Č. 12 / 22. MAREC 2019 / 23. ROČNÍK

GALANTSKO
ŠALIANSKO

AKCIA na materiály:

TARN, PARADISO, MULTICOLOR, STEELGREY, IMPALA, AURORA, ČIERNY MATERIÁL

Akcia až -30 %
zo žuly zaoblené hrany

zo žuly zaoblené hrany

od 1390 €

O ostatných cenách a akciách sa môžete
informovať telefonicky.
telefonicky
Doprava do 100 km zdarma.

STRECHYNA KĽÚČ

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

škridla výpredaj

(pri Galante)

3,50 €/m

2

Cenové ponuky ZDARMA
ARRI s.r.o.

0905 746 124
09
www.strecha.ws

36-0015

a Takáč Tešedíkovo

Prevádzka Šaľa
Diakovská ulica

VÝKUP DRUHOTNÝCH SUROVÍN
Výkup: železo za 0,17 eur / kg
plech za 0,14 eur / kg
Výhodné ceny pre ﬁrmy
QJOUFS!LC[TLt

ponúka:
8 - 18 týždňové kuričky
ičkyy
rôznej farby

0918 537 780, www.hydinatakac.sk
hydinatakac sk

GA 19-12 strana

Vyberte si kvalitu za prijateľnú cenu!
Doplnky a montáž ZADARMO!
Veľké Úľany, Leninova 71
0903 475 820, info@kam-man.sk
www.kam-man.sk

36-0048
048

AKCIA!
Pri kúpe nad 10 ks
krmivo ZADARMO!

Ponúkame rôzne druhy žulových pomníkov a
kamenárske práce za akciové ceny!

1

36-0025

H yd i n

0911 266 549

0907 652 710

45-0027

www.prerabka-kupelne.sk

Zameranie a návrh ZADARMO!
y.sk
www.nabytokbukovsk

36-0006

0907 173 047, Tešedikovo

Za rozumné ceny!

Róbert Bukovský |

Kamenárstvo KAM-MAN
Veľké Úľany

KOMPLETNÁ
PRERÁBKA

BYTOVÝCH JADIER
A KÚPEĽNÍ

NÁBYTOK NA MIERU

Rozvoz ZADARMO!

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

36-0000

36-0036

0902 187 676

a:
ponúk

• 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

krmivo pre nosnice
rastová a znášková

PALIVOVÉ DREVO

aj kamiónový odber

z zaručená kvalita
z ceny konečné

od 1190 €

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Stavebniny Manusssi - Kráľová nad Váhom

z veľa farieb
z nové tvary

36-0010

k nemu na základe lží je nielen bezcharakterné, ale aj smutné. A ešte smutnejšie je, že v mnohých prípadoch padá lož
na úrodnú pôdu. Že lož je obdivovaná,
oceňovaná, glorifikovaná a žiadaná.
Pritom lož v ľudských osudoch má na
svedomí všetko zlo, s ktorým sa museli
a musia stále ľudia pasovať. Boj so lžou
odoberá tvorivú energiu, lož nemilosrdne dekapituje nádeje a prirodzenú
potrebu žiť v slušnom svete.
Katechismus katolíckej cirkvi nepozná pojem dovoleného klamstva. V pätnástich paragrafoch píše o klamstve,
zakaždým ho jednoznačne odsudzujúc.
To znamená, že lož je hriechom a nielen
hanebnosťou. Okolnosti nemôžu zmeniť mravnú akosť samotných skutkov.
Nemôžu nejaké samo o sebe zlé správanie učiniť ani dobrým, ani správnym.
Vážení čitatelia, občania, neverte
lžiam, ak túžite po lepšom
živote. Nech už klame
ktokoľvek. Luhári spoločnosti nikdy neponúkli nič
dobré. Iba sami sebe.
Želám vám pekný
jarný týždeň.

07-0012

Niekedy lož ubehne hodne dlhý čas a
trasu, kým ju spravodlivosť zastaví. Lož
je akési perpetuum mobile. Hypotetické
periodicky pracujúce čosi, ktoré všetku
lož už raz použitú, premieňa na lži stále
nové a nové.
Lži sú aj milosrdné. Tie necháme
bokom, dostávajú od nás milosť. Práve preto, že sú milosrdné. Potom sú lži
účelové. Ich produkcia slúži na získanie
nejakej výhody, majetku, postavenia,
moci. To sú lži, ktoré negujú všetky základné princípy ľudskosti a civilizovanosti. Najodsúdenejšie by mali byť lži
zákerné, tie, ktoré slúžia na poškodenie
dobrého mena iného človeka, iného názorového prúdu, inej voľby.
Všimli ste si, že v životopisoch je
tak málo života? Životopisy bez života.
Ale zato s kariérou. S funkciami, s pozíciami, s úspechmi. Môže za to úradný
žáner, ktorý z osobností vylisuje všetku
šťavu a ponechá len zopár stručných
faktov. Nemali by sa v životopisoch opisovať ich predkladatelia, aj a či najmä
ich lásky a nelásky, ich priateľov i odporcov, ich záľuby a náruživosti, túžby a
sny, zvyky a zlozvyky, šťastné náhody i
trápne omyly? Nemali by byť životopisy
o živote ako takom?
Uchádzať sa o úspech, raziť si cestu

www.kamenarstvo-andrassy.sk

POMNÍKY ZO ŽULY ZA PRIJATEĽNÉ CENY!

Lož nemá až tak krátke nohy

36-0002

Týždenne do 30 000 domácností
Dielňa: Topoľnica č. 265, 0905 320 476, 031/ 780 42 40

Najčítanejšie regionálne noviny
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SLUŽBY
GALANTSKO
Bratislavská 1458
GALANTA
galantsko@regionpress.sk

staré driapané, nedriapané perie.
Tel.: 0908 054 321, E-mail: vykupperia@gmail.com

Vydavateľ:
REGIONPRESS s.r.o.

02 AUTO-MOTO / iné

Paplóny, vankúše, duchny z peria.

»Kúpim starú motorku aj

36-0034

Redakcia:

Občianska
riadková
inzercia

Vykúpime

ŠALIANSKO

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

03 BYTY / predaj

INZERCIA
Klára Jurásová

diely, 0902449970
»CZ 175 JAWA 250 350 PIONIER STADION MUSTANG
SIMSON KÚPIM TIETO MOTORKY 0915215406
»Predám garzonku v centre Galan. 0911 603 225.

0905 338 872

Distribúcia:
Klára Jurásová
0905 338 872
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík

04 BYTY / prenájom
»Prenajmem 2-izb. RD v Te-

šedíkove. Voľný od 1. apríla. 0903 731 710
»Prenajmem samostatný
1izb. Byt v RD v Šali, samostatný vchod s veľkou terasou. 0905 775 690

DISTRIBÚCIA (30.000 domácností)
Každý týždeň:
Galanta, Šaľa, Sládkovičovo, Matúškovo, Veľká Mača, Jelka, Kajal,
Malá Mača, Košúty, Čierna Voda,
Dolné Saliby, Horné Saliby - časť,
Tomášikovo, Veľký Grob, Diakovce, Vlčany, Tešedíkovo,

07-0022-3

05 DOMY / predaj

Galanta

»Predám starší RD vo Veľkej Mači. 0903 897 357
»Predám novostavbu –
bungalow v Hodoch na 8á
pozemku. Cena 142 000€.
0903 219 369

07 REALITY / iné
»Kúpim

garáž v GA
0905151894
»PREDÁM ROVINATÝ POZEMOK V CABAJ RIEGLER NA
STAVBU RD 10ár VŠETKY IS
KONT. 0902256444

Ša¾a

08 STAVBA
»Kúpim haki lešenie, 0908
532 682
»Predám sklolaminátové
žumpy o objeme 5.000,
8.000 a 10.000 litrov a vodomerné plastové šach.
Cena od 650 €. Doveziem,
osadím, vykonám aj tlakovú skúšku. T.č.: 0905 925
991

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

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

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

11 HOBBY A ŠPORT
»Kúpim starú pištol-pušku, ZP mám, 0902449970
»Kúpim staré mince, bankovky, odznaky, hodinky,
pohľadnice a rôzne starožitnosti. Tel.: 0903 753 758
13 ROZNE/predaj
»Predám písací stôl-tmavý
s 2 zásuvkami. Cena: 10
eur. 0904229223

Stredné Slovensko
BB
KY
LI
LC
MT
OR
PB
PD
ZV
ZH
ZA

50.000
30.000
35.500
30.000
39.250
38.600
35.500
35.000
36.500
26.500
52.000

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

16 ZOZNAMKA
»Hľadám sympošku okolo
50 rokov ak máš odvahu
chceš zmenu napíš odpoviem SMS 0919041625

Chcete si
podať
inzerát?

Východné Slovensko
BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN

29.000
25.000
25.000
82.750
22.250
12.000
30.500
35.000
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

Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera GA medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu

GA 19-12 strana
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Možno máte pocit, že Vaša snaha
vyšla nazmar, že nemalo žiaden zmysel bojovať. Chcem Vás povzbudiť a
uistiť Vás, že všetko, čo sa udialo a
na čom sme pracovali, má zmysel.
Treba mať tiež na pamäti, že sme stáli proti obrovskej presile. Sila nášho
súpera je nesmierna. Ovláda médiá,
známe osobnosti, vplyvové skupiny,
má neobmedzený rozpočet a využíva
najpodlejšie techniky propagandy a
manipulovania.
Niekedy víťazstvá neprichádzajú
v skokoch, ale prichádzajú pomaly,
postupne. Túto bitku sa nám síce nepodarilo vyhrať, ale podarilo sa nám
vytvoriť pevné základy pre ďalší postup, vytvorili sme silné informačné
pole a zasiali myšlienky. Aj s pomocou Vás sa darilo ich rozšíriť a ony
časom vyklíčia. Veľmi dobre viem, že
kde neplatí právo, trpia nevinní.
Viem, že vieru vo víťazstvo a zmenu máme v našich rukách.
Ja sa nevzdávam, ideme ďalej!

JUDr. Štefan Harabin

Objednávateľ: JUDr. Štefan Harabin, Bratislava

napriek výsledku volieb by som sa
Vám chcel poďakovať za všetku Vašu
snahu a podporu, za hlasy všetkých
Vás, pre ktoré ste možno mnohí dokonca precestovali kus sveta. Nesmierne si to vážim, vážim si vašu
priazeň a podporu, ktorú stále cítim.
Celý život bojujem za pravdu, právo
a spravodlivosť. Začal som od seba a
cez rodinnú podporu sa to prenieslo
aj k Vám. Bolo a naďalej je mi cťou
bojovať aj s Vašou podporou, za Slovensko, tradície a právny štát.

33-0003

Vážení fanúšikovia,
podporovatelia, priatelia,

NECHAJTE PROFESIONÁLOV PRACOVAŤ ZA VÁS

Spoľahlivé a kvalitné
elektroinštalačné
služby šité na mieru vašim
osobným potrebám

0903 448 998 | support@smartshell.eu

PALIVOVÉ DREVO

Masívne oplotenie s plného materiálu Minőségi garázsok gyártása és szerelése
16-0102

0911 990 463

10-0063

Elektroinštalácie bytov a RD
Montáže a zapojenia elektrospotrebičov
Rekonštrukcia elektrických rozvodov
Oprava a výmena elektroinštalácie
Servis a opravy

Masszív kerítések teli anyagból

Klvalitné plechové garáže s montážou

Projekčná kancelária
Ing.arch.Dana Gálová

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

PROJEKTY RODINNÝCH
A BYTOVÝCH DOMOV,
NEBYTOVÝCH OBJEKTOV
A OBJEKTOV NA PODNIKANIE
Zabezpečíme
Vám projekt,
vypracujeme
situáciu osadenia,
prípojky, zmeny
projektu, stavebné
povolenie, výber
dodávateľa.
Katalóg EUROLINE
rodinných domov

Slovenský

novinky
2019

Mobil: 0907 722 309

36-0008

www.darch.sk
darchatelier@gmail.com

výrobok

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

GA 19-12 strana

07-0016

Adresa: Petzvala 1404
(vedľa Toman Atex), GALANTA
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EDITORIÁL / SLUŽBY

VÝZNAM
STAVEBNÉHO
SPORENIA
STÚPA

Od začiatku tohto roka platia v stavebnom sporení nové
podmienky. Aj napriek tomu, záujem ľudí oň neklesá.
Práve naopak, dnes nadobúda oveľa väčší význam.
O najzásadnejších zmenách, ale aj vízii do ďalších rokov
hovoríme s Radovanom Slobodníkom.
Po zmenách, ktoré nastali od za        
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STRECHY
Zlavo y

predávame Slovensko pre rodiny
Rodina je zák- hypotéky. Chceme pomôcť rodičom, ktomontujeme
ladnou bunkou rí majú starosti s výchovou malých detí,

až d

- 50%

577 222
tel.: 0905
0905 598 924 www.stresnekrytiny.sk

aby si starosti so splácaním hypotéky
mohli odložiť a posunúť na menej náročné obdobie, kedy už ich deti budú samostatnejšie.
7. Flexibilná rodičovská dovolenka.
3 roky „materskej“ a rodičovskej by si
mohli obaja rodičia rozdeliť medzi seba
podľa ľubovôle. Čerpať by ju mohli napríklad aj zároveň, každý po roku a pol.
8. Miesto v škôlke pre každé dieťa.
Každé dieťa od 3 rokov by malo mať nárok
na bezplatné miesto v škôlke. Ak by mu
však aj napriek tomu nebolo poskytnuté,
získal by rodič každý mesiac odškodné
vo výške príspevku na starostlivosť o
dieťa. OĽANO to považuje za základnú
spravodlivosť, ktorá
však na Slovensku
dlhé roky naplatí
pre každého.
Ide nám o Slovensko pre rodiny.
Pomôžte nám ho
presadiť.
ps: A nezabudnite
ísť v sobotu voliť
;o)

» Igor Matovič

predseda hnutia OĽANO

47-014

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

45-0067

škridly plechové
klasické | trapézy | odkvapy | krovy | pur-panely | montované haly, domy

spoločnosti. Hnutie OĽANO jej preto
od svojho vzniku
venuje
osobitnú
pozornosť. Neprebehla snáď ani jedna schôdza parlamentu, na ktorú by naše hnutie nepredložilo aspoň jeden návrh zákona s cieľom
pomôcť slovenským rodinám (a nie len
úplných).
Osobitnú pozornosť venujeme rodine a rodinnej politike aj v hĺbkovom referende, ktoré pripravujeme. Až 7 otázok
spomedzi 17, ktoré sme navrhli, sa týka
problémov našich rodín. Dnes vám predstavíme 4 z nich:
5. Príspevok od 4. mesiaca tehotenstva. Pracujúce a študujúce matky by
mali mať nárok na materský príspevok
vo výške rodičovského príspevku už od
4. mesiaca tehotenstva. Aj vďaka tomuto opatreniu by pravdepodobne mnoho
žien, ktoré podstúpia interupciu len z
ekonomických dôvodov, prehodnotilo
svoje rozhodnutie a dieťa by riadne donosilo.
6. Hypotekárne prázdniny rodinám. Rodič dieťaťa do 6 rokov by mohol
požiadať banku o plný odklad splátok

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
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ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY
balkóny

zimné záhrady

AKCIA ZĽAVA DO 30%
www.balkona.eu
0948 787 777

zasklievanie terás

Možnosť výhry 300 €

Ku každej objednávke darček
Možnosť splátok s 0% úrokom

GA 19-12 strana
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63-0054

e-mail: galantsko@regionpress.sk

tel.: 0905 338 872

Prijem plošnej
inzercie

52-006-75

WWW.REGIONPRESS.SK
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ZAMESTNANIE
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ZAMESTNANIE, SLUŽBY
Firma Damaro Slovakia

prijme na TPP

vodiča MKD
0-3 ročný vozový park
triedy euro 6.
Striktné dodržiavanie
AETR samozrejmosťou.

Víkendy doma

Plat 1500€ (600€

SBS GUARDING s. r. o.

v čistom + diéty + Bonusy)

Kontakt: 0911 997 728

príjme strážnikov na prevádzky

v Galante
Mzda: 2,9890 €/h. brutto
Nástup ihneď.
0948 137 340 • miroslav.krivosudsky@guarding.sk

36-0007

Preplácané nočné jazdy.
Nástup ihneď.

45-0103

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

Týždenníky siete REGIONPRESS sú
prvým regionálnym médiom, ktoré na
základe zmluvy s UPSVAR zabezpečia
pre svojich inzerentov splnenie všeobecných zákonných povinností.

OZVITE SA NÁM
Klára Jurásová
jurasova@regionpress.sk
0905 338 872
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EDITORIÁL / SLUŽBY

Výrobca okien



OPERÁTOR VÝROBY
800 - 1000 EUR/netto

900 - 1100 EUR/netto

  
11 EUR/hod.

VEKA

info@konstrukter.sk

www.konstrukter.sk

85-0005

Tel.: 0908 914 180
99-0070

HĽADÁ
ODBERATEĽOV
0948 466 436

  

Hľadám
 maliarov
 murárov
 zatepľovačov
 robotníkov na pomocné
stavebné práce

85_0152

0903 957 395

36-0067

36-0066

jednotlivcov aj partie

KAMENÁRSTVO KAJAL

Plastové
OKNÁ A DVERE

Iba to najkvalitnejšie

pre Vašich zosnulých!
ROKMI OVERENÁ KVALITA

(BMBOUB 4/1 WCVEPWFQPUSBWÓO
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uvádza

Montáž školenými pracovníkmi podľa STN.

Servisné práce na plastové okná.

aj po t
delka
od poonotváracej doby
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