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škridla výpredaj
4,90 € / m2

Rezivo, OSB dosky, škridla, odkvapy, strešné okná

ARRI s.r.o., Budovateľská 20, Okoč, tel.: 0905 746 124, www.strecha.ws

tesárstvo - klampiarstvo - pokrývačstvo

PLECHYa škridle ihneď zo skladu. Ozaj výhodné ceny.
Strechy na kľúč a rekonštrukcie striech.

TOVAR, SERVIS - DODÁME DO 2 HODÍN

Neváhajte zavolať!

8
0
-0
0
6
7

Ing. Dagmar Macháčková, správca úpadcu Imrich 
Semsei. oznamuje 

že dňa 5.4.2022 na adrese Jarmočná 3, Hlohovec uskutoční 
dražbu vlastníckeho podielu v 1/2 , bytu č. 1 na ulici  Športová 
398/16, Číčov . Súčasťou sú nebytový priestor č. 1 – garáž a 
spoluvlastnícky podiel k pozemkom 8760/35652 na  parc. č. 
2724/182, parcela registra „C.

Kontakt: 0915 972 611 , machackovad@gmail.com

Je fascinujúce, ako sa my Slováci 
dokážeme vo vypätej situácii spo-
jiť. Obdivujem ten zápal, s ktorým 
sa púšťame do pomoci iným a to 
napriek tomu, že sami zažívame 
ťažké časy.

V týchto dňoch uplynuli dva 
roky od prvého potvrdeného prípa-
du koronavírusu v našej krajine. Aj 
vtedy sme sa všetci vystrašení a ne-
tušiaci, čo nás čaká, zomkli a bez za-
váhania pridali ruku k dielu. Každý 
ako vedel a bez nároku na odmenu. 
Niektorí šili rúška a odnášali ich na 
oddelenia do nemocníc, do domovov 
sociálnych služieb či vešali na ploty 
a kľučky bytových domov, aby si ich 
odtiaľ vzali tí, čo to potrebovali. Ďalší 
zabezpečovali nákupy pre seniorov a 
chorých, ktorí museli zostať niekoľ-
ko dní v karanténe. Mnohí zdravot-
níci ale aj vojaci, policajti, úradníci 
či dobrovoľníci sa pravidelne počas 
víkendov zapájali do testovania nás 
všetkých.

Ešte sme sa ani poriadne ne-
stihli spamätať z koronakrízy a už 
čelíme ďalšej výzve. Udalosti uply-
nulých dní poznačili naše životy. 
Vojna na Ukrajine nás hlboko zasiah-
la. Zhrození a plní strachu sme na-
priek všetkému ihneď po vypuknutí 
ozbrojeného konfliktu zmobilizovali 
všetky svoje sily a pustili sa bez za-
váhania do pomoci svojim susedom. 
Ľuďom ťažko skúšaným vojnou otvá-
rame bez očakávania odmeny či 
uznania svoje domovy, organizujeme 
zbierky, koncerty, ponúkame vľúdne 
slovo aj útechu. Každý sa zapája, ako 
môže a tá človečina, čo 
z toho srší, je vskutku 
chytľavá. Želám si, 
aby nám vydržala čo 
najdlhšie.

Som na nás pyšná

» Renáta Kopáčová, redaktorka
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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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S hrôzou sledujeme vojnu na Ukrajine. 
Celé generácie sme nepoznali nezmysel-
né zabíjanie a ničenie. Teraz ich máme v 
tesnej blízkosti.

Ako vydavateľ novín, ktoré máte pred 
sebou, nechceme stáť mimo. Po všetkých 
vlnách pandémie a lockdownov a pri his-
toricky najvyšších cenách vstupov (u nás 
ceny papiera) si nemôžeme dovoliť veľké 
gestá. A podobne sú na tom naši klienti 
– menšie a stredné podniky, ktoré tvoria 
drvivú väčšinu našich klientov. Ale aké-
koľvek sú naše starosti, sú zanedbateľné 
v porovnaní s tým, čo práve teraz zažívajú 
naši ukrajinskí susedia. Preto sme museli 
hľadať spôsob, ako im pomôcť. 

Naša sila je v počtoch. Sme nielen vy-
davateľom najčítanejšieho týždenníka s 
najväčšou sieťou regionálnych novín, ale 
sme aj vydavateľom s najväčším počtom 
klientov. Preto sme sa inšpirovali príslo-
vím „babka k babce...“ a poprosili sme na-
šich inzerentov, aby spolu s nami prispeli 
obetiam ukrajinského konfliktu. Symbo-
lickou sumou 1 euro z každej faktúry. Ku 
každému takto získanému euru pridáme 
druhé euro my – vzdáme sa časti našich 
tržieb. A keďže každý týždeň je tých fak-
túr viac ako tisíc, máme potenciál dať do-
kopy s našimi klientmi peknú sumu.

Eurá od našich klientov spolu s tými od 
nás poputujú na účet ukrajinského Červe-
ného kríža. Ten pomáha ľuďom v núdzi aj 
priamo v epicentre bojov, uprostred toho 
najväčšieho pekla, aké momentálne v 
Európe jestvuje. Ak sa však v budúcnosti 
vyskytne urgentnejší spôsob ako pomôcť 
obetiam vojny, budeme pomáhať aj inde. 
Vždy len humanitárne.

K našej iniciatíve sa už pridali prvé fir-
my z nášho regiónu: FOKUS očná optika 
a. s., IDEA DESIGN s.r.o., Y END, spol. 
s.r.o., ARRI s.r.o., FANDE s.r.o.

Úprimne a zo srdca ďakujeme. Dúfa-
me, že sa pridajú aj ďalší.

Obraciame sa však teraz aj na Vás, 
našich čitateľov. V tejto náročnej dobe si 
musíme pomáhať navzájom, preto Vás 
chceme poprosiť, aby ste ani vy nezabud-
li na podporu regionálnych firiem, ma-
lých a stredných podnikateľov z Vášho 
okolia. Bežnými nákupmi, objednaním 
služieb. Namiesto e-shopu, podporte ľudí 
vo svojom okolí. Ak budeme držať spolu, 
dokážeme veľké veci a ani tie najsilnejšie 
a najbezohľadnejšie veľmoci nás nezlo-
mia. Tak, ako to v týchto dňoch dokazuje 
ukrajinský ľud.

Zostaňme spolu, pomáhajme a pomá-
hajme si navzájom.

EURO k EURU pre Ukrajinu

» Tím REGIONPRESS a klienti

»CZ 175 / SIMSON / JAWA 
90 / STARY PIONIER JAWA 
MUSTANG / MOPED STA-
DION / BABETA KÚPIM 
TIETO MOTORKY AJ POKA-
ZENE PONUKNITE PLATIM 
IHNED 0915215406

»Kúpim garáž. Tel. 0905 
151 894

»Kúpim haki lešenie. Tel 
0908 532 682

Občianska
riadková
inzercia
02 AUTO-MOTO / iné 

07 REALITY / iné       

08 STAVBA                    

Chcete si podať
inzerát?

Pošlite SMS na číslo 8866 v tvare:
RP medzera DS medzera Číslo 
rubriky medzera Text inzerátu
Príklad: RP DS 12 Predám kočík, 
0987 654 321.
Spätnou SMS vám potvrdíme prijatie in-
zerátu a jeho cenu, ktorú vám vyúčtuje 
váš mobilný operátor. Cena je 0,60 € s 
DPH za každých začatých 30 znakov tex-
tu vášho inzerátu vrátane medzier. Nič 
iné neúčtujeme. Upozornenie! Služba 
nefunguje u operátora O2 a 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 ľu-
bovoľných iných našich novinách, DS 
zameňte za skratku novín, ktorú nájdete 
na druhej strane vľavo dolu. Službu 
PlatbaMobilom.sk technicky zabezpe-
čuje ELET, s.r.o.
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   P.L.S. s.r.o. Ing. Peter Leporis
 sprostredkovateľ poistenia, úverov a leasingu - člen skupiny

Ponúkame poistenie:
k k v

c v

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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Info: 0902 419 329, e-mail: m.ertl@jsb.sk
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SBS GUARDING s. r. o.
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SBS GUARDING s. r. o.
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€
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SBS GUARDING s. r. o.
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SBS GUARDING s. r. o.
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€
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CHCETE ochranu pred BANKAMI,
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KAMENÁRSTVO KAJAL

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

tel.: 0948 312 754, 0948 665 377

Kamenosocharstvo Kajal
Celý ponúkaný sortiment nájdete na:

Platba možná
    aj s platobnou kartou.

• Najväčšia výstava náhrobných kameňov 
 v širokom okolí
• Náhrobné kamene aj na mesačné splátky 
 už od 120 € na mesiac + akontáciu zaplatí firma 
 za vás
• Novootvorená pobočka aj vo Veľkých Úľanoch 
 od 10.00h do 17.00h
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Umývanie a náter fasád

Čistenie a náter striech
RODINNÝCH A PANELOVÝCH DOMOV

    Volajte zdarma: 0800 22 10 12

sk
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,90

od 1. 03. do 31. 03. 2022



DS22-10 strana 4

BÝVANIE Najčítanejšie regionálne noviny
4

NÁBYTOK HALÁSZ

Kovový jedálenský set 9004 1+4 alebo 1+6 
rôzne farby
pôvodná cena: od 119 €  akcia: od 99 €

Štýlový nábytok 8075
možnosťt výberu aj iných častí
pôvodná cena: 5 150 €  akcia 2 575 €

Sedacia súprava NICOLE
rozkladacia s uložným priestorom polohovateľné opierky 
hlavy, rozmer 212 cm x 330 cm x 164 cm cena: 1 231 €

Najväčšia predajňa až 5 000 m2 predajnej plochy:  DUNAJSKÁ STREDA, Galantská cesta (vedľa Kauflandu), tel.: 0905/897 852 
otváracie hodiny: pondelok až sobota  od 9:00 do 19:00 hod.

Pri predložení tejto reklamy Vám dáme 10% ZĽAVU na nezlavnený sortiment na všetkých našich predajniach. 
Ezen reklámunk 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, ŠAĽAVEČA, Nitrianska 1750/51, 0905/296 557 

 akciový leták a ďalší tovar za výhodné ceny nájdete na našej webovej stránke

 www.nabytok-halasz.sk

3
2
0
0
3
5
-1

Ratanový set 845
1+6 stoličky sú s podsedákom. Set je z hliníkovéhoo 
rámu, ktorý vo vonkajšom prostredí nekoroduje
pôvodná cena: 670,- € akcia: 499 €

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

Šatníkovo-policová skriňa BALI
cena: 285 €

Masívne hojdacie drevené  kreslá 6005 a 3008
6005                                                                                          3008
pôvodná cena: 199 €                                cena: 210 €
akcia: 129 €

Kuchynská linka SARA
skrinky v rôznych veľkostiach
cena od 34 €

Posteľ TIPO
rozmery 140 cm, 160 cm, 180 cm a 200 cm, výška postele 
52 cm, pružinová posteľ s uložným priestorom
cena: od 550 €

Šatníková skriňa ELENA - 3-dverová-so zrkadlom, rôzne 

farby, skrine dvojdverové, trojdverové bez zrkadla  alebo so zrkadlom, v. 

190 cm x š. 90 cm (133 cm) cena: od 149 € Nadstavec dvoj 
alebo trojdverový v. 55 cm x š. 90 cm (133 cm) cena: od 75 €

Tovar máme skladom. Akcia trvá do vypredania zásob.
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AKONTÁCIOU bez navýšenia

-NOU

Splátkovy ́
predaj

Široký sortiment príslušenstva

031/558 46 00

Rozvoz ZDARMA!
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320006-4

320006-4
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66-94

www.virivkyonline.sk
0949 444 033
info@virivkyonline.sk

Predaj a servis 
kanadských 

a amerických  víriviek 
po celom Slovensku
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32-0034

e-mail: velcon@velcon.sk

19 ROKOV NA TRHU

88-0020

www.matejovdvor.sk - 100% záruka kvality

PREDAJ VO VAŠOM OKRESE

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

CHCETE CHOVAŤ HYDINU?

Sme tu pre Vás už 30 rokov!!!
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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 
• máme stále ponuky aj pre mužov!
• 14-dňové turnusy, rakúska živnosť
• sme partnerom rakúskeho Červeného kríža

 

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

Zavolajte hneď a zmeňte
svoj život novou prácou

 0800 24 24 44
Jednoducho spolu prejdeme
všetky kroky k novej práci. 

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 

32-0002


