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Týždenne do 34 140 domácností

Plošné testovanie
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Pedikúra / ošetrenie nôh
Magdaléna Bathóová
Objednávky

škridla výpredaj

76-0082

PLASTOVÉ OKNÁ A DVERE

0905 638 627 finanÎná ochrana

3,50 €/m

2

781200011

Cenové ponuky ZDARMA

(rolety, žalúzie, sieťky)

ARRI s.r.o.

0905 746 124
09
www.strecha.ws

07-0012

M. Flengera 4, Nové Zámky

NOVAPLAST

HELUX - Peter Helmeš
Ďalej ponúkame:

OPRAVY A SERVIS

www.helux.sk

helux@helux.sk

0918 109 149

76-0008

CENOVÉ PONUKY

NZ20-43 strana

• garážové brány
• servisné opravy
y
• a iné doplnky

Kvalitný nemecký
proﬁl za prijateľnú cenu!

-50%
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
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viac ako 15 rokov na trhu
• rolety, žalúzie, sieťky
ťky

CENOVÉ PONUKY
76-0005

- 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

tokien a dverí
troliet a žalúzii
tvymieňame kovania
tvymieňame tesnenia

PLASTOVÉ A HLINÍKOVÉ
OKNÁ A DVERE
Ďalej ponúkame:

PLASTOVÉ, HLINÍKOVÉ OKNÁ A DVERE

OPRAVY a SERVIS

035 6420 166

NiÏia Vás DLHY z úverov?
SÚDY alebo aj DRAĿBY obydlia?

STRECHYNA KĽÚČ

0904 105 685

32-0111

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

66-0223

Zastávam totiž názor, že je právom
každého rozhodnúť sa vzhľadom na svoj
zdravotný stav či stav osôb, v ktorými žije
v spoločnej domácnosti, či sa na tejto akcii zúčastní, alebo nie. Napokon, vyplýva
mu to aj z Ústavy Slovenskej republiky - a
to hneď z viacerých jej článkov a odsekov.
Napríklad z článku č. 14, kde sa v odseku
jeden píše - “každý má právo na život.
Ľudský život je hodný ochrany už pred
narodením.” Alebo v odseku dva toho istého článku- “nikto nesmie byť pozbavený
života.” Čiže riziko spojené s plošným testovaním mimoriadne ohrozeného človeka
vzhľadom na jeho zdravotný stav či vek je
tu a ten človek má ústavné právo bez sankcií posúdiť mieru a závažnosť takého rizika
pre neho. Ide o riziko nákazy v dave ľudí,
keď sme doteraz pol roka počúvali od odborníkov, ale aj politikov, že rizikové osoby
by sa takýchto aktivít mali strániť.
Ale dosť už, naozaj som o plošnom testovaní neplánoval. Spomeňme skôr výsledok ďalšieho prieskumu agentúry Focus,
podľa ktorého “koronavírus je len chrípka,
druhá vlna iba nafúknutá mediálna bublina a pravidelné nosenie rúšok má nega-

tívne zdravotné dôsledky” - teda v očiach
tretiny slovenských učiteľov. A už len pripomeniem asi pol roka starý prieskum,
podľa ktorého tretina slovenských učiteľov
za zdroje, ktoré pri výuke používa, považuje napríklad tituly Zem a vek či Hlavné
správy. Nekomentujem, spomínam iba
fakt. Komentujte si, vážení čitatelia kto
ako chcete.
Tento týždeň som zaznamenal aj dobré správy, o nich sa však nikde nepíše. O
pomoci človeku, ktorý si pomoc zaslúži,
človeku, ktorý žije podľa jedného z našich
politikov “tam, kde nič nie je” a ktorá prichádza až z Írska. Alebo o pomoci mladíka,
ktorý z vlastného, nie, z nijakých zbierok,
z vlastného nakupuje potraviny matkám
v centrách pre týrané ženy s deťmi. Korona - nekorona. Je mi na druhej strane ľúto,
že som nemohol darovať krv na operáciu
matky priateľa, ktorého si vážim. Bol som
darca, ale už nesmiem. Pre
diagnózy, pre ktoré sa krv
darovať nesmie. Nuž a pre
tie diagnózy aj veľmi zvažujem účasť na plošnom testovaní, ale to už by som sa
opakoval.
Pekný týždeň,
vážení čitatelia.

OPRAVY A SERVIS

0908 16 14 16

www.montplast.sk

montplast@montplast.sk

76-0015

Ak čakáte, že s v nasledujúcich riadkoch rozpíšem o top mediálnej téme
týchto dní, nedočkáte sa.

SLUŽBY
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NOVOZÁMOCKO
Redakcia:

Podzámska 21
NOVÉ ZÁMKY
novozamocko@regionpress.sk

www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík

PRE NAŠICH KLIENTOV POSKYTUJEME:

DISTRIBÚCIA (34.140 domácností)
párny týždeň:
Nové Zámky, Bánov, Komjatice,
Mojzesovo, Palárikovo, Šurany,
Tvrdošovce, Úľany nad Žitavou,
Dvory nad Žitavou, Kmeťovo,
Maňa, Radava, Veľký Kýr

t sociálnu starostlivosť o ľudí s Alzheimerovou
a Parkinsonovou chorobou, demenciami
rôzneho druhu a sklerózou multiplex
t zaopatrenie od 6.00 hod. do 18.00 hod.
t sprevádzanie na lekárske vyšetrenie

+ nepárny týždeň:
Nové Zámky, Andovce, Bánov,
Komjatice, Palárikovo, Šurany,
Tvrdošovce, Dvory nad Žitavou,
Bešeňov, Branovo, Komoča, Semerovo, Veľké Lovce, Veľký Kýr

t celodennú stravu
t odstránenie pocitu osamelosti
t odbremenenie rodiny
t prepravu klientov do zariadenia i domovov

Kontaktujte nás telefonicky na tel. č.: +421 911 419 389 alebo e-mailom: hesperuszemne@gmail.com

Vykupujem
starý, socialistický nábytok 0908 320 488

Nové
Zámky

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

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

STROJOVÉ
POTERY
0948 300 988

61-0264

INZERCIA
Katarína Spisáková 0915 781 227
Veronika Baumajsterová 0910 851 307

Poskytujeme
celodennú starostlivosť
za 2,59 eur/deň, vrátane desiaty,
obedu a olovrantu

76-0071-1

Pekárska 7489/40A, 917 01 Trnava
IČO: 36252417
reg. MKSR EV 3676/09

801200179

Vydavateľ:
REGIONPRESS, s.r.o.

LEVICE, Mochovská 45, tel.: 0902 944 324

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

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

94.750
100.200
33.080
31.290
28.510
16.370
31.310
27.450
54.930
34.140
18.210
38.810
27.920
34.570
40.560
59.430
46.550
18.990

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

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
33.870
28.710
26.640
83.740
20.730
12.970
29.620
41.130
45.115
32.750

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

76-0093

BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY
do
atia
y pl
Zľav

zimné záhrady

0
202
10.
31.

splátky od 149 €

splátky od 98 €

VYUŽITE ŠPECIÁLNE ZĽAVY AŽ DO 40%
0948 787 777 | www.balkona.eu

VYHRAJTE 400 €

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom

63-0045

zasklievanie terás

Súkromná bezpečnostná služba
20 ROČNÁ SKÚSENOSŤ • PROFESIONALITA • SPOKOJNOSŤ • KOREKTNOSŤ • PRIJATEĽNÉ CENY

24 NON-STOP OCHRANA MAJETKU napojený na PULT CENTRÁLNEJ OCHRANY
Obráťte sa na nás. Ponúkame pocit istoty a bezpečia.
Garantujeme Vám, že sa stanete aj Vy naším ďalším spokojným zákazníkom!

SBS EuroSecurity s.r.o., +421 908 588 903, www.eurosecurity.sk

OTVÁRACIA DOBA:
Pondelok – Piatok
Sobota
Nedeľa

59-0172

Štúrovo, Nové Zámky, Hurbanovo, Šurany a okolie

8.00 – 18.00 hod.
7.00 –14.00 hod.
Zatvorené

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

KAPUSTA
REZANÁ
voľný predaj

REŽEME KAPUSTU
PO-PIA 8.00-16.00
SO 8.00-12.00

NAJLEPŠIE CENY V MESTE

ZEMIAKY ŽLTÉ

NOVÁ KVASENÁ KAPUSTA

na zimné uskladnenie

voľný predaj

na domáci spôsob

balenie 25kg

0,34 €/kg

0,79 €/kg

CIBUĽA ŽLTÁ

MAK MODRÝ
Ý

0,40 €/kg

3,90 €/kg
g

balenie 1kg

balenie 10 kg

KARFIOL

ČERVENÉ
Telefonické objednávky JABLKÁ
balenie 5 kg
na číslach:
0902 714 559, 0908 832 973,
0944 706 284,

voľný predaj

1,20 €/kss

0,64 €/kg

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

NZ20-43 strana
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76-0101

Ceny sú platné od 26.10.2020 do 31.10.2020

SLUŽBY, ZAHRADA
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Výročia a udalosti
krach na newyorskej burze – Čierny štvrtok

Občianska
riadková
inzercia

24. októbra 1929

02 AUTO-MOTO / iné

www.hydinarskafarma.sk Ponúka
hydinárska farma topolnica (pri galante)

»KÚPIM SIMSON,PIONIER aj
diely. 0949505827
»Hľadám spoločníka s
motorkou alebo bicyklom
do prenajatej garáže na
T.Vansovej. Na nájme sa
podelímeTel. 0907575003
»Kúpim staré motorky, mopedy, JAWA, CZ, Simson aj
staré bicykle. 0905121391

• Mulard káčere na výkrm
ečíme
ROZVOZ Zabezp nicky
lefo
objednávky te

031 781 15 63, 0905 450 432, 0905 551 499
99
9

36-0007

75-41

krmivo pre nosnice, rastová a znášková

03 BYTY / predaj
»Hľadám byt
0907356515

v

NZ,

♦

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 3 plynové bomby
10 kg 0904297546

♦

92-0016

10 ZÁHRADA A ZVERINEC
»Predám žito +421 910 176
040

GAZDOVSKÝ DVOR VINODOL

11 HOBBY A ŠPORT

Tel.: 0907 960 440, 0909 105 810

»ZO STARÝCH DOMOV KÚPIM
STAROŽITNOSTI, STARÉ VECI A
ĽUDOVÉ KROJE 0918439124

PREDAJ

13 RÔZNE / predaj

Živé MORKY
NA CHOV
a živé KURENCE

14 RÔZNE / iné
»Kúpim staré československé cigarety 0907315640

ČISTENÁ HYDINA K ODBERU

15 HĽADÁM PRÁCU
16 ZOZNAMKA
priateľku

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 mobilný operátor. Cena je 0,60 €
s DPH za každých začatých 30
znakov textu vášho inzerátu
vrátane medzier. Nič iné neúčtujeme. Upozornenie! Služba
nefunguje u operátora 4ka.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac
týždňov, pošlite rovnakú sms
toľkokrát, v koľkých týždňoch
chcete inzerovať.
Službu PlatbaMobilom.sk technicky zabezpečuje ELET, s.r.o.

7,70€/kg

Morky a moriaky

4,30€/kg

Kurence

2,80€/kg

Sliepky na polievku

2,90€/kg

Masívne oplotenie s plného materiálu Minőségi garázsok gyártása és szerelése
Masszív kerítések teli anyagból

Klvalitné plechové garáže s montážou

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

Slovenský

výrobok

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

NZ20-43 strana

07-0010

»56r hľadá
0917049831

Kŕmené husokačice s pečienkou

781200056-7

Hodnota tovar musí byť nad 30 EURO - donáška 4 EURÁ
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SPRAVODAJSTVO / ZAMESTNANIE
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Nakazení

781
0915

2

ààELAFKLSiàWJBKVààO>KKià àABKKià àKLȵKi
ààELAFKLSiàWJBKVàO>KKià àKLȵKi
àAIELAL?ȚàMOȚ@>
àQȢȇABKKiàWȚILEV
àSȢMI>QVàK>ȵ>P
àR?VQLS>KFBà
àààW>?BWMBȵBKi

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:
43-0180

hursan@stknz.sk

SBS GUARDING s. r. o.

DLHODOBÁ

príjme strážnikov na prevádzky

Kaufland Nové Zámky Mzda: 3,9996 €/h. brutto
BILLA, LIDL Nové Zámky

BRIGÁDA

Mzda: 3,3330 €/h. brutto

0948 022 519 • milan.bozik@guarding.sk

36-0002

Nástup ihneď.

75-11

à(ȴàELA àMLàW>MO>@LS>Kȝ

Náplň práce: kontrola motorových vozidiel

4 €/hod

0800 500 091 +420 730 893 338
-LAJFBKHLRàGBàRHLKȵBKiàJFKFJȚIKBàRȵɰLSPHiàSWABI>KFB
-LAJFBKHLRàGBàRHLKȵBKià
JFKFJȚIKBàRȵɰLSPHiàSWABI>KFB

nakladanie / vykladanie
balíkov z kamiónu
Pracovné dni:
Miesto výkonu:
ráno 6:00 - 7:30
Považská ulica,
poobede obdeň 14:00 - 17:00
Nové Zámky
PRIJÍMAME IBA PREDČASNÝCH
A STAROBNÝCH DÔCHODCOV.
Viac informácií na
0908 678 448
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TTT HLKPQORHQBO PH

OPERÁTOR VÝROBY
Y

85-0692

KONTROLNÝ TECHNIK STK

Miesto výkonu práce: Úľany nad Žitavou

• Miesto výkonu práce - Parndorf - Rakúsko (20 km od BA)
• Termín nástupu - ihneď po vybavení vstupných povolení
• Hrubá mzda - 1300 € brutto/mesiac pri nástupe
(po zaškolení 1500 € brutto/mesiac)
• Ubytovanie zabezpečené
• Celoročná práca na TPP aj živnosť
• Prax nie je podmienkou, aj ucelené partie

CIA
R
E
Z
N
I
27

Pracuj v Hradci Králové

Hľadáme zamestnanca na pozíciu

ohýbanie a strihanie betonárskej ocele

Volajte len v prípade vážneho záujmu
pejupex@gmail.com | 0911 796 226

NASA vypustila prvú raketu Saturn I

» Ján Košturiak

Ponúkame prácu v armovni

Výročia a udalosti

27. októbra 1961

 

781200227

Hľadali sme priestory pre karanténu
a pani, ktorá tam mala chatu, sa bála, aby
tam „neprišla nakazená háveď.“ Ľudia si
však na internete nadávajú aj inými slovami. Ako nakazení nenávisťou a zlom.
Odkiaľ to pochádza? Možno, že si berú
zlý vzor z politikov. Niektorí z nich sa
nakazili klamstvom, korupciou, komunizmom alebo fašizmom. U koaličných
mutuje vírus nekompetentnosti s chuťou
po moci a sprievodným javom - táraním.
Obyčajným ľuďom nadávajú za to, za čo sú
zodpovední oni tam hore. Hádajú sa medzi
sebou a ukazujú všetkým svoju nezrelosť.
Namiesto upokojenia ľudí, šíria neistotu a
strach. Pandémia ako hrom. Nakazených
amatérov by mali nahradiť múdri a rozvážni odborníci.
Zachvátila nás nákaza hlúposti, arogancie a zloby. Jeden nadáva druhému a
ten mu to vracia. Ľudia si píšu rôzne útočné
statusy, nenávistné odkazy, demonštrujú
svoju pýchu, ego a moc. Prečo to robia?
Neuvedomujú si, že iba znásobujú nenávisť, zlobu a strach? Boh nám dal najlepšiu

vakcínu na všetky hnusoby - Lásku. Jeho
syn s ňou prekonal smrť a ukázal nám cestu - milovať ľudí tým viac, čím menej si to
zaslúžia. Nepovyšovať sa a neodsudzovať,
ale prijímať ľudí takých, akí sú. Odpúšťať
im. Pomáhať nakazeným a nemocným.
Dvíhať tých, čo padli. Pomáhať tým, čo
stratili domov. Nasýtiť hladných, napojiť
smädných, navštíviť uväznených a potešiť
osamelých. Nákaza pýchy a sebectva sa
medzi nami šíri rýchlejšie ako covid 19.
Na covid nemáme liek, ale na pýchu
áno. Nekričme na druhých, neodsudzujme ich, nevyčítajme im smietku v oku.
Nevyvyšujme sa, aby sme neboli ponížení. Možno nám tento vírus prišiel povedať
toto: „Potrebujete sa zastaviť, upokojiť a
stíšiť.“ Nebojte sa, svet prežije, ale bude
iný. Potrebujeme viac ohľaduplnosti, súcitu a ochoty deliť sa. Nezačínajme každú
vetu slovami ja chcem,
me tu
alebo to oni...Sme
my a v každom z nás
n nás
prebýva Boh. On
tkých
ochráni od všetkých
apádavírusov, ktoré napádajú naše duše a telá.
Len musíme
chcieť.

76-0031

Ľudia dnes v priamom prenose sledujú
počty nakazených. Nie je to pekné slovo pre tých, ktorých napadol vírus. Sú
nemocní a mnohí sa ich stránia a nadávajú im.

BÝVANIE

NOVOZÁMOCKO
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NÁBYTOK HALÁSZ
akciový leták a ďalší tovar za výhodné ceny nájdete na našej webovej stránke

www.nabytok-halasz.sk

Detská izba TOM

Šatníkova skriňa BALI - 4-dverová

Sedacia súprava INFERNO

Pôvodná cena 317,- € AKCIA 199,- €

Cena 249,- €

rozmery: 294 cm x 174 cm, spanie 230 cm x 160 cm

Pôvodná cena 765,- € AKCIA 666,- €

Rozkladacia pohovka na každodenné
spanie FENIX, spanie 204 cm x 157 cm
Pôvodná cena 544,- € AKCIA 477,- €

Obývacia stena FRANCO, širka 260 cm
Pôvodná cena 299,- € AKCIA 249,- €

Rozkladacia sedacia súprava BRUNO
spanie 196 cm x 124 cm
Pôvodná cena 480,- € AKCIA 399,- €

BAVLNKY
A NITE ZA
SUPER CENY
ZÁCLONY
- 50% až 70 %
KOBERCE
- 30% až 50 %
Pružinový matrac CC 3 výška 27 cm
rôzne rozmery šírky 80 cm, 90 cm, 160 cm
a 180 cm Pôvodna cena od 275,- €

Vysoká posteľ TIPO šírka 180 cm

CENA 499,- €

Kuchynská linka rôzne farby
s pracovnou doskou

CENA od 299,- €

AKCIA od 99,- €

LUSTRE
- 50%

Najväčšia predajňa až 5 000 m2 predajnej plochy: DUNAJSKÁ STREDA, Galantská cesta (vedľa Kauflandu), tel.: 0905/897 852

Pri predložení tejto reklamy Vám dáme na celý náš sortiment ešte 10% ZĽAVU vo všetkých našich predajniach.

NOVÉ ZÁMKY (OD PERLA), F. Kapisztóryho 42, 0905/296 317, KOLÁROVO (VEDĽA TESCA), V. Palkovicha 15,
tel.: 0905/296 516, ŠAĽA-VEČA, Nitrianska 1750/51, 0905/296 557

NZ20-43 strana
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32-00122

Ezen reklámunk felmutatása ellenébe 10% KEDVEZMÉNYT adunk minden árucikkunkre az osszes uzletunkben.

ZDRAVIE / SLUŽBY

Najčítanejšie regionálne noviny

AIW - Hľadáme opatrovateľky
pre seniorov v Rakúsku!

Prijmeme nových zamestnancov
  

OPERÁTOR VÝROBY
OBSLUHA VZV

A INÉ

t-dňovÏUVrnusy rBkúskBživnosť
tmámestále dostatok ponúk aj pre mužov
tTNFQBrUOFrPNrBkÞTLFIPČFrvFOÏIPkrížB
trokoWQPNÈIBNFPQBtroWBtFǥkÈNWRBkúsku

Honorár 1 100 až 1 600 € brutto / 15 dní

 
 
 
 
! 
 

Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

Kritériá
pre spoluprácu :

Máme zástupcov
v každom kraji Slovenska!

· opatrovateľský kurz a prax
· dobrá znalosť nemeckého jazyka
· vek 25 až 60 rokov

Volajte na bezplatné číslo

Viac info
 " 

Facebook: aiwsk

32-0107

www.aiw.sk

0800 24 24 44

a dohodnite si stretnutie.

0800 500 091

85-0738
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„ Vianoce v tichu hôr „
 
  
   
 !"#$%   & 

' %(192€!) #%(#
senior s dotáciou, inak cena 242€ / os.
'  *  (+   % 03   +5  %

ZĽAVA

30%

DO KONCA
OKTÓBRA

PRÁCA NA SLOVENSKU

ZDRAVÉ VIANOCE

ELEKTROTECHNIK
-TESTERISTA

ROZVOZ HYDINY K VÁM

MORKY
HUSI
HUSOKAČKY
KAČKY
KOHÚTY

(HM 1.214,40€ + 100€ odmeny)

ZVÁRAČ-SPÁJKOVAČ
 

OPERÁTOR/OPERÁTORKA
VÝROBY

SLIEPKY, KURČATÁ

88-0095

www.matejovdvor.sk
0902 466 448, 0902 606 436

BEZPLATNÉ UBYTOVANIE
+ STRAVNÉ LÍSTKY
589 0918 493 960
;<9stajanslovakia@azet.sk

85_0738

$ %&'*&-/35
Miesto práce:67

Objednávky:
CHOVÁME PRE VÁS UŽ 30 ROKOV
100% ZÁRUKA KVALITY

 

Miesto práce:!"#
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0918 591 942, 0918 494 494
recepcia@oravskahoraren.sk
Oravský Podzámok č. 396, lokalita Zábava

www.oravskahoraren.sk

66-0196

13 120 0403

0944 113 140

Rezervácie:

