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V PONUKE AJ TEPELNÉ ČERPADLÁ PANASONIC
Tomáš Gergely, I. Zsilinskeho 34/4, 930 21 Jahodná
tel.: 0918 212 035

vrátane montáže a záruky

Do vypredania zásob!

ÚSPORNÁ KLÍMA MIDEA 3,5 kW za 660- €
vrátane montáže a zárukyPANASONIC ETHEREA 3,5kW s ionizátorom KTORÝ NIČÍ
AJ COVID VÍRUS V PRIESTORE za 1295- €
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www.strecha.ws
0905 746 124

Zrealizovaných už viac 

ako 6000 striech

plechy a škridle

4,50 €/m2*
(* cena od)

AKCIA

h ž i

najväčší výber odľahčených

krytín a plechov
   - nekonečný výber tvarov a farieb

   - ihneď zo skladu 

NAJNIŽŠIE CENY!!!

u ARRI s.r.o. 

STRECHYna kľúč
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Teljeskörű fogászati szakrendelő
Dr. Deák Henrietta
Egyszerű, gyors, fájdalommentes

előtte

utána

Cím: 9022  Győr, Bajcsy-Zsilinszky u. 52/A. 1.emelet/6. 
(Árkádtól 5 perc sétára)
Tel. szám: +36-30/60-99-252

www.colordent.hu, info@colordent.hu

Kedvezményesebb ár,
     mint Szlovákiában

„Semmi sem olyan hatalmas, mint a mosoly ereje!“

Ingyenes állapotfelmérés

Ha ön is hasonló  esztétikai problémákkal küzd,
forduljon hozzánk bizalommal!

előtte

utána
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LA GOGO 1
(Opel)

LA GOGO 2 

(nábytok Halász)
Po - Pia: 09:00 - 18:00
So: 08:30 - 17:00
Ne: zatvorené

Po - So: 09:00 - 19:00
Ne: zatvorené

NAJŠIRŠÍ VÝBER textilu, obuvy,

domácich potrieb a hračiek

za NAJNIŽŠIE CENY v DS

OČAKÁVAME VÁS
Textil, cipők, házi kellékek, játékok legjobb árak  DS-ben
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 Tibi vőfély
ceremóniamester

0940 351 706 0-
00
000940 351 706

Starejší - dvojjazyčná 
komunikácia sk+hu 
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INZERCIA

DUNAJSKOSTREDSKO

Marian Vörös   0907 779 019

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

párny týždeň:
Šamorín, Dunajská Streda, Malé 
Blahovo, Čiližská Radvaň, Dolný 
Štál, Gabčíkovo, Jahodná, Malé 
Dvorníky, Ohrady, Okoč, Opatov-
ský Sokolec, Veľké Dvorníky, Veľ-
ký Meder, Vrakúň, Baka, Baloň, 
Dunajský Klátov, Jurová, Kostol-
né Kračany, Kráľovičove Kračany, 
Kútniky, Lúč na Ostrove, Medve-
ďov, Povoda, Topoľníky, Trhová 
Hradská, Trstená na Ostrove   
 
nepárny týždeň:
Báč, Blatná na Ostrove, Čenkov-
ce, Holice, Horný Bar, Štvrtok na 
Ostrove, Trnávka, Veľká Paka, 
Zlaté Klasy, Malé Blahovo, Gab-
číkovo, Horná Potôň, Kvetoslavov, 
Lehnice, Michal na Ostrove, Ore-
chová Potôň, Rohovce, Šamorín, 
Veľké Blahovo, Veľký Meder, Vy-
drany, Dunajská Streda  

dunajskostredsko@regionpress.sk

Redakcia: Trhovisko 10
DUNAJSKÁ STREDA

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko
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pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazy-
kovou úpravou.

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

Vydavateľ: 
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Diktát zloby

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Diktát, okrem toho, ktorý si pamätá-
me zo školy, je predriekanie tvrdení, 
ktoré má niekto prijať za svoje mysle-
nie, vnútenie niečoho niekomu.

Už dlhšie podliehame na Slovensku 
atmosfére diktátu. Nie, tentoraz naozaj 
nechám politikov s ich politikami, často 
aj zvrátenými, bokom. Mám na mysli 
diktát tých, ktorí nedopustia, že niečo 
môže byť aj inak, ako sú oni presvedčení. 
Zlobný, agresívny diktát. Nepriateľský až 
nenávistný, dokonca aj v prostredí rodín.

Vyhýbam sa diktátorom. Takýmto 
diktátorom. Nemám chuť argumentovať 
a už vôbec nie hádať sa s nimi. Argumen-
ty na nich neplatia a hádkami si akurát 
človek robí zo života každodenný hnus. 
Keby aspoň „ja si myslím, že“, ale nie – 
čoraz častejšie z ich strany zaznieva - „nie 
je to tak, je to takto“. A basta, koniec. Žiad-
na diskusia, iba vyhlásenie, zlostné o to 
viac, o čo menej je druhými akceptované. 
Diktátori sú vlastne smiešni a určite aj na 
poľutovanie. A hlavne, svojou verbálnou 
vojnou za svoje videnie sveta, jeho pravi-
diel, respektíve sveta bez pravidiel, lebo 
tie „obmedzujú“, sa prezentujú sami ako 
obmedzení. Dokonale obmedzení.

Nerád komunikujem s obmedzený-
mi, lebo mi nič nedávajú, iba ma oberajú 

– o čas, náladu a často aj ilúzie. A vlastne, 
ja si diskusiu nepredstavujem ako diktát. 
Ani vlastnému psovi neprikazujem, ja 
mu proste hovorím. Tak isto mu nič neza-
kazujem, ja ho iba odhováram, ako ho od 
niečoho odhovoriť treba.

Prestali sme sa rozprávať, mať radi, 
pekné chvíle spomedzi nás vytratila ne-
návisť iba pre to, že neprijímame diktát. 
A preto, že diktujeme. Je to takto a inak 
nie! Ja nikde nikdy nebudem robit toto, 
lebo JA!

Nechali sme si zničiť medziľudské 
vzťahy, často sme k tomu aj prispeli, lebo 
my máme svoje JA a nič iné na svete ne-
existuje. Páchame zločin na ľudskosti a 
ešte sme na to hrdí.

Nie, to je cesta do pekla. Dá sa jej 
však vyhnúť, ak sa vyhneme tým, ktorí 
sa po nej vybrali. Ak ich vytlačíme z na-
šich životov, nech si diktujú sami sebe 
čo len chcú. Život v nenávisti 
sa často končí nenávisťou 
voči sebe samému. A to je 
začiatok umierania. Cinto-
rín človečenstva.

Nech sa vám darí 
uhýbať z tejto cesty 
pútnikov – diktáto-
rov!
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hydinárska farma topoLnica
(pri galante)

0905 551 499, 031 781 15 63, 0905 450 432
krmivo pre nosnice rastová a znášková

Ponúka na predaj:kkkk

áš áááááááááááááááááááááááááááášš ááááááááááááááááááááá
50 4344444444444444444444 2

ROZVOZ

Zabezpečíme

• 8-15 týždňové  Nosnice
• Brojlerové kačice
   na výkrm
• Mulard kačice a káčere
   na výkrm
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Tel:0905 267 750 D.Streda
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INZERCIA
0907 779 019
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KAMENO-PRODUKT 
ROHOVCE 158
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Výroba a montáž
na mieru:
obklady krbov
schody
parapety
pracovné dosky
obklady a dlažby

tel./fax: 031/55 986 89
mobil: 0905 387 343 

e-mail: kamenoprodukt@nextra.sk

Predajňa 
Dunajská Streda, ul. Istvána Gyurcsóa 1197/10 

(pri predajni DIEGO)
mobil: 0905 387 343

e-mail: kamenoprodukt@gmail.com
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   P.L.S. s.r.o. Ing. Peter Leporis
 sprostredkovateľ poistenia, úverov a leasingu - člen skupiny

Ponúkame poistenie:

Vyberte si najvýhodnejšie poistenie

Hlavná 21/1, P.O.Box 181, 929 01 Dunajská Streda
tel./fax: 031/552 47 37, mobil: 0907 742 798, 0905 988 039, 0905 524 737

Bratislavská 100/C, 931 01 Šamorín, mobil: 0905 491 878

e-mail: Leporis@nextra.sk
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Ponúkame účtovné služby
za výhodné ceny. 

Michaela Ferenczová - Bluelogik
Tel. číslo: 0908 529 510 

E-mail : mabluelogik@gmail.com

17. júla 1989  
Miloš Jakeš predniesol v plzeňskom kultúrnom dome Červený Hrádek 
svoj legendárny prejav odsudzujúci požiadavky demokratizácie

Výročia a udalosti
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Či už sa v tomto roku chystáte stráviť 
dovolenku v  zahraničí alebo zostať 
na Slovensku a objavovať jeho krásy, 
v každom prípade máte zrejme naplá-
nované dni, kedy chcete jednoducho 
„vypnúť,“ zmeniť prostredie a  od-
dýchnuť si od bežného zhonu a kaž-
dodenných povinností. 

Máme pre vás 3 tipy, ako môžete vy-
užiť tieto dni naozaj naplno a odniesť si 
z nich to najlepšie.
Dovoľte samým sebe oddychovať. 
Chce to od nás aj samotný Boh. 

Nemali by sme zabúdať, že prvým 
dňom, ktorý dal podľa príbehu Stvore-
nia Boh človeku zažiť, bola práve nedeľa. 
Aj preto je v niektorých kalendároch až 
doposiaľ práve ona prvým dňom v týžd-
ni. Nemusíte sa teda cítiť previnilo, keď 
oddychujete. Ani sa zamestnávať zbytoč-
nými starosťami. Namiesto toho sa rad-
šej úplne vedome ponorte do oddychu, s 
vďačnosťou spočiňte v Božej prítomnosti 
a  vychutnávajte si dobrá a  krásy, ktoré 
pre vás Boh stvoril ako dar. 
Venujte sa činnostiam, ktoré občer-
stvujú a oživujú vašu dušu. 

Dovolenka či prázdniny nemajú byť 
o  prázdnote, ani nemajú byť „zátkou,“ 
ktorá len na krátky čas zadrží všetky 
vaše povinnosti a po návrate ich na vás 
opäť všetky vypustí. Práve naopak, voľ-
no má byť niečím ako napr. hora – kto-

rá vám po výstupe umožní pozrieť sa 
na bežné veci s odstupom, z nadhľadu, 
a nanovo v nich nájsť zabudnutý zmysel 
a krásu. Venujte sa preto počas svojej do-
volenky činnostiam, ktoré máte naozaj 
radi a ktoré umožnia vašej duši uvoľniť 
sa, a nanovo a zhlboka sa nadýchnuť. 
Neberte si voľno od konania dobra. 

Dovolenka nie je výhovorkou pre naše 
neresti ani  pre zbytočnú sústredenosť 
na samých seba. Nehodnoťte kvalitu 
svojich prázdninových zážitkov výškou 
utratenej sumy, množstvom zakúpených 
darčekov, alebo vydarenosťou fotiek. 
Ak chcete byť v  závere dovolenky nao-
zaj spokojní, aktívne venujte svoj čas aj 
druhým – a  možno práve tým, ktorí sú 
na tom horšie ako vy. Napríklad niekam 
pozvite osamelého priateľa či známe-
ho. Prekvapte seniora vo svojom okolí 
pohľadnicou. Alebo sa zrieknite jednej 
zmrzliny či suveníru, a urobte radosť nie-
komu, kto potrebuje pomoc. 
www.acnslovensko.sk. 

Tri tipy, ako zmysluplnejšie tráviť 
prázdninové dni

» Zdroj: ACN
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▪ Pozícia: lešenár, pomocný lešenár 
▪ Druh pracovného pomeru: živnosť
▪ Mzdové ohodnotenie: od 8 do 11 eur/hod v závislosti od skúseností
▪ Podmienky: živnostenské oprávnenie, lešenársky preukaz, zdravotná  
   spôsobilosť na prácu vo výškach
   Výhodou je vodičský preukaz sk. C
▪ Miesto výkonu práce: Slovnaft,a.s. ,Bratislava
▪ Firma sa špecializuje: na stavbu a prenájom lešenia – systémové  
   pozinkované a priestorové lešenie a hliníkové pojazdné plošiny

HĽADÁME do nášho tímu

Kontak: Miroslav Červený – výkonný riaditeľ ,
t.č.: 0908 716 916, mail: assa@nextra.sk
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EUROKAMEŇ NOBE, s.r.o.
Kračanská cesta 558/19, 929 01 Dunajská Stredanobe
Kračanská cesta 558n

Ponuka platí do 31.07.2021, 
alebo do vypredania zásob. 

najská Streda

Akcia na kuchynské pracovné dosky a zásteny 
z prírodného kameňa - 15% 

Mimoriadna akčná  ponuka 20 % na 
vybrané skladové hroby a pomníky 

Objednávky prijímame po telefonickom dohovore. 

Tel.: 0905 955 554 
www.eurokamennobe.sk

Prijmeme zamestnanca 
do kamenárstva

Bližšie info. na tel. č. 0905 955 554
e-mail: info@eurokamennobe.sk.
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»KÚPIM STARÝ PIONIER 
JAWA 05, JAWA 20, JAWA 21, 
MUSTANG MOPED STADION 
JAWA 90, ROADSTER CROSS 
SIMSON ENDURO ELECTRO-
NIC AJ POKAZENÉ NEKOM-
PLETNÉ, PLATÍM IHNEĎ PO-
NÚKNITE 0915215406

»Kúpim ornú pôdu 
za korektnú cenu 
v katastri : Okoč, 
Dolný Štál, Veľký 
Meder, Topoľníky, 
Kolárovo, Brestovec, 
Sokolce, prípadne v 
blízkosti. tel.: 0948 
848 820
»Veszek szántóföl-
det korrekt áron : 
Ekecs , Alistál, Ny-
árasd, Gúta, Na-
gymegyer, Szilas, 
Lakszakállas ka-
taszterében. tel.: 
0948 848 820.

»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682

»Predám záhradu v Gabčí-
kove. Cena je 5000€!! Tel: 
0948168865

»Bezplatne prevezmem 
trvale USKLADNÍM čistú 
ZEMINU v obci VRAKÚŇ Tel.: 
0905 578 188
»Átveszi a tiszta földet, 
Várkony falujában. Tel.: 
0905 578 188 

Občianska
riadková
inzercia
02 AUTO-MOTO / iné          

07 REALITY / iné    

08 STAVBA    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

14 RÔZNE / iné    

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

Príklad:
RP DS 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.

16 ZOZNAMKA    

Deti do 12 rokov sa do webovej apli-
kácie eHranica registrovať nemu-
sia. Pripomína to Úrad verejného 
zdravotníctva (ÚVZ) SR. 

Platí to aj v prípade detí v sprievode 
pendlerov či zahraničných Slovákov 
do 100 km, pričom v takomto prípade 
nemusia mať ani negatívny test. Osoby 
od 12 do 18 rokov sa registrovať musia. 
Stačí tak však spraviť jedenkrát, regis-
trácia im platí do 9. augusta. Negatív-
ny výsledok PCR testu nie je potrebný. 
TASR o tom informovala hovorkyňa 
ÚVZ Daša Račková.

Ak osoby do 18 rokov prechádzajú 
cez hranice výlučne so zaočkovanými 
členmi spoločnej domácnosti (alebo 
členmi spoločnej domácnosti na kto-
rých sa vzťahuje iná výnimka z karan-
tény), povinnosť karantény sa na ne 
nevzťahuje.

Ak deti do 12 rokov prechádzajú 
hranice s nezaočkovanými členmi 
spoločnej domácnosti, nemusia sa dať 
po príchode na územie SR testovať na 
ochorenie COVID-19. Karanténa im 
skončí vtedy, keď ostatným členom 
spoločnej domácnosti. V prípade, ak 
deti do 12 rokov prechádzajú hranice 
s členmi spoločnej domácnosti, z kto-
rých jeden je napríklad zaočkovaný a 
ďalší nezaočkovaný, deti zostávajú v 
karanténe s nezaočkovanými osobami.

„Ak sú osoby od 12 do 18 rokov 
zaočkované aspoň prvou dávkou vak-

cíny, hľadí sa na ne ako na zaočkova-
né osoby a po príchode na Slovensko 
nemusia ísť do karantény,“ podotýka 
Račková.

Ak osoby od 12 do 18 rokov nie 
sú zaočkované a prechádzajú hrani-
ce s členmi spoločnej domácnosti, z 
ktorých jeden je zaočkovaný a druhý 
nezaočkovaný, osoby zostávajú v ka-
ranténe s nezaočkovanými osobami. 
Ak prechádzajú cez hranice deti do 18 
rokov bez sprievodu členov spoločnej 
domácnosti (napríklad rodičov), nie je 
pre ne povinná domáca karanténa. Ka-
ranténa nie je povinná ani pre členov 
spoločnej domácnosti.

Ak deti do 12 rokov prichádzajú na 
územie SR letecky z krajín, ktoré nie 
sú uvedené vo vyhláške, na rozdiel od 
starších spolucestujúcich sa nemusia 
preukazovať negatívnym výsledkom 
PCR testu.

Rada pre dovolenkárov s deťmi

» red

52
-0

10
7

ČO PONÚKAME ?
• Práca v stabilnej spoločnosti
• Kariérny rast
• Motivujúce finančné ohodnotenie
• Zabezpečenie ubytovania
• Stravné a príspevok na cestovanie
• Individuálny prístup
• Absolvovanie certifikovaných školení

ČO OČAKÁVAME ?
• SŠ so strojárskym zameraním
• Manuálna zručnosť
• Čítanie technických výkresov - výhodou
• Znalosť cudzieho jazyka – výhodou
• Spoľahlivosť a flexibilitu
• Tímovú prácu a technické zmýšľanie
• Chuť pracovať

PMP Montex s.r.o., Vlčie hrdlo 90, 821 07 Bratislava
www.pmpmontex.sk /+ 421 910 909 547 / kariera@pmpmontex.sk

HĽADÁ nových kolegov na pozície 
montér  • zvárač • vedúci montér

Platobné podmienky: od 4,30 € - 8,50/hod (TPP) 

Miesto výkonu práce: Slovensko aj zahraničie 

Spoločnosť poskytujúca služby v oblasti montáží, rekonštrukcií, opráv a údržby 
technologických celkov, v oblasti modernizácie výrobných zariadení a montáží a 

demontáží oceľových konštrukcií.
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SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na prevádzky 

v Šamoríne

Volať v pracovné dni od 9:00h do 16:00h
0948 137 340 • andrej.kacer@guarding.sk

Mzda: 3,58 €/h. brutto
Nástup ihneď. 
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SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na prevádzky 

vo Veľkom Mederi

Volať v pracovné dni od 8:00h do 16:00h
0948 022 519 • milan.bozik@guarding.sk

Mzda: 3,58 €/h. brutto
Nástup ihneď. 
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A.I.I. Technické služby s. r. o. prijme ihneď

Základná zložka mzdy 
+ príplatky a ME Y7 , recepcia@aii.sk

á ú ž a c a c í B a la
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BRIGÁDA V BA IHNEĎ
● dlhodobá brigáda v sklade ● kompletovanie na palety
● práca s NZV dvojpaletovým vozíkom a scanerom.
● NUTNÉ platné oprávnenie na VZV, potravinársky preukaz, 
   pracovná obuv.   ● Plat: 5,60 € brutto/hod vhodné pre mužov 

BEZ UBYTOVANIA NÁSTUP MOŽNÝ IHNEĎ!

Prijem plošnej
inzercie

do ktorého koľvek okresu
tel.: 0907 779 019

e-mail: dunajskostredsko@regionpress.sk
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Vydajte sa na potulky do prekrásne-
ho prostredia stredného Pohronia 
a preskúmajte pozostatky hradov 
Revište a Šášov. Oba sú súčasťou 
Pohronskej hradnej cesty, na ktorej 
môžete obdivovať množstvo ďalších 
hradov, hrádkov, strážnych veží, 
opevnených miest či kláštorov.

Hrad Revište
Hrad Revište sa vypína na skalnatom 

brale na pravom brehu Hrona a postavi-
li ho začiatkom 14. storočia ako súčasť 
ochrany stredoslovenských banských 
miest.

Ako sa tam dostať...
Svoju výpravu k hradu Revište začni-

te v obci Revištské Podzámčie. Cesta k 
zrúcanine vedie nenáročným terénom, 
trvá asi 15 minút od vrchného parkovis-
ka a bez problémov ju zvládnu aj menšie 
deti. Povedie vás náučným chodníkom 
pod názvom Majitelia hradu Revište, na 
ktorom je osadených osem informač-
ných tabúľ. Z delovej bašty hradu a zo 
severnej veže hradu sú v prípade priaz-
nivého počasia vždy cez víkend od 10.00 
h do 16.00 h. pre záujemcov sprístup-
nené vyhliadky ponúkajúce pôsobivé 
výhľady na rieku Hron a jej údolie, na 
okolité kopce a tiež na Štiavnické vrchy.

Hrad kedysi...
Hrad Revište postavili začiatkom 14. 

storočia a jeho podobu určoval úzky 
skalný hrebeň, ktorý v najužšom mieste 
z obranných dôvodov prerušili mohut-
nou priekopou. Nad ňou sa nachádza-
la hranolová obytná veža. Z juhu sa na 
vežu napájal hradbový múr vymedzujú-
ci úzke pozdĺžne nádvorie. Zrejme už od 
začiatku bola súčasťou nádvoria cister-
na, ktorá sa zachovala dodnes.

Hrad Šášov
Ak sa dostatočne nabažíte výhľadov 

z hradu Revište, ale svoju cestu za krá-
sami slovenských hradov ešte nechcete 
ukončiť, vydajte sa na len približne 15 
kilometrov vzdialený hrad Šášov, vypí-
najúci sa na strmom, ľavobrežnom brale 
priamo nad dolinou rieky Hron. Z hradu 
sa zachovala pomerne veľká a rozľahlá 
časť, plná zaujímavých architektonic-
kých detailov. Ak budete mať šťastie, 
ako prvé vás na mieste privítajú kozy, 
ktoré tam našli svoj domov.

Ako sa tam dostať...
Na Šášovský hrad môžete vyraziť 

priamo z obce Šášovské Podhradie, 
odkiaľ vás k zrúcanine privedie zeleno 
značená turistická trasa. Počítajte s tým, 
že výstup k hradu je o čosi náročnejší, 

no nepotrvá viac ako 20 minút. Na za-
čiatku turistického chodníka je osade-
ná informačná tabuľa, ktorá informuje 
o histórií hradu. Pri vstupnej ceste na 
hrad Šášov zároveň nájdete informač-
nú turistickú kanceláriu, ktorú tam v 
jednom z domov zriadilo Združenie na 
záchranu hradu Šášov. „Návštevníci 
hradu si môžu v našej expozícii pod 
hradom prezrieť 3D model hradu Šášov 
z čias, keď bol ešte zastrešený a nájdu u 
nás aj knihy s hradnou tematikou, či pa-
mätnú izbu,“ hovorí Rastislav Uhrovič 
zo Združenie na záchranu hradu Šášov. 

Turistická kancelária býva v prípade 
priaznivého počasia otvorená počas ví-
kendov.

Hrad kedysi...
Podľa dávnej povesti dal hrad svojmu 

Šašovi z vďačnosti postaviť Zvolenský 
hradný pán, pretože mu vraj dvorný 
blázon počas poľovačky na medvede 
zachránil život.

zdroj informácií OOCR Región Gron, 
hrady-zamky.sk, Oz Združenie 

na záchranu hradu Šášov
PRIPRAVILA: RENÁTA KOPÁČOVÁ

Obdivujte majestátne hrady Pohronskej 
hradnej cesty

Hrad Revište.                          foto poskytla OOCR Región Gron, autor foto Pavel Ovsík
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NÁBYTOK HALÁSZ

Spálňa MARGO 
posteľ s roštom bez matraca šírka 160 cm 183,- €
skriňa 4 dverová šírka 206 cm 244,- €
nočný stolík 30,- €

Štýlová spálňa 9026 - skriňa + posteľ + 2 x nočný stolík
Pôvodna cena 5 283,- €  AKCIA 2 643,-€

Kuchynská linka VIGO bez pracovnej do-
sky - možnosť zakúpenia aj iných časti
šírka 260 cm , CENA 549,- €

Rozkladacia pohovka s uložným priesto-
rom PASTELA, spanie 190x155
Pôvodna cena 407,- €  AKCIA 399,- €

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. 

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

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 

 akciový leták a ďalší tovar za výhodné ceny nájdete na našej webovej stránke
 www.nabytok-halasz.sk
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Obývacia stena RUMBA XL
rôzne farby, šírka 300 cm
Pôvodna cena 319,- €  AKCIA 299,- €

ZÁCLONY - 50% až 70 %   |   KOBERCE - 30% až 50 %   |   LUSTRE - 50% 

VIKTOR - rozkladacia sedacia súprava s ulož-
ným priestorom a s posuvnými operadlami a 
výškovo nastaviteľnými opierkami hlavy
šírka 343 cm, spanie 141x268
CENA 1 416,- €

Ratanový set CH 845 stôl + 6 x stolička
hlinikový rám stola aj stoličiek CENA 
Pôvodna cena 670,- €  AKCIA 499,- €

Rozkladacia sedacia súprava s uložným 
priestorom BRUNO  Rozmery š: 240 cm, v: 
97 cm, hl: 170 cm,spanie 124 cm x 196 cm 
Pôvodna cena 480,- €  AKCIA 399,- €
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PONÚKAME 
PRÁCU V ČR 
UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ

BLIŽŠIE INFORMÁCIE NA:BLIŽŠIE INFORMÁCIE NA:  

PODMIENKA: UKONČENÉ PODMIENKA: UKONČENÉ 
STREDOŠKOLSKÉ VZDELANIESTREDOŠKOLSKÉ VZDELANIE

MZDY ODMZDY OD 900 €  900 € DODO 1300 €  1300 € / MESAČNE/ MESAČNE

0908 914 1800908 914 180
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Stavebná spoločnosť 
HOT BUILDING s.r.o.  
www.hotbuilding.sk

42

Montážne práce v Rakúsku 
a v Nemecku

PRIJMEME PRACOVNÍKOV DO PRIJMEME PRACOVNÍKOV DO 
POZÍCIE MONTÁŽNY PRACOVNÍK.POZÍCIE MONTÁŽNY PRACOVNÍK. 
Realizujeme: 
presklenné fassády  I  odvetrané fasádypresklenné fassády  I  odvetrané fasády
sendvičové fasády a halysendvičové fasády a haly
montáž okien a dverí  I  priemyselná izoláciamontáž okien a dverí  I  priemyselná izolácia
zámočnícke práce zámočnícke práce 
kovovýrobukovovýrobu

0910 134 567   I  office@hotbuilding.sk

MZDA: 
2000€/ MES. + PRÉMIE
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