nich aj 
svoje stĺpčeky o víziách lepšieho života v našej 
krajine?

■ Igor Matovič: Určite zaujímavý, ( úsmev – pozn. 
red.) V každom prípade, veľmi pekne ďakujem za 
možnosť sa prihovoriť vašim čitateľom, ktorým som 
dlhé roky písal moje stĺpčeky.

■ REGIONPRESS: Budú to trochu iné otázky, 
ako ste dostávali v prvých hodinách po 
oznámení výsledku volieb. Pamätáte sa 
ešte na naše stretnutie na Trnavskom Mýte 
v Bratislave pred rokmi a na rozprávanie o 
grilovanej kožke na kuracom stehne?

■ Igor Matovič:  Samozrejme, na také niečo sa 
len tak ľahko zabudnúť nedá a myslím, že ani vy 
ste nezabudli. (Opäť úsmev – vysvetlenie red.. Ide 
o paralelu na tému skromnosť a vďačnosť v živote 
dospievajúceho Igora Matoviča – z jeho pohľadu.)

■ REGIONPRESS: Medzinárodný deň žien 
ani napriek straníckym zámerom politickej 
konkurencie nikdy nebol vo februári, ale 
prichádza teraz, 8. marca. Aký je váš vzťah k 
mamám, k ženám... k bytostiam, ktoré nám 
do života prinášajú šťastie a lásku, aj za cenu 
neraz veľkých obetí?

■ Igor Matovič: Bez našich ženičiek by na svete 
bola strašná nuda. Ale vážne, samozrejme, že si 
prácu a obetu našich žien veľmi vážim a veľmi ma 
mrzí, že doplácajú za výchovu detí tým, že majú 
v práci nižšie platy a dôchodky ako muži. Máme 
čo robiť, aby sme si ich prínos pre spoločnosť 
dostatočne vážili a ohodnotili.

■ REGIONPRESS: Nikto sa vás nepýtal ani 
na to, čo všetko si musela „preskákať“ vaša 
manželka, pani Pavlínka, vaše dcéry, kým 
ste sa vo svojej politickej práci – nehovorím 
o kariére, lebo viem, že tá vás nezaujíma 
– dostali až do bodu zostavovania vlády 
Slovenskej republiky?

■ Igor Matovič: Mám úžasnú manželku a 
nenáročné dcéry. Viem, že by boli veľmi radi, aby 
sme spolu trávili viac času, ale veľmi dobre vidia, 
že chcem pre Slovensko zabrať naplno. Vyžaduje 
to aj takúto obetu. Bohužiaľ, potom sa to prejaví aj 
tým, že úplne obyčajný dom staviam miesto roku 
päť rokov.

■ REGIONPRESS: V to ráno, keď boli známe 
výsledky, v jednom z komentárov Českého 
rozhlasu na adresu našich volieb zaznelo: 
„Tam, kde je pravda kompromisom, tam 
sa kompromis stane pravdou.“ Vy nie ste v 
súvislosti s pravdou človek kompromisov, 
púšťate sa do boja s dlhoročnou lžou. 
Zvládnete to? Vydržíte? Práve s takýmto 
predpokladom vám ľudia zverili svoju dôveru. 
Ľudia, dusení nepravdou a podvodmi.

■ Igor Matovič:  Urobím pre to všetko, ale ak 
budete mať čo i len najmenší pocit, že som zblúdil, 
prosím, dajte mi to patrične vedieť.

■ REGIONPRESS:  Ako dlho ministerstvo 
vnútra pod vedením niekoho z vašej vlády 
bude ešte poskytovať fi nančne náročnú 
ochranu predsedom iných politických strán 
bez toho, aby zastávali ústavnú funkciu?

■ Igor Matovič:  Podľa mojich informácií 
neexistujú žiadne zákonné dôvody na poskytovanie 
mimoriadne drahej ochranky Róbertovi Ficovi.

■ REGIONPRESS: Boli ste niekedy v minulosti 
zúfalý, znechutený, bez energie pokračovať?

■ Igor Matovič:  Veľakrát, ale našťastie ma vždy 
vrátila späť výčitka, ktorú som si sám sebe nadelil, 
že nemôžem utiecť z bojiska, kým mafi u defi nitívne 
neporazím.

■ REGIONPRESS: Aké vzťahy predpokladáte v 
pracovných témach s pani prezidentkou?

■ Igor Matovič:  Nemám najmenšie obavy, ba 
priam sa na naše stretnutia priamo teším.

■ REGIONPRESS: Vo vašom volebnom 
štábe bola v prvú marcovú noc prítomná 
aj verejnosť. Otvoríte občas pre bežných, 
naozaj obyčajných ľudí aj priestory vlády, 
parlamentu..?

■ Igor Matovič:  Určite áno. Otvorené vládnutie, 
kde budú môcť ľudia zažiť politiku zblízka, je jeden 
z mojich hlavných cieľov. To však zďaleka nie je len 
otvorený Úrad vlády pre verejnosť, ale mimoriadne 
otvorené informovanie ľudí o všetkom, čo vláda robí 
a pozvanie ľudí do spolurozhodovania o dôležitých 
rozhodnutiach našej krajiny.

■ REGIONPRESS: Napíšete, pán Matovič, 
ešte niekedy do REGIONPRESSu stĺpček? 
A prípadne, ako oslovíte svojich bývalých 
kolegov, jeho tvorcov a tiež jeho čitateľov?

■ Igor Matovič:  
Veľmi rád, ak by 
som taký priestor 
dostal. Uvidíme, 
(šibalský úsmev 
– pozn. red.) ... 
Pozdravujem vás 
všetci moji bývalí 
(a aj súčasní) 
blízki, chýbate 
mi, veľmi, ani 
neviete ako.

Za rozhovor ďakuje 
Igorovi Matovičovi 
Ivan Brožík

Neutečiem, kým mafi u neporazím
Ak budete mať pocit, že som zblúdil, dajte mi to vedieť

Mgr. Igor Matovič (11. máj 1973, Trnava) je slovenský politik a bývalý podnikateľ. Okrem iného, aj zakladateľ 
novín, ktoré práve držíte v rukách. Od roku 2010 je poslanec NR SR, najskôr za stranu SaS a neskôr ako 
predseda hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti. Muž, ktorý sa nehanbí za city, za zásady, ani za 
presvedčenie, že dobro musí raz zvíťaziť nad zlom. REGIONPRESSu poskytol nasledujúci rozhovor.

Ide mi o mimoriadne otvorené 
informovanie ľudí 

o všetkom, čo vláda robí
a pozvanie ľudí 

do spolurozhodovania 
o dôležitých rozhodnutiach 

našej krajiny.

■ zdroj foto SITA / AP
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • PERGOLY

0948 787 777  |  www.balkona.eu Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

zasklievanie terásbalkóny rámové

hliník. prístrešky

ZĽAVY AŽ DO 25% Možnosť výhry 250 €JARNÁ AKCIA

splátky od 98 €

splátky od 149 €

splátky od 49 €

splátky od 99 €

zimné záhrady 

balkóny bezrámové

Našou vizitkou je spokojnosť
zákazníkov po celom Slovensku.

 

Obnova strechy v najlepšej cene
obnova:  eternitových

plechových    
plochých         

STRECHACENTRUM plus 

BEZ DEMONTÁŽE

Materiál - prvotriedna kvalita
Pre dôchodcov špeciálna zľava

0907 887 056

Zameranie, odborné poradenstvo
a cenová ponuka ZADARMO !

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

živých
MORIEK
KURENIEC

Kŕmené husokačice s pečienkou

Kŕmené husi s pečienkou

Morky a moriaky

Kurence

Sliepky na polievku

7,50€/kg

9€/kg

4,30€/kg

2,80€/kg

2,90€/kg

ČISTENÁ HYDINA K ODBERU
Hodnota tovar musí byť nad 30 EURO - donáška 4 EURÁ

PREDAJ

Zemiaky sadbové - impala, agata, gala, queen anne 78
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EXEKÚCIE

VÉGREHAJTÁS
STOP

           Kancelárie / Irodák
Komárno           0915 896 536
Dunajská Streda    0907 167 463
Banská Bystrica      0908 679 612
Želiezovce            0915 896 536
Štúrovo            0915 896 536
Infolinka:                 0907 167 538

Pomoc pri
STOPNUTÍ EXEKÚCIÍ

Segélynyújtás
VÉGREHAJTÁSOK
LEÁLLÍTÁSÁHOZ
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VEĽKÝ ZIMNÝ VÝPREDAJ
až                     na náhrobné kamene40%

ZĽAVY
DVOJHROBY
+ pomníky už od

1.289 € 

NAVŠTÍVTE NÁS v našej predajni na P. BLAHU 10, Nové Zámky 
alebo na novootvorenej výstave hrobov Nitrianska cesta 131 (pri cintoríne)

+421 908 269 250
info@globestone.sk    ℓ   www.globestone.sk

Výpredaj trvá do 31.3.2020



NZ20-11 strana- 8

zdravie / služby Najčítanejšie regionálne noviny
8

0800 162 162
www.stannah.sk 

600 000 
Stannah 
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0944 556 070

AKCIA
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MURÁROV
na výstavbu

rodinných a bytových
domov v Belgicku

PRIJMEME ucelené partie

g
Práca na živnosť
Práca na úkol (3.500 - 4.500 €/mes.)

slovensky hovoriaci kolektív
Nástup ASAP

olektív

Tel.: 0917  860  693
ZU-COM, s.r.o.
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