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Hľadáme na trvalý pracovný pomer technika na prácu 
s optickými komunikačnými sieťami.
Voľná pozícia je vedúci  tímu zriaďovačov koncových zákazníkov. Naša spoločnosť 
TOANDE SLOVAKIA s.r.o. vykonáva tieto služby pre najväčších poskytovateľov 
pevných dátových služieb v SR. Možnosť nástupu ihneď.
Očakávania - komunikatívnost, zodpovednosť, jemná motorika, chuť cestovať.
Životopisy prosim zasielať na adresu toande@toande.sk, informácie poskytuje 
manažer projektu T. Ágh 0903 778 929.

Állandó munkaviszonyra keresünk alkalmazottat optikai
hállózatokkal való munkavégzésre.
Az üresedés a végfelhasználó üzembe helyezési csapat vezetőjére vonatkozik.
Cégünk TOANDE SLOVAKIA s.r.o., Szlovakia legnagyobb adatszolgáltatói számára 
végzi ezeket a szolgáltatásokat. Azonnali belépés lehetséges.
Elvárások - kommunikativitás, felelősségtudat, finom motorika, utazási vágy.
Önéletrajzát kérem küldje a toande@toande.sk mailcímre, információkat T.Ágh 
projektmenedzser szolgáltatja - 0903 778 929.

Váš úspech je naším cieľom
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plechy a škridle

od  4,90 €/m2 

0905 746 124

STRECHY
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ARRI s.r.o. 

www.strecha.ws

NA KĽÚČ

Cenové ponuky ZDARMA

07
-0
04
9

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

Textil, cipők, házi kellékek, játékok legjobb árak  DS-ben
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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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   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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CENY, KTORÉ VÁS PRESVEDČIA

PONÚKAME AJ REALIZÁCIU

Tel.: 
štúdio Kračanská cesta 10
929 01 Dunajská Streda
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Dve slová, ktoré v rozhlasovom vysielaní 
iba tak, akoby mimochodom, povedala 
herečka, pani Bára Munzarová. Dve slo-
vá, ktoré mi vŕtali v hlave celý nasledujú-
ci sviatočný deň.

O pokore som písal na väčšej ploche už 
začiatkom roka. Pokora je jednou zo sied-
mich cností, je to slobodné, nie vynútené 
uvedomovanie si vlastnej nedokonalosti 
pred nejakou vyššou existenciou. Opakom 
pokory je pýcha, ktorá patrí medzi sedem 
hlavných hriechov. Pripomínam najmä 
mocným tohto nášho geograficky malého 
slovenského sveta. Najmä tým, ktorí argu-
mentujú tradičnými hodnotami viery iba 
keď sa im to osobne a mocensky hodí. Takže, 
ešte raz, opak pokory, pýcha, je hriech!

Poctivosť alebo pravdivosť je súčasťou 
morálneho charakteru, ktorý odráža pozitív-
ne a ctnostné vlastnosti. Napríklad hodno-
tová a názorová integrita, pravdivosť, pria-
mosť, vrátane priamosti správania sa, ako 
aj absencia klamstva, podvádzania, krádeží 
či manipulovania. Úprimnosť tiež znamená 
byť spravodlivý. A vonkoncom nie sebecký.

Tak si tie dva výrazy spojme a máme tu 
pokornú poctivosť. Niečo, čo sa vidí a vníma 
u nás iba vzácne, zriedka, málokedy. Skôr 
naopak, sme svedkami pyšných lží. A to 
nehovorím iba o politike, vonkoncom nie. 

Tá je iba obrazom nás. Našich hodnôt, náš-
ho správania sa, myslenia, nášho spôsobu 
života. Samozrejme, myslené väčšinovo. 
Presne tak, ako to napokon vždy dopadá vo 
voľbách, tiež väčšinovo.

O pyšné lži sa potkýnam na každom kro-
ku. Firma, v ktorej človek prežil pracovne 
polovicu života, oslavuje svoje výročie a na 
pódiu idú fotografie ľudí, ktorí v nej praco-
vali. Publikum tlieska. Ide aj fotka človeka, 
ktorého firma vyhodila v preddôchodkovom 
veku a on sa z toho utrápil k smrti. A prí-
tomní tlieskajú. Dosť hnus. Istý bývalý člen 
vedenia inej firmy vyčíta bývalému vedeniu 
firmy nedostatky. Bol jeho súčasťou, jeho 
súdny spor sa ešte vedie. A riešia sa aj škody, 
spôsobené ním. On však rozrýva firemnú at-
mosféru, podráža nové vedenie a seba a svo-
je chyby taktne obchádza. Hovorí o farizej-
stve nových, ktorí zamlčujú minulosť. Fuj.

Preto ma zaujali slová o pokornej poc-
tivosti. A preto sa k nim stále 
vraciam. A preto tiež viem, že 
svet, aj ten náš, je taký preto, 
lebo tie dve slová sme poslali 
do vyhnanstva. Lebo mno-
hým z nás to bez nich ide 
akosi ľahšie.

Pekný týždeň, 
milí čitatelia

Pokorná poctivosť

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

a k nim stále
tiež viem, že 
e taký preto, 
sme poslali 
Lebo mno-

z nich ide 

deň,

20. októbra 1740   
nastúpila na trón Mária Terézia, rakúsko-uhorská cisárovná, „Mat-
ka Európy“.

Výročia a udalosti
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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:n kn kkkk

50 4344444444444444444 2

ROZVOZ

Zabezpečíme

• 8-15 týždňové  Nosnice
• Brojlerové kačice
   na výkrm
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SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na prevádzky 

v Kvetoslavove

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 

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. 

INZERCIA
0907 779 019
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Masívne oplotenie z 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          

Hirdesen nálunk 0907 779 019
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Ponúkame účtovné služby
za výhodné ceny. 

Michaela Ferenczová - Bluelogik
Tel. číslo: 0908 529 510 

E-mail : mabluelogik@gmail.com
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• Hroby
• Pomníky
• Zlatenie 
    písma
• Graffiti
• Dlažby
• Fasády
• Strechy

Kamenárske služby
Montáž a Predaj HROBOV

RENOVUJEME:
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21. októbra 1805   
Bitka pri Trafalgare, víťazstvo loďstva Spojeného kráľovstva nad 
spojenou flotilou Francúzska a Španielska

Výročia a udalosti

LETÁKY
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

Prijmeme zamestnanca 

do kamenárstva
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EUROKAMEŇ NOBE, s.r.o.
Kračanská cesta 558/19, 929 01 Dunajská Stredanobe
Kračanská cesta 558n

Ponuka platí do 31.10.2021, 
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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»ČZ-JAWA Odkúpim Moto-
cykel/Diely-SERIÓZNA DO-
HODA 0908205521
»Kúpim nakladač UNC, Lo-
cust, Novotny 0910433620

»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.

»Vykupujeme Hovädzie 
kože. Po kože si aj príde-
me,0907502077

»Predám peterky-kachle, 
15-litrový lis na hrozno, 
starý bicykel. Tel. 0904 
266 736
»Eladó péter kályha, 15 
líderes szőlőprés, régí ver-
seny bicikli. Tel. 0904 266 
736

»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
01 AUTO-MOTO / predaj          

07 REALITY / iné    

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.

13 RÔZNE / predaj    

NEJDE VÁM BIZNIS?KONTAKTUJTE NÁS
voros@regionpress.sk
0907 779 019

Alkohol je najčastejšou príčinou hos-
pitalizácií na psychiatrii. Muži boli 
hospitalizovaní častejšie ako ženy. 
Najvýraznejšia prevaha mužov bola 
pri hospitalizáciách s poruchami psy-
chiky a správania sa, zapríčinených 
užívaním alkoholu.

Na psychiatrických oddeleniach bolo 
v minulom roku pre duševné poruchy a 
poruchy správania uskutočnených 36.862 
hospitalizácií, z toho muži tvorili 55,9 per-
centa. Najviac hospitalizácií si vyžiadali 
poruchy psychiky a správania zapríčine-
né užívaním alkoholu, ktoré prestavovali 
25 percent všetkých hospitalizácií. In-
formovala o tom hovorkyňa Národného 
centra zdravotníckych informácií (NCZI) 
Alžbeta Sivá.

V dôsledku pandémie NCZI evidovalo 
minulý rok o 7208 hospitalizácií menej 
ako v roku 2019, čo predstavuje pokles o 
16,4 percenta. Z celkového počtu hospi-
talizácií bola takmer tretina pacientov 
hospitalizovaná vôbec prvýkrát v živote. 
„Druhou najčastejšou skupinou diagnóz 
hospitalizovaných pacientov s podielom 
0,7 percenta bola skupina diagnóz schi-
zofrénia, schizotypové poruchy a poruchy 
s bludmi,“ priblížila Sivá.

Muži boli hospitalizovaní častejšie 
ako ženy. Najvýraznejšia prevaha mužov 
bola podľa Sivej pri hospitalizáciách s 
poruchami psychiky a správania zapríči-

nených užívaním alkoholu. Pri druhej naj-
častejšej skupine diagnóz schizofrénia, 
schizotypové poruchy a poruchy s bludmi 
taktiež mierne prevažovali muži. „Najviac 
ženy prevažovali nad mužmi pri hospita-
lizáciách so skupinou diagnóz afektívne 
poruchy,“ spresnila Sivá.

Najviac hospitalizovaných mužov 
pre poruchy súvisiace s užívaním alkoho-
lu malo trvalé bydlisko v Trenčianskom 
kraji, nasledoval Košický kraj a Prešovský 
kraj. Najviac žien, ktoré boli prijaté na hos-
pitalizáciu s touto diagnózou, pochádzalo 
zo Žilinského a Trenčianskeho kraja, na-
sledoval Košický a Prešovský kraj.

Medziročný pokles NCZI zaznamenal 
pri všetkých vekových skupinách, najviac 
pri skupine do veku 14 rokov, kde sa počet 
hospitalizácií na 10.000 obyvateľov znížil 
o 28,1 percenta. „Celkový počet psychiat-
rických hospitalizácií na 10.000 obyvate-
ľov klesol v porovnaní s rokom 2019 o 16,4 
percenta,“ uviedla Alžbeta Sivá.

Ak sa chcete dostať na psychiatriu, 
vieme, čo skráti vašu cestu

» Zdroj: Internet, upravila red

Oslava dušičiek sa odvíja od sláv-
nosti (sviatku) Všetkých svätých 
, ktorý pripadá na 1. novembra. V 
noci z 31. októbra na 1. novembra 
oslavovali Kelti koniec leta a nový 
rok, sviatok Samhain. 

Samhain bol podľa keltskej tradície 
časom, kedy sa duša zosnulých vra-
cia domov a ich príbuzní im svetlami 
z vydlabanej repy pomáhajú na ceste 
do podsvetia . Na ochranu pred zlými 
duchmi sa ľudia prezliekali do handier 
a maľovali si tváre. Sviatku Samhain je 
svojou podstatou a znakmi najviac po-
dobný Halloween slávený večer 31. ok-
tóbra. Historickým predchodcom kres-
ťanských dušičiek boli u pohanských 
Slovanov ritualizované oslavy či hosti-
ny, konané priamo na pohrebiskách na 
počesť zosnulých predkov.

S ohľadom na fakt, že Kelti a ná-
sledne Slovania osídlili Strednú Eu-
rópu a ich kultúry sa tu prelínali, sa 
predpokladá, že sviatok Samhain bol 
oslavovaný i na historickom území 
dnešnej území SR.

Pamiatku verných zomrelých za-
viedol roku 998 opát z Cluny , sv. Odilo 
(† 1048 ), ktorý sa snažil pokresťančiť 
pohanskú tradíciu . Z Cluny sa sláve-
nie rozšírilo po všetkých benediktín-
skych kláštoroch. V Ríme sa pamiatka 
2. novembra začala sláviť vo 13. storočí 
.V 15. storočí v Aragónsku začali v ten-
to deň dominikánski kňazi sláviť tri 

omše, tento zvyk potvrdil pápež Bene-
dikt XIV. (1748) a rozšíril pre všetkých 
kňazov v Španielsku Portugalsku a 
Latinskej Amerike . V roku 1915 dovolil 
Benedikt XV. slúžiť tri omše všetkým 
kňazom (jednu na úmysel pápeža, jed-
nu za duše v očistci, jednu za iný úmy-
sel). V tejto dobe sa na Dušičky organi-
zovali sprievody na cintoríny, zdobili 
sa hroby atď.

Ďalším zvykom bolo rozdávanie 
jedla chudobným s prosbou o ich mod-
litby za pokoj duše. Najčastejšie sa 
rozdával čerstvo upečený chlieb alebo 
menšie bochníčky tzv. duše alebo du-
šičky. Ďalšou tradíciou bolo pečenie 
tradičného pečiva – žemlí v tvare hná-
tov, položených do tvaru kríža, ktoré sa 
zvykli nazývať aj ako „kosti svätých“. 
1. novembra a  2. novembra sa pieklo aj 
štvorhranné pečivo plnené makom či 
džemom, pričom sa zvyklo prezývať aj 
„dušičkami.“

Blíži sa jeden z najtradičnejších sviatkov

» red
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PONÚKAME PRÁCU V ČR 
UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ

BLIŽŠIE INFORMÁCIE  NA BEZPLATNEJ LINKE:BLIŽŠIE INFORMÁCIE  NA BEZPLATNEJ LINKE:  

0800 500 0910800 500 091
MZDY MZDY OD 900 € DO 1300 €OD 900 € DO 1300 € / MESAČNE / MESAČNE
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Rakúska firma ponúka prácu

roznos letákov a novín
vo Viedni
Info v slov. jazyku: 
A. Fratrik
mail: filiale03@feibra.at
tel.: +43 676 838 84650
(po-pia 8:00 - 16:00 h)

CBDexpert

www.cbdexpert.sk 

10% CBD olej

5% CBD olej

20% CBD olej

45,90
EUR 63,00

EUR

31,50
EUR

CBD BIO KONOPNÉ OLEJE

www.facebook.com/cbdexpert.sk

+421 904 552 345
objednávky@cbdexpert.sk
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Pomôže CBD aj pri skleróze multiplex?
Sklerózu multiplex volajú chorobou ti-

sícich tvárí. Ako môže pomôcť CBD?

Látka CBD, čiže kanabidiol, získavaná z 
konopy siatej, ovplyvňuje nervovú sústavu. 
Nie je však psychoaktívna, harmonicky pô-
sobí na takzvaný endokanabinoidný systém 
(EKS), ktorý nám príroda „nainštalovala“ do 
tiel. Ako sme písali v predošlých článkoch, 
CBD môže uľahčiť pacientom s Parkinso-
nom či epilepsiou. Keďže CBD vplýva aj na 
imunitný systém, vedci začali skúmať jeho 
vplyv na autoimunitné ochorenia, medzi 
ktoré patrí aj skleróza multiplex.

Organizmus sám sebe nepriateľom

Základnou vlastnosťou imunitného sys-
tému je schopnosť rozlíšiť vlastné bunky 
od cudzích. Princíp je jednoduchý: vlastné 
bunky telo toleruje, cudzie likviduje. Nieke-
dy však dôjde k poruche a imunitný systém 
začne vo veľkej miere reagovať proti vlast-
ným bunkám.

Takto vznikajú autoimunitné alebo auto-
agresívne ochorenia, ktorých je viac ako 80 
druhov. Tieto chronické diagnózy postihujú 
približne päť percent populácie.

Známou autoimunitnou chorobou je roz-
trúsená skleróza alebo skleróza multiplex 
(SM). Pre pestré príznaky ju volajú aj choro-
bou tisícich tvárí. Na svete ňou trpí približne 
dva a pol milióna ľudí a vo výraznej väčšine 
sú to ženy. Ide o zápalové ochorenie cen-
trálneho nervového systému, ktoré spôso-
buje stratu obalu okolo nervových vlákien, 
myelínu. Ten telo využíva na rýchly prenos 

elektrických impulzov pozdĺž nervových 
buniek. Ak je myelín poškodený, impulzy sa 
spomalia.

Príčina SM je dodnes neznáma, môže za 
ňou stáť genetika no aj vplyv vonkajšieho 
prostredia. Jej príznaky taktiež nie je vždy 
ľahké rozpoznať, pretože sú veľmi pestré. 
Najčastejšie ju však charakterizujú ťažkosti s 
rovnováhou či výslovnosťou, dvojité videnie 
alebo ochrnutie tvárového nervu. Pridružu-
je sa tiež tŕpnutie v tvári či končatinách.

Bohužiaľ, SM je dodnes stále nevyliečiteľ-
ná choroba. Napriek tomu však vedci nachá-
dzajú nové spôsoby, ako jej priebeh uľahčiť. 
Prírodným doplnkom k liekom môže byť aj 
CBD, ktorého výhodou je, že nespôsobuje 
výrazné vedľajšie účinky.

CBD a skleróza multiplex

Endokanabinoidný systém v ľudskom sa 
podieľa na regulovaní množstva biologic-
kých procesov, vrátane imunitného. Kana-
bidiol dokáže nepriamo ovplyvniť určité 
receptory tohto systému a tak okrem iného 
potlačiť aj prehnanú imunitnú odpoveď a 
pôsobiť protizápalovo.

Článok z roku 2018 pre vedecký žurnál 
Frontiers in Neurology uvádza, že chronic-
ký zápal a zvýšená aktivita blúdivého nervu 
často stoja za únavou, ktorú pacienti so SM 
pociťujú. CBD môže podľa výskumov zní-
žiť bolesti súvisiace so zápalom, obmedziť 
užívanie opiátov a pomôcť pri nadmernej 
únave.

Okrem toho tiež CBD spomaľuje produk-

ciu T-buniek. Tieto biele krvinky zodpoveda-
jú za bunkovú imunitu tým, že likvidujú cu-
dzorodé či nádorové bunky. Keď človek trpí 
SM, T-bunky začnú napádať myelínový obal 
na nervových bunkách, čím pacienti strá-
cajú kontrolu nad svojimi svalmi. Problém 
môže čiastočne vyriešiť oslabenie T-buniek. 
Štúdia na zvieratách pre British Journal of 
Pharmacology z roku 2011 potvrdila, že CBD 
brzdí prílišné rozmnožovanie T-buniek, a 
tak spomaľuje postup ochorenia.

Nie všetky produkty obsahujúce CBD sú 
však rovnaké. Pri nákupe preto nezabudnite 
skontrolovať kvalitu produktov. Dôležité sú 
certifikáty o analýze, ktorá potvrdzuje, že 
výrobok bol testovaný v laboratóriu na čis-
totu a bezpečnosť.

Keďže pre SM je nevhodný nadmerný prí-
sun cukru, vyhnite sa CBD vo forme gumo-
vých cukríkov. Lepšou alternatívou sú naprí-
klad oleje, tinktúry či kapsule. » red.

Foto: freepik / jcomp

D&D EKO Market 
Hlavná 45, Šamorín
tel.: 0918 697 568
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NÁBYTOK HALÁSZ

Posteľ TIPO šírka 
rozmer: 140 cm, 160 cm a 180 cm vysoká posteľ 
výška spania 52 cm
CENA 540,- €

Skriňa ALBA s posuvnými dverami 250 cm
Pôvodná cena 489,- €   AKCIA 399,- €

Kuchynské linky vo vysokom lesku aj v 
drevodekore. 
Skrinky v rôznych rozmeroch a farbách  
Cena skriniek od 35,- €

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

Pri predložení tejto reklamy Vám dáme 10% ZĽAVU na nezlavnený sortiment na všetkých našich predajniach. 

Ezen reklámunt felmutatása ellenében 10% KEDVEZMÉNYT adunk a nem leszálitot 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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Sedacia súprava do „U“ VEGAS 
rozkladacia s uložným priestorom
šírka: 350 cm 
CENA: 980,- €

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

Sedací vak LOPTA 
50 litrové, 250 litrové a 500 litrové  
CENA od 15,- €

Sektorový nábytok AMARANT 
rôzne farby
Cena od 45,- €

Šatníková skriňa BALI - 4 dverová 
šírka: 196 cm 
Pôvodná cena 285,- €  AKCIA 269,- €

BRUNO - rozkladacia sedacia súprava s ulož-
ným priestorom . Rozmery š.: 240 cm,
v.: 97 cm, hl:. 170 cm,spanie 124 cm x 196 cm 
CENA: 480,- €

Jadálenský set MAX V stôl a BOSS XIV 
stolička. Stôl rozkladací 120 / 150 x 80 rôzne 
farby. Stôl CENA 156,- €
Stolička CENA 42,- €

 80% tovaru máme skladom alebo s dostupnosťou do 3 dní
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Stavbári
   a lešenári pozor!

Volajte:+421 948 672 122
+421 907 780 698

www.alukogroup.com/nabor
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AIW - Práca pre opatrovateľky
    seniorov v Rakúsku 

Kritériá 
pre spoluprácu :

 opatrovateľský kurz a prax·
  dobrá znalosť nemeckého jazyka ·

·  vek 25 až 60 rokov
 

 pracovať v Rakúsku môžete už o pár dní 
 

m rtner r ú ríž

máme stále ponuky aj pre mužov!
14-dňo y, r ť

Honorár 1 200 až 1 800 € brutto / 15 dní
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

Máme zástupcov
v každom kraji Slovenska!

Volajte na bezplatné číslo 
0800 24 24 44

a dohodnite si pohovor. 

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 
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e-mail: velcon@velcon.sk

19 ROKOV NA TRHU


