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GALANTSKO
ŠALIANSKO
AKCIA na materiály:

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

Akcia až -30 %

z veľa farieb
z nové tvary

z zaručená kvalita
z ceny konečné

zo žuly zaoblené hrany

zo žuly zaoblené hrany

od 1340 €

od 1540 €

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

www.kamenarstvo-andrassy.sk

POMNÍKY ZO ŽULY ZA PRIJATEĽNÉ CENY!

36-0010

Týždenne do 31 290 domácností
Dielňa: Topoľnica č. 265, 0905 320 476, 031/ 780 42 40
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STRECHYNA KĽÚČ
2

INZERCIA

0905 746 124
09
www.strecha.ws

Realitné služby,
aké si želáte...

07-0001

ARRI s.r.o.

Rebplast

VÝŠKOVÉ PÍLENIE
stromov a odvoz drevného odpadu

0905 373 407

0904 202 630

NÁBYTOK NA MIERU

0905 528 703

www.oknabrany.sk
knabrany.sk

Akciová ponuka

Za rozumné ceny!

na tieniacu techniku a sieťky proti hmyzu

Staň sa aj ty realitným
maklérom RE/MAX

36-0111

príjme strážnikov

HĽADÁME vodičov skupiny "CE"
36-0113

VÝKUP AUTOVRAKOV
RECYKLÁCIA AUTOMOBILOV
PLATÍME 50 €/T auta
801210006

36-0006

My vaše auto odvezieme zadarmo
a odhlásime ho u vás doma.

0915 261 120

GA21-40 strana

v Galante

Nástup ihneď.

Autorizovaný spracovateľ - Piec auto s.r.o.

na predaj:

0911 266 549

na vrátnicu - mzda: 3,10 €/h. netto
na obchodnú prevádzku - mzda: 3,80 €/h. netto

0910 996 996

hydinárska farma topoLnica

0905 551 499, 031 781 15 63, 0905 450
50 432
4 2
43

so sídlom v Pustých Úľanoch

Na pozíciu: - trasy SK/CZ/HU, víkendy doma
- kolečká SK/BeNeLux

36-0019

uskladnenie a odvoz odpadu 0907 173 047
kontajnermi
prenájom kontajnerov a el. búracích kladív
vypratanie bytových a nebytových priestorov

Róbert Bukovský |

SBS GUARDING s. r. o.

Dopravná spoločnosť

ODVOZ STAVEBNÉHO
A KOMUNÁLNEHO ODPADU

krmivo pre nosnice Zabezpečíme
rastová a znášková

facebo

36 0110
36-0110

0948 009 446

(pri galante)
k
núka
Pon
• 8-15 týždňové Nosnice
• Brojlerové kačice
na výkrm
ROZVOZ

Zameranie a návrh ZADARMO!
k
ok: nabytokbukovsky.s

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

www.re-max.sk/centrum
centrum@re-max.sk
Šafárikova 45, Galanta

36-0105

Cenové ponuky ZDARMA

36-0005

4,90 €/m

1

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

36-0002

od

36-0108

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

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

Možno je to náhoda, možno priama súvislosť. Neviem a nie som ani odborník na duševnú kondíciu. Mal som
však starých rodičov. Dnes to konštatujem už len v minulom čase. Dedkov
som nezažil, mám „skúsenosti“ s prababičkou a so starou mamou. Obe boli
upracované, ale plné lásky a dobroty.
Obe boli prísne, ale zároveň láskavé,
dobroprajné a žičlivé. A obe som vyprevádzal na poslednú cestu s takou akousi nevyslovenou výčitkou. „Nestihol
som sa vám poďakovať, nestihol som
vás ani pohladiť po hlave.“
Teraz opatrujem 90 ročnú mamu.
Stará – vekom – už určite je a rodičom
je tiež. Považujem to nielen za prirodzenú povinnosť posledného z rodu,
ale aj za samozrejmosť. Vidím, ako jej
ubúda síl, ako sa čoraz horšie orientuje
v tomto svete, odpovedám jej na časté
otázky prečo, kto, načo. Prestáva tomuto svetu rozumieť. Ten jej bol aj ťažší,
aj jednoduchší. Ťažší v tom, že sa viac
nadrela. Neviem či si vie niekto ešte z

0903 228 167

3',6%2%>%(˩̩)2ʙ',TVIH
&%2/%1-7ʖ(1-EN(6%̩&%1-
:SPENXIRE

aj airless systémom

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

INZERCIA
Galanta

MAĽBY, STIERKY
36-0117

Vydavateľ:
REGIONPRESS, s.r.o.

dnešnej generácie v aktívnom veku
predstaviť ručné pranie a ručné plákanie napríklad plienok. Určite nevie. Jej
to vidno na kĺboch prstov na rukách. Aj
po mnohých desiatkach rokov. Mnohí
starí rodičia sa počas života doslova zodreli. Aby tu niečo po nich zostalo, aby
sa ich deti a vnúčatá mali lepšie, ako sa
majú, aby postavili dom, zasadili stromy. Aby tu niečo hmotné i nehmotné
zanechali. Aby tu niečo boli platní. V
súlade s tým, čo do nich vštepovali ich
rodičia.
Takže, milí mladší čitatelia, v nedeľu desiateho októbra je Deň starých
rodičov. Oficiálne bol vyhlásený v roku
1978. Cieľom je výzva ľuďom, aby premýšľali o vplyve starých rodičov na ich
životy a na spoločnosť. Deň je príležitosťou ukázať lásku k starým rodičom
a zas oni majú možnosť prejaviť svoje
ťom a vnúčacity k svojim deťom
tám, podať im pomocnú
ruku a podeliť sa s nimi o
ti.
životné múdrosti.
nutia
a vám
Pekné stretnutia
želá

66-0206

galantsko@regionpress.sk

Zdá sa mi byť zvláštnou náhodou, že
dasiateho októbra sa v medzinárodných dňoch mnohých kalendárov
stretáva depresia, duševné choroby
a... Deň starých rodičov.

0905 373 407
Ša¾a

PALIVOVÉ
DREVO

POLIENKA BUK, HRAB

Neváhajte sa zásobiť
palivovým drevom už dnes!
0917 649 213

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

SBS
LAMA SK

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

Západné Slovensko
86.750
87.350
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

príjme pracovníkov

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

na fyzickú ochranu objektu

Duslo Šaľa
Nástup IHNEĎ
POS nutný!
781210003-1

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

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
48.090
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

0911 245 691

Spoločnosť Triana spol. s r.o.
Čierny Brod 450, 925 08
ponúka stabilnú prácu:

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

850€ brutto + var. zložka/ mesiac
36-0003

Redakcia:

Deň, na ktorý by sa nemalo zabúdať

OPERÁTOR VÝROBY
NÁPLŇ PRÁCE:
■ práca na jednu rannú zmenu
■ obsluha strojov a zariadení v procese balenia zemiakov
■ triedenie zemiakov
■ zabezpečuje funkčnosť jednotlivých zariadení
■ vykonáva a kontroluje čistenie zariadení a pracoviska

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

PONÚKAME:
■ stabilná práca na trvalý pracovný pomer
■ mzda od 6,00 eur/brutto
■ polročné odmeny
■ každoročné mzdové prehodnotenie
■ nástup ihneď

Ďalšie info. Vám ponúkneme
na tel. č.: 0903 715 342

GA21-40 strana
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94-0105

ŠALIANSKO

16-01

GALANTSKO

Najčítanejšie regionálne noviny

SLUŽBY, ZAMESTNANIE

GALANTSKO
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PONÚKAME PRÁCU V ČR

59-132

UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ

0800 500 091

85 0655

MZDY OD 900 € DO 1300 € / MESAČNE
BLIŽŠIE INFORMÁCIE NA BEZPLATNEJ LINKE:

INZERCIA
0905 373 407

GA21-40 strana
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34-0012

0LHVWRYNRQX*$/$17$

759$/¬35$&291¬320(5

Extra bonus za október 30 €
a november 60 €
36-0055-4

ZAMESTNANIE

Firemná doprava a ubytovanie ='$50$

Stravné lístky v hodnote € ='$50$

DSODWDªGRY¨N\€

3UHSODWHQLHFHVWRYQêFKOtVWNRY[PHVDþQH

Zálohy každý piatok vo výške 40€

Mzda po odpracovaní mesiaca min. €

Pozície: operátor výroby,
YRGLġ9=9EDOLġ]iVRERYDġ

(,&=23d192&$53(1=5

5=1(35$&291d32=&,(

MHGQRGXFK¨LDFHVWDNSUgFL

www.studentservis.sk
galanta@studentservis.sk
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ZAMESTNANIE, SLUŽBY

GALANTSKO

5

SBS
LAMA SK

príjme pracovníkov
na fyzickú ochranu objektov
v Logistickom parku

v Gáni

59-288

0948 008 380

36-0003

800€ brutto/ mesiac
Nástup IHNEĎ
POS nutný!

BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY
prístrešky

splátky od 98 €

splátkyod
od99
99€€
splátky

JESENNÉ ZĽAVY AŽ DO 50%

zimné záhrady

splátky od 149 €

VYHRAJTE 400 €

0948 787 777 | www.balkona.eu Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom

GA21-40 strana
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splátky

zasklievanie terás

5

63-36

rámové
bezrámové

do
atia
y pl
Zľav

balkóny

ZAMESTNANIE
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AMAZON_SK_RIJEN_inzerce_207x137.indd 1
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SLUŽBY, ZAMESTNANIE

GALANTSKO
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HĽADÁTE NOVÉ
ZAMESTNANIE?

Predaj a rozvoz po celej SR

zjX¤U~jb
Podieľajte sa aj Vy na
výrobe káblových zväzkov
do elektromobilov!

Uj`o~Uj¦ØƉ~z+«j¦
«°Ɖ°ĩÎĜŅƴæƉÎåĹƼú

ěŏăŢ

8ųŅŸƋƗxŏǉ
ÆųŅĹǄ

ŏƑØƑŀƉ7/m2 ŸƉ%zB

Uplatnite sa na rôznych pozíciách v stabilnej a prosperujúcej spoločnosti v
Kolárove!

ĬƋų±ĬĜčĘƋƗxŏǉ
Òĝų±

Aktuálne hľadáme na prácu v trojzmennej prevádzke

ŏŏØƆƆƉ7wĵƖƉŸƉ%zB

OPERÁTOROV VÝROBY

UkěǉĊƆxăĊƑǉƁƁŏØǄåĹĜƋÄǄåĹĜƋŸĩţŸĩ
UkF)ěǉăăxƆƗăĊǉǉƆØĩŅŸĜÏåÄǄåĹĜƋŸĩţŸĩ

S
3
1
D
9 7

3
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U

O
K
U

2 8
1 5

2
7

2

5

6

2
7
5
8 6 5

+80 € v čistom
vo forme straveniek

Bonusy a možnosť
mimoriadnych odmien

Čisté a príjemné
pracovné prostredie

Príspevok na dopravu

Možnosť postúpiť na
vyššie platenú pozíciu

*Nástupný brutto plat obsahuje základnú zložku mzdy 665 €, bonus za dochádzku a príplatok za prácu v noci.
(Po skúšobnej dobe zamestnancom prináleží aj výkonnostný bonus.)

1
8 9

13 121 0539

åŸĘŅŞţǄåĹĜƋŸĩţŸĩ

Nástupný plat 805 €*
Po 3. mesiaci 875 €*

7

Pohovory máme
KAŽDÝ PONDELOK A KAŽDÚ
STREDU

Pre viac informácií volajte

035 / 7846 712 alebo 035 / 7846 719
E-mail career@kssk.kroschu.com

o 8:00 na našej adrese.

KROMBERG & Schubert s.r.o.
Priemyselný areál 3206
946 03 Kolárovo

59-285

ěŏăŢ

Váš úspech je naším cieľom
Hľadáme na trvalý pracovný pomer technika na prácu
s optickými komunikačnými sieťami.

Dr. Štefan Balogh
Kardiológ

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.

Ordinačné hodiny
Po, Ut, Štv 7:00 - 17:00 hod.
07-0068

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.

GA21-40 strana
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Poliklinika Šaľa
Nemocničná 833/1

801210147

0905 376 084

Állandó munkaviszonyra keresünk alkalmazottat optikai
hállózatokkal való munkavégzésre.
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OBNOVA STRECHY v najlepšej cene
OBNOVA
> ETERNITOVÝCH
> PLECHOVÝCH
demont
áže
> PLOCHÝCH

BEZ

Zameranie, odborné poradenstvo
a cenová kalkulácia ZADARMO!

Regenerácia či úľava pred svrbením,
pokožke prichádza na pomoc CBD
Ich podiel na trhu s kozmetikou má
do roku 2024 vzrásť o 30%, dostať ich v
rôznych formách, od krémov, sprejov,
rozjasňujúcich olejov, po šampóny či
mejkap. Kozmetické prípravky s obsahom kanabidiolu (CBD) môžu pomôcť
ľuďom so sklonom k suchej či zaparenej pokožke, akné a ekzémom.

a analgeticky, teda uľaviť od bolesti. V
oblasti dermatológie sa tieto vlastnosti
odzrkadľujú dopadmi CBD na sebocyty,
bunky v mazových žľazách, ktoré sa podieľajú na produkcii mastných sekrétov.
Tie udržujú pokožku pružnú a hydrato-

Výskum pre La Clinica Terapeutica zas
skúmal, ako CBD účinkuje na jazvy z
akné a iné kožné ochorenia. Počas dvoch
mesiacov si dvakrát denne dvadsať
účastníkov nanášalo masť s obsahom
CBD. Po tejto dobe sa vzhľad, pružnosť a
hydratácia ich pokožky výrazne zlepšila.

V predošlých článkoch sme písali o
CBD získavanom z konopy siatej ako
efektívnom výživovom doplnku. Kozmetický priemysel má však oproti ostatným oblastiam výhodu. Hoci CBD nemá
žiadne psychotropné účinky, jeho úplná
legalizácia je stále v procese. Kozmetika
má však najmenej obmedzení, pretože
sa jej produkty nemusia konzumovať.
Aj z tohto dôvodu sa CBD kozmetika pred niekoľkými rokmi začala tešiť
úspechu najskôr v Hollywoode a neskôr
sa rozšírila aj do Európy. Jednou z najFoto: Canva.com
úspešnejších je napríklad česká značka
CANNEFF. Kozmetika s obsahom CBD
je však stále novým trendom a derma- vanú. Keď sú sebocyty nadmieru stimutologické účinky tejto látky vedci stále lované alebo zapálené, vzniká príliš veľa
skúmajú.
mazu, čo môže vyústiť do dráždivosti,
zápalu pokožky alebo akné.
Mení vzhľad a zmierňuje zápaly

a iných nepríjemných pocitov. Zistili to
napríklad maďarskí vedci v štúdii pre
The Journal of Clinical Investigation z
roku 2014, keď pozorovali účinky CBD
na sebocyty. Pri použití CBD sa sebocyty „upokojili“, a tým sa znížila tvorba
mazu.

Pri nanesení prípravku s CBD na poNajlepšie preskúmanými účinkami kožku sa môže znížiť tvorba tohto mazu
CBD je schopnosť pôsobiť protizápalovo a pokožke sa uľaví od zápalu, svrbenia

CBD tiež môže zmierniť svrbenie pokožky, pretože kanabinoidy pôsobia na
nervové signály, ktoré po prenesení do
mozgu vytvárajú pocit svrbenia. Podľa
štúdie pre platformu Acta Dermatovenerologica Croatica CBD úplne zastavilo
svrbenie pokožky 81 percent pacientom
podstupujúcich hemodialýzu. Zatiaľ
však kvôli nedostatku informácií a výskumu v tejto oblasti nie je odporúčané
používať CBD ako jediný prostriedok na
vážnejšie kožné problémy. Na dosiahnutie efektívneho účinku ho preto mnohé
kozmetické značky kombinujú s ďalšími
účinnými látkami ako kyselina hyalurónová či s rastlinnými ceramidmi.
» red.

GA21-40 strana
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Naša firma má dlhoročné
skúsenosti v obore

CBDexpert

5% CBD olej

31,5

0

EUR

10% CBD olej
,9EU0R

45

20% CBD olej

63,0

0

EUR

CBD BIO KONOPNÉ OLEJE
VLP¶ŀHWHREMHGQDħQD

www.cbdexpert.sk
VOHGXMWHQ£VDMQDIDFHERRNX
www.facebook.com/cbdexpert.sk

$NVDFKFHWHVWDħSUHGDMFRP
DM9\NRQWDNWXMWHQ£V
D]¯VNDMWH]DXM¯PDY«
SRGPLHQN\

+421 904 552 345

objednávky@cbdexpert.sk

0RŀQRVħSUHGDMDRVREQH
DMQDSUHGDMQL

33-0084

ŠPECIÁLNA ZĽAVA
pre dôchodcov
0905 555 222

88-0105

Materiá
l
prvotrie
dnej
kvality

ZAMESTNANIE
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36-0055-4

GALANTSKO
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Občianska
riadková
inzercia
02 AUTO-MOTO / iné
»ČZ-JAWA Odkúpim Moto-

cykel/Diely- SERIÓZNA DOHODA 0908205521
»Autá, Motorky, Traktory ODKÚPIM VETERÁNY 0949
350 195

04 BYTY / prenájom
»Prenajmem rod.dom 2+1 v
Tešedíkove, 0903731710
»Dom-3i v Abraháme na
prenájom. S pozemkom
1000 m2. 0907/130950

07 REALITY / iné
»Kúpim garáž 0905151894
»Dám do prenájmu kanc.

priestory 91 m2 v Sali,
0918382616
»Kúpim ornú pôdu aj podiely. Rýchle a seriózne jednanie. Platba v hotovosti.
0901 923 205

09 DOMÁCNOSŤ
»Predám výhodne nové
dvierka na kuchynskú linku, rôzne, 0919 17 62 33

11 HOBBY A ŠPORT
»Predám vodný skúter s prí-

slušenstvom 0915400088

14 RÔZNE / iné

CHARITA / ZAMESTNANIE

Najčítanejšie regionálne noviny

„Košturiakovci“ vyhoreli
V Kláštore pod Znievom vyhorelo
známe zariadenie pre bezdomovcov, pomôžte prosím! Stará sa oň
náš redakčný prispievateľ a Vám
dobre a už roky známy autor, Ján
Košturiak.

modlitbách, prácach a obetách mnohých rehoľných spoločenstiev už od
11.storočia (premonštrátov, benediktínov, členov spoločnosti Ježišovej) – ide
o premonštrátsky kláštor Panny Márie
v Kláštore pod Znievom. V pätnásť rokov nepoužívaných starých priestoroch kláštora sa diali zázraky – nebola
funkčná elektrika, kúrenie, žiadne sociálne zariadenie, dnes je celá budova
obývaná, vykúrená, využitá do posledného kútika a všetko svojpomocne a s
Božou pomocou.
„Vyhoreli sme“, napísal nám do
redakcie profesor Ján Košturiak. Našťastie bez ľudských zranení, aj zvieratá sme zachránili.“Ak máte ako, zverejňujeme overené číslo účtu zbierky pre
Útulok Dobrého Pastiera. Ďakujeme!
Ide toziž zima.

Útulok Dobrého Pastiera je jedno z
najväčších zariadení na Slovensku, poskytujúce sociálne služby chudobným.
Útulok Dobrého Pastiera je útulkom
pre ľudí, ktorým život nedožičil toľko,
čo ostatným. Je to útulok aj pre tých,
ktorí si nevážili to, čo mali, a museli
to žiaľ stratiť, aby to znova našli. Jeho
kapacita pred zimou sa naplnila na maximum – 300 odkázaných duší. Útulok
však zasiahol ničivý požiar.
Už v roku 2007 prichýlil otec Vladimír na farský úrad v Koši asi desiatich
mužov, ktorí museli opustiť resocializačné zariadenie v obci. Farské priesto- Číslo účtu (IBAN): SK20 0200 0000
ry nemohli však dlho slúžiť na tieto 0025 5321 8455
účely a tak sa otec Maslák obzeral po
budove, v ktorej by mohol naplno realizovať túžbu a myšlienku, ktorú dlho
v sebe nosil – pomáhať slabším a odstrčeným, osobám bez úcty k sebe, k životu, k druhým. Na tejto ceste hľadania
priestorov otcovi Maslákovi pomohli
viacerí dobrodinci, jedným z nich bol
zosnulý a vážený Mons. Rudolf Baláž.
Budova, ktorá v súčasnosti už
slúži ako domov pre týchto ľudí, je budova nie hocijaká, budova s hlbokým
kresťanským základom, postavená na
» red

»Kúpim starý traktor Zetor,20,30,4011.0902449970
»Predám nastrúhanú hlávkovú kapustu vhodnú na
kvasenie, 1 kg- 60 centov.
09034335060

16 ZOZNAMKA
»SYMPATICKÁ 55 R HĽADÁ
PRIATEĽA NA ZOZNÁMENIE
0944724181
»Mám 58r. hľadám dámu
do 55r. len vážne,skromné,inteligentné dámy volajte,
0948399758
»Vdovec 59. Hľadám priateľku na zoznámenie. Som
z Galan 0905376545

-

PRACUJ U NÁS S ÚSMEVOM
BALENIE VESELÝCH PRODUKTOV
JEDNODUCHÁ PRÁCA PRE KAŽDÉHO
0917 465 632 y 0908 961 969
0917 839 697 y 0948 002 048

www.pracahned.eu

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera GA medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu
Príklad:
RP GA 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.
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Prijem plošnej
inzercie

O

do ktorého koľvek okresu

K

tel.: 0905 373 407

U

e-mail: galantsko@regionpress.sk
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NÁBYTOK HALÁSZ
akciový leták a ďalší tovar za výhodné ceny nájdete na našej webovej stránke

www.nabytok-halasz.sk

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

Sedacia súprava do „U“ VEGAS
rozkladacia s uložným priestorom
šírka: 350 cm
CENA: 980,- €

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

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

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

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

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

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

Sektorový nábytok AMARANT
rôzne farby
Cena od 45,- €

ZÁCLONY - 50% až 70 % | KOBERCE - 30% až 50 % | 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 10% ZĽAVU na nezlavnený sortiment na 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
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Ezen reklámunt felmutatása ellenében 10% KEDVEZMÉNYT adunk a nem leszálitot árucikkunkre az osszes uzletunkben

ZDRAVIE / SLUŽBY
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ZÁRUKA

ROKOV

STOLIČKOVÉ VÝŤAHY

Veľmi obľúbené
 Pre ŤZP občanov možnosť vybaviť na zakúpenie
stoličkového výťahu peňažný príspevok

 Vynikajúca kvalita prevedenia
 Funguje aj v prípade výpadku elektrického prúdu
 Inštalácia za 1 deň a bez potreby stavebných úprav
 Náš vlastný technický tím pre rýchly zákaznícky servis

Sme tu pre Vás po celom Slovensku
Volajte teraz pre bezplatnú a nezáväznú obhliadku

0800 162 162

65-012

BEZPLATNÁ
INFOLINKA

52-0065



HRADEC KRÁLOVE
145 KČ/ NETTO HODINA

OPERÁTOR
VÝROBY
- ubytovanie
zabezpečené

VIAC INFO
NA TEL.
ČÍSLACH:
BEZPLATNÁ LINKA
85 0672

+420 702 193 121

85_0793

0800 500 091
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