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STRECHYNA KĽÚČ AKCIA škridle
ARRI s.r.o.
plechy a

4,50 €/m *

KOMPLETNÁ
PRERÁBKA

2

BYTOVÝCH JADIER
A KÚPEĽNÍ

0905 746 124, www.strecha.ws

ky ZDARMA

u
Cenové pon

07-0006

(* cena od)

0907 173 047, Tešedikovo

www.prerabka-kupelne.sk

36-0019
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Projekčná kancelária
Ing.arch.Dana Gálová

Adresa: Petzvala 1404
(vedľa Toman Atex), GALANTA

PROJEKTY RODINNÝCH
A BYTOVÝCH DOMOV,
NEBYTOVÝCH OBJEKTOV
A OBJEKTOV NA PODNIKANIE
Zabezpečíme
Vám projekt,
vypracujeme
situáciu osadenia,
prípojky, zmeny
projektu, stavebné
povolenie.

700,-

-15%

Katalóg EUROLINE
rodinných domov

NÁBYTOK NA MIERU
59-110

Zameranie a návrh ZADARMO!
y.sk
www.nabytokbukovsk
36-0005

1 650,-

0911 266 549

KAMENÁRSTVO KAJAL

-30%

1050,-

0948 312 754

-20%
36-0010

KÚPA
PREDAJ
PRENÁJOM
NEHNUTEĽNOSTÍ

ROZVOZ
e
Zabezpečím

0905 551 499, 031 781 15 63, 0905 450
50 432
432

SBS GUARDING s. r. o.

Hľadáme farmaceuta
do lekárne
vo Veľkej Mači.

Otvorené: po-pia: 08.00-17.00
so: 08.00-18.00, v nedeľu po dohode

príjme strážnikov na prevádzky

v Galante

36-0044

Mzda: 3,58 €/h. brutto
Nástup ihneď.

Lev Nikolajevič Tolstoj

0948 137 340 • andrej.kacer@guarding.sk
volať v pracovné dni od 9:00h do 16:00h
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bjednávke
Ku každej o lastného
dľa v
ikebana po
ARMO.
výberu ZAD
Celý ponúkaný sortiment nájdete na:
Kamenosocharstvo Kajal-Dömény

1

Citáty

Jar je čas plánov a projektov.

36-0018

36 0048
36-0048

na tieniacu techniku a sieťky proti hmyzu

k na predaj:
núka
Pon

• 8 - 15 týžd. Mládky - nosnice
• 1-14 dňové brojlerové kačice
• 1-14 dňové mulard kačice
• 1-14 dňové káčere mulard
• 1-14 dňové landeské húsatá
• 7 týžd. morky
krmivo pre nosnice rastová a znášková
ášš
á

36-0006

(pri galante)

Akciová ponuka

0905 354020

Platba možná
aj s platobnou kartou.

hydinárska farma topoLnica

0905 528 703

www.oknabrany.sk
knabrany.
y sk

t1MBTUPWÏ IMJOÓLPWÏSPMFUZ
t7POLBKÝJFäBMÞ[JF;
t1SPUJINZ[VTJUÈOBPLOÈ QÈOUPWÏEWFSFF
t1PTVWOÏEWFSF EWFSFQMJTTF

0904 202 630

36-0002

Rebplast

stromov a odvoz drevného odpadu

tel.:
 Na všetky vystavené náhrobné kamene
poskytujeme 500€ zľavu.
 Dôchodcom poskytujeme výrazné zľavy
 Betónový základ a písmená zadarmo
 Obnova starých hrobov, čistenie

36-0038

0948 617 818

VÝŠKOVÉ PÍLENIE
36-0045

Váš osobný realitný maklér
Bc. Edina Molnárová
edina.molnarova@re-max.sk

Mobil: 0907 722 309

36-0012

www.darch.sk
darchatelier@gmail.com

Za rozumné ceny!

Róbert Bukovský |

novinky
2021

REDAKČNÉ SLOVO / SLUŽBY
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INZERCIA
Ľuboš Bugyi

0905 373 407

Distribúcia:
Ľuboš Bugyi
0905 373 407
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík
DISTRIBÚCIA (31.270 domácností)
párny týždeň: Galanta, Šala,
Sládkovičovo, Matúškovo, Tešedíkovo, Čierna Voda, Mostová,
Vozokany, Dolné Saliby, Kráľov
Brod, časť-Veľké Úľany, Košúty,
Diakovce, Žihárec, Selice, Trnovec
nad Váhom, Horná Kráľová, Dlhá
nad Váhom, Váhovce, Kráľová
nad Váhom, Veľká Mača
nepárny týždeň: Galanta, Šala,
Sládkovičovo, Matúškovo, Tešedíkovo, Gáň, Čierny Brod, Tomášikovo, Horné Saliby, Trstice, Kajal,
Hájske, Vlčany, Neded, Močenok,
Abrahám, Pusté Úľany

hovoril už Marcus Tullius Cicero, rímsky
filozof a štátnik pol storočia pred našim
letopočtom. Nespravodlivosť je hriech vážení! Teda, najmä vy, nevážení! A mnohí,
búchajúc sa do pŕs a vyzdvihujúc svoje
najčistejšie kresťanstvo z tých čistých –
ste až sadisticky nespravodliví. Odporne
hriešni. Neprijateľne, odsúdeniahodne!
Dnešná spoločnosť učí ľudí skôr
Hriech sa odpúšťa, hriechu sa ne- hnev potláčať, než ho otvorene vyjadrozbavujeme ako odpadku zahodením vať. Potláčanie hnevu je ospravedňovaniekam do koša. A odpúšťa sa iba za ur- nie zla. Zamlčiavanie nespravodlivosti.
čitých okolností – napríklad, iba ak už Voľná cesta pre hriešnych.
sa vedome nebude opakovať. Celkom
Naučili sme sa, že vyjadrenie hnevu
pobavene si predstavujem púť mnohých je ohrozením vzťahu.
našincov, tú poslednú, ktorí sú skalo„…poznal som, ako málo stačí, aby
pevne presvedčení, že ten nikým a ničím génius vzbĺkol hnevom. …ľahostajnosť k
neobmedzený pozemský a na úkor iných bezprostrednej skutočnosti - toto práve
uzurpovaný a naškrečkovaný raj a nebo ho privádza do zúrivosti.“ Autor výroich čaká aj PO :-)
ku je ruský spisovateľ Boris Leonidovič
„Nespravodlivosť sa prejavuje dvoja- Pasternak. Už chápete, prečo sú mnohí z
kým spôsobom. Jednak že sa ľudia sami nás v posledných mesiacoch
na niekom dopúšťajú krivdy a ďalej že doslova nazúrení?
Pozitívny primeraný
nebránia tých, ktorým sa krivda deje, aj
keď tak urobiť môžu. Keď niekto na iného hnev a schopnosť povedať
nespravodlivo útočí buď z hnevu alebo si, čo sa vám nepáči a taknejakej inej vášne, ako by vztiahol ruku tiež kto, to vám želám do
na svojho druha. Ale ak niekto krivde ďalšieho týždňa. S
nezabráni a jej neprekáža, hoci môže, do- pozdravom
púšťa sa takého hriechu, ako keby zradil
rodičov alebo priateľov alebo vlasť.“ Tak to
» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Dnes o ďalšom z hriechov a nielen pre
veriacich. Pretože hriechom je tiež a
najmä činnosť v rozpore s morálnymi
normami zavedenými v spoločnosti.
To by mali vedieť predovšetkým tí,
ktorí sú presvedčení, že aj z takých
amorálností, akými sa verejne a často
prezentujú, sa stačí vyspovedať.

MAĽBY, STIERKY
aj airless systémom

0903 228 167

36-0029

Bratislavská 1458
GALANTA
galantsko@regionpress.sk

Rekonštrukcie domov a bytov
Okná, dvere,
garážové brány

0905 604 138

36-0036

Redakcia:

O dobrom i zlom hneve

Úprava a realizácia okrasných záhrad
0904 336 360

anzelmakrajcovicova248@gmail.com

NiÏia Vás DLHY z úverov?
SÚDY alebo aj DRAĿBY obydlia?
0905 638 627 finanÎná ochrana

36-0027

ŠALIANSKO

66-0079

GALANTSKO
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Kamenárstvo KAM-MAN
Veľké Úľany
Ponúkame rôzne druhy žulových pomníkov a
kamenárske práce za akciové ceny!

Recyklácia vozidiel

ZADARMO

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

0915 261 120
0907 793 056

Západné Slovensko

UŽ NEMUSÍTE CHODIŤ
NA DOPRAVNÝ INŠPEKTORÁT

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
42.810
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

Vyberte si kvalitu za prijateľnú cenu!
Doplnky a montáž ZADARMO!

PLATÍME

50 €/1 TONA
ODŤAH VOZIDLA
ZADARMO

Veľké Úľany, Leninova 71
0903 475 820, info@kam-man.sk
www.kam-man.sk

36-0040

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

Autorizovaný spracovateľ
starých vozidiel
Dostanete doklad o trvalom
vyradení vozidla z evidencie

47-033

Ša¾a

pre Nitru, Zlaté Moravce,
Vráble, Levice, Nová Baňa
a okresy NZ, GA, HC, ZH, ZC

801210006

Galanta

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

Klvalitné plechové garáže s montážou

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

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

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

GA21-14 strana

07-0004

BB
KY
LI
LC
MT
OR
PB
PD
ZV
ZH
ZA
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SLUŽBY, ZAMESTNANIE

76-0002

Tel.: 0908 054 321, E-mail: vykupperia@gmail.com

ubytovanie hradí firma

11-14€/ hod.NETTO
+ možné príplatky

0950 301 301 Práca na TPP
UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ

- VODIČ VZV

(V PRÍPADE POTREBY ZABEZPEČÍME
VZV PREUKAZ)

- OPERÁTOR VÝROBY
VÝHODNÉ PLATOVÉ PODMIENKY
PRÍJMEME ZVARAČOV CO2 EN135
PRACA V ČR, UBYTOVANIE
ZABEZPEČENÉ.
MZDA OD 270KČ/hod.

SBS
LAMA SK

Firma TAMARIA s.r.o.

Hľadá
Aranžérku

príjme strážnikov
na obchodné prevádzky

650eur brutto/mesiac

v Šali

tel:

900 € brutto/ mesiac
Nástup ihneď !

0904 006 135

INZERCIA
36-0003

0948 101 332

BLIŽŠIE INFORMÁCIE
NA BEZPLATNEJ LINKE:

PONÚKAME PRÁCU V ČR

781210003-1

0905 373 407

ÚSPORNÁ K

vrátane montá LÍMA MIDEA s výkonom 3,5
že a záruky
kW za 660PA

€

NASONIC ETHER
Do vypredania
zásob!
EA 3,5kW s ion
AJ COVID VÍRU
izátorom KTOR
S V PRIESTORE
Ý NIČÍ
za 1295- € vrátane montáže a záruky

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

GA21-14 strana
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70-0020

0911 28 88 68

36-0041

t Paplóny t Vankúše
t Duchny z peria

Sme na trhu už viac ako 26 rokov...

Sadrokartonista
Tesár
85_02

driapané, nedriapané

Práce pre:

0800 500 091

PLOCHÝCH STRIECH
VYSOKOKVALITNÝMI
MATERIÁLMI

Práca v Nemecku

VYKÚPIME
STARÉ PERIE

85_0240

IZOLÁCIE

3

36-0047

GALANTSKO

SPRAVODAJSTVO / SLUŽBY
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Dražobník GAVILA s. r. o.,

Únia nevidiacich a slabozrakých
Slovenska ponúka nevšednú výstavu

Dátum dražby: 06.05.2021 o 10:00 hod. - Prvé kolo dražby
Miesto konania dražby: Polyfunkčný objekt HARMÓNIA, Brnianska 1J, 911 05 Trenčín,
zasadacia miestnosť.
Predmet dražby:
Nehnuteľnosti vedené Okresným úradom Šaľa, kat. odbor, pre k.ú. Šaľa, obec Šaľa, okres: Šaľa,
zapísané na LV č. 4868, a to: byt č. 23, nachádzajúci sa na 8. poschodí, vchod č. 10 v byt. dome súp.
č. 1021 postavenom na pozemku parcely registra ,,C“ evidované na katastrálnej mape parc. č. 2639,
parc.č. 2640, parc. č. 2641, parc. č. 2642, parc. č. 2643 a parc. č. 2644 a podiel priestoru na spoločných
častiach a spoločných zariadeniach domu a na príslušenstve o veľkosti 1943/860136 (ďalej len ,,predmet dražby“). Právny vzťah k parcelám, na ktorých leží stavba 1021 je evidovaný na liste vlastníctva
číslo 1 a tieto parcely nie sú predmetom dražby.

gavila@gavila.sk, www.gavila.sk, kontakt, 0905 476 407, 032/3262 202

» Zdroj: UNSS,

Umývanie a náter fasád
ÎLVWHQLHD náter striech
CIA
JARNÁ AK
aŀ -20%

Volajte Zdarma: 0800 22 10 12

Foto: Blanka Mináriková:
Ponorení v myšlienkach (2009)

zabúdajte, že svätý nie je ten, čo nikdy
nepadne, ale ten, čo vždy pokorne a so
svätou tvrdohlavosťou opäť vstane.“
Nejde teda o žiadne „zázračné“ návody či instantné riešenia. Materiál však
ponúka niekoľko dôležitých inšpirácií
pre každodenný, bežný život. Dozvieme
sa v ňom aj to, prečo by sme mali odovzdávať svoj deň Bohu, alebo akými
Je však možnosť práce na sebe a netradičnými spôsobmi sa dajú osláviť
duchovného rastu obmedzená len na jednotlivé sviatky liturgického roka.
vybrané obdobia v roku? Alebo sa v nich
Príručka tiež vyvedie z omylu všetdá pokračovať, aj keď dni zovšednejú kých, ktorí si myslia, že duchovný život
a ovládne nás rutina a stereotyp?
prebieha len za múrmi kostola, či vo
Pápežská nadácia ACN – Pomoc tr- chvíľach tichej modlitby. Ale čo je najpiacej Cirkvi vytvorila krátku online prí- dôležitejšie, pozve nás objavovať ten
ručku, ktorá ponúka 5 „tradične netra- najväčší dar duchovného života – dar
dičných“ tipov na oživenie a posilnenie s veľkým D.
duchovného života. Je určená pre všetOnline materiál o duchovnom živote
kých, ktorí cítia, že by im v tejto oblasti si doposiaľ stiahlo už viac ako 1 000 zádobre padlo povzbudenie, či nový uhol ujemcov. Ak by ste sa ním radi inšpiropohľadu.
vali aj vy, nájdete ho voľne dostupný na
V úvode príručky sa píše: Každý sa webovej stránke www.acnslovensko.sk.
občas pristihneme pri tom, že nášmu
duchovnému životu chýba vášeň, oddanosť, nadšenie,vernosť... Dôležité aspekty, ku ktorým nás Boh vo vzťahu s ním
opätovne pozýva. Momenty sklamania
však určite neznamenajú, že by tvoja
snaha nemala zmysel – práve naopak, je
nesmierne dôležitá. Preto riešením tejto
situácie nikdy nie je negativizmus, sebaľútosť, ani rezignácia. Aj veľký svätec
» Zdroj: ACN Slovensko
Josemaría Escrivá nám pripomína: „Ne-

36-0049

Najnižšie podanie 25 500,- EUR. Dražobná zábezpeka 3 000,- EUR
Bližšie informácie o podmienkach účasti na dražbe:

sk

Ako oživiť svoj duchovný život:
5 tradične netradičných tipov
Sviatky Veľkej noci zavŕšili 40-dňové
pôstne obdobie, ktoré sa pre mnohých nieslo v znamení pôstnych
predsavzatí. Niektorí sa rozhodli
využiť tento čas na modlitbu, pomoc
núdznym, iní obmedzili aktivitu na
sociálnych sieťach, uskromnili sa
v jedle, či v nákupoch.

OZNÁMENIE O DOBROVOĽNEJ DRAŽBE č. 002/2020

66-0030

Únia nevidiacich a slabozrakých
Slovenska je organizátorom fotografickej súťaže s názvom Cesta svetla. Jej
cieľom je zvýšiť citlivosť spoločnosti
voči ľuďom so zrakovým postihnutím a akceptovať ich ako prirodzenú
súčasť spoločnosti. A čo lepšie spája
a búra zbytočné bariéry či mýty ako
umenie? V tomto prípade umenie
zachytené vo fotografii. Amatérski
i profesionálni umelci akéhokoľvek
veku sa každoročne zapájajú do súťaže, ktorá má jedinú podmienku
– umelecky zachytiť motív svetla alebo života so zrakovým postihnutím.
Pravidelne sa do súťaže prihlasujú
desiatky fotografov s tým najlepším,
čo sa im podarilo zachytiť hľadáčikom
fotoaparátu. Tí najúspešnejší, ktorých
určí odborná porota, bývajú ocenení
a ich snímky sú súčasťou spoločnej
výstavy, nezriedka putujúcej po celom Slovensku.
Bohužiaľ, pandémia organizácii

zamedzila vyhlásiť sedemnásty ročník súťaže, no vznikla myšlienka vytvorenia špeciálneho, nesúťažného
ročníka. „Počas uplynulých ročníkov
sme nazhromaždili veľa zaujímavých
fotografií, o ktoré sme nechceli verejnosť ukrátiť a rozhodli sme sa ich
umiestniť do netradičného výstavného priestoru. Inštalovali sme ich
v okolí Úradu i Krajského strediska
Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska, čím sa výstava stala dostupnou komukoľvek a kedykoľvek,“ hovorí Pavol Korček, hlavný koordinátor
výstavy Cesta svetla špeciál.
Výstava Cesta svetla špeciál je dostupná non-stop v exteriéri Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska na
Sekulskej 1 v Bratislave.

PALIVOVÉ
DREVO

STUDNIARSKE PRÁCE

POLIENKA BUK, HRAB

AKCIA !!! POLIENKA
suchý smrek a borovica
0917 649 213

vŕtanie - narážanie
info: 0911 358 922
menyhartrobert1@gmail.com
studniarske práce Rober Menyhart

ejšie
Najčítan
ne
regionál
noviny
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Citáty
Na jeseň sa predáva ovocie, na jar lieky.
Čínske príslovie
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07-0019

Už rok sú všetky kultúrne inštitúcie
zatvorené a možnosť vnímať krásu
máme len online. Únia nevidiacich
a slabozrakých Slovenska (ÚNSS)
prišla v týchto náročných dňoch
s unikátnou výstavou a priestorom, ktorý je návštevníkom kedykoľvek dostupný. V dni všedné
i sviatočné, aj počas pandémie.

1. mája 173/11, Trenčín, IČO: 45 517 959
uverejňuje týmto podľa zákona č.527/2002 Z. z.

16-00

4

GALANTSKO

ZAMESTNANIE, FIRMÁM
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ZAMESTNANIE
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galantsko-šaliansko

Občianska
riadková
inzercia
02 AUTO-MOTO / iné
»Odkúpim továrenský trak-

tor alebo malotraktor, aj
v zlom stave alebo nepojazdný. 0949350195
»ČZ-JAWA Odkúpim Motocykel/Diely- SERIÓZNA DOHODA 0908205521

04 BYTY / prenájom
»PPrenajmem rod.dom 2+1
v Tešedíkove, 0903731710

07 REALITY / iné
»ám do prenájmu garáž v
GA 0903311940
»Dám do prenájmu zariadený 1izb.byt v GA pre 1osobu 0903311940

08 STAVBA
»Kúpim haki lešenie.0908

532 682

09 DOMÁCNOSŤ
»Predám výhodne nové

dvierka na kuchynskú linku, rôzne, 0919 17 62 33

10 ZÁHRADA A ZVERINEC
»Predám 1.r. liliputieho kohútika 0907582053

11 HOBBY A ŠPORT
»Predám vodný skúter s príslušenstvom 0915400088

15 HĽADÁM PRÁCU
16 ZOZNAMKA
»SYMPATICKÁ 55 R HĽADÁ
PRIATEĽA NA ZOZNÁMENIE
0944724181

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

Prijme do pracovného pomeru

Prijme do pracovného pomeru
ZÁVOZNÍKOV,
pracovníkov zberu tuhého
komunálneho odpadu v meste Šaľa.

VODIČOV NÁKLADNÉHO VOZIDLA
na zber komunálneho odpadu
v meste Šaľa.

Práca na jednu zmenu.
Požadujeme: manuálnu zručnosť, fyzickú zdatnosť.

Práca na jednu zmenu.
Nástupný plat: 780€+150€
880 EUR v hrubom
EUR v hrubom
+ príplatky+ príplatky

Nástupný plat:

Požadujeme: vodičské oprávnenie sk. C,
platnú zdravotnú spôsobilosť
a psychotesty, manuálnu zručnosť.
Ochotu a chuť pracovať.

od 630€ + 40€ v hrubom

+ príplatky
+odmeny vedúceho.

V prípade záujmu ma kontaktujte telefonicky 0904 852 251,
alebo mailom: molnarova@envigeos.sk
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V prípade záujmu ma kontaktujte telefonicky 0904 852 251,
alebo mailom: molnarova@envigeos.sk

781210053

+ odmeny vedúceho, výška mzdy závisí od dosiahnutej praxe, skúseností.

Ochotu a chuť pracovať.

781210053

e-mail: galantsko@regionpress.sk

tel.: 0905 373 407

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.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverejniť
v ľubovoľných iných našich novinách, GA zameňte za skratku
novín, ktorú nájdete na zadnej strane vľavo dolu. Službu
PlatbaMobilom.sk technicky
zabezpečuje ELET, s.r.o.

Prijem plošnej
inzercie

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

ZAMESTNANIE

GALANTSKO
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ZDRAVIE / SLUŽBY

Najčítanejšie regionálne noviny

CHCETE CHOVAŤ HYDINU?
PREDAJ VO VAŠOM OKRESE

www.matejovdvor.sk - 100% záruka kvality

0902 466 448 ● 0902 606 436 ● 0902 692 290
od 9.00 do 15.00 hod.

Sme tu pre Vás už 30 rokov!!!

88-005
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