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Týždenne do 34 390 domácností

NÁBYTOK NA MIERU PALIVOVÉ
DREVO

Za rozumné ceny!
Zameranie a návrh ZADARMO!
k
ok: nabytokbukovsky.s
Róbert Bukovský

|

36-0007

facebo

0911 266 549

Neváhajte sa zásobiť
palivovým drevom už dnes!
0917 649 213

16-0103

POLIENKA BUK, HRAB

INZERCIA

0907 173 047, szilard.takacs22@gmail.com

RECYKLÁCIA
AUTOMOBILOV
Autorizovaný spracovateľ - Piec auto s.r.o.

Výročia a udalosti

6. jún 1944

vylodenie v Normandii

tesárstvo - klampiarstvo - pokrývačstvo
TOVAR, SERVIS - DODÁME DO 2 HODÍN

Akcia na šrotovné - platíme 50 € za auto
Odvoz auta zadarmo
GA SA HC LV NR NZ PE PN BN NM TO TT ZH ZC BS.

Rezivo, OSB dosky, škridla, odkvapy, strešné okná

78-0019-1

80-0007-2

ceny.
du. Ozaj výhodné
PLECHYa škridle ihneď zoč skla
a rekonštrukcie striech.

daj

4,90 € / m

2

Strechy na kľú

Neváhajte zavolať!

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

91-0005

škridla výpre

Už nemusíte chodiť na dopravný inšpektorát,
my všetko odhlásime za Vás.

0915 261 120

36-0004

36-0069

0905 373 407

KAMENÁRSTVO KAJAL
tel.:

0948 312 754, 0948 665 377

• Najväčšia výstava náhrobných kameňov
v širokom okolí

• Náhrobné kamene aj na mesačné splátky
už od 120 € na mesiac

• Novootvorená pobočka aj vo Veľkých Úľanoch
od 10.00h do 17.00h

1000,36-0072

-15%

hydinárska farma topoLnica

-30%

1300,-

36-0015

-20%

Kuričky Nosivé
rôznej farby 8-12-15-18 týž
Kuričky nosivé 14-týždňové 6,90 €/ks
Nosnice pred znáškou 20 - týždňové 7,90 €/ks
Brojlerové kačice 1-14 dňové
Mulard Kačice - Káčere 1-14 dňové Aktuálne platí
ia zásob
Brojlerové kačice na výkrm
do vypredan
Mulard kačice na výkrm
Predaj rastovej a znáškovej kŕmnej zmesi
0905 551 499 • 031/781 15 63 • www.hydinarskafarma.sk
Hydinárska farma Topoľnica

Rozvoz zabezpečíme
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Celý ponúkaný sortiment nájdete na:
Kamenosocharstvo Kajal
Otvorené: po-pia: 08.00-17.00
so: 08.00-18.00, v nedeľu po dohode

36-0006

1950,-

Platba možná
aj s platobnou kartou.

(pri galante)

36-0008

Ponúka na predaj:

• ZNÍŽENÉ CENY O 20%
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Dnes dopoludnia znela z obecného
rozhlasu v našej dedine pieseň Karla Gotta. Uvedomila som si, že hoci
tento hudobný velikán už takmer tri
roky nie je medzi nami, žije stále v
srdciach mnohých.

a byť tu, keď nás potrebujú. Tak ako
dobrí učitelia, ktorí dokážu ovplyvniť niekoľko generácií žiakov, šikovní
lekári a zdravotníci, ktorí pomáhajú
mnohým pri ich neľahkom boji s rôznymi chorobami, opatrovatelia a sociálni
pracovníci, ktorí sú pri trpiacich aj v
Je skvelé, ak človek zanechá po ich najťažších chvíľach, ako záchranásebe stopu, svedectvo o tom, že tu bol, ri, bez odvahy ktorých by vyhaslo veľa
že žil. Podobne ako astronauti, ktorí ľudských životov, ako dobrovoľníci,
vztýčili vlajky na Mesiaci, ako stavite- starajúci sa o tých, ku ktorým bol žilia, ktorých stavby pretrvávajú po stá- vot krutý, ako rodičia, ktorí starostlivo
ročia, ako maliari, ktorých diela nad- vychovali svoje deti, či starí rodičia,
chýnajú aj po rokoch, ako hudobníci, ktorí sa rozdávajú pre svoje vnúčatá,
ktorí sa vďaka svojim melódiám stali alebo ako ľudia, ktorí si nájdu čas pomôcť rozličnými formami tým, ktorí sú
nesmrteľnými, ako...
v núdzi.
Ľudia už odpradávna budujú čaPrednedávnom som dostala darsové schránky, do ktorých ukrývajú
historické predmety alebo informácie ček zabalený v škatuľke, na ktorej je
pre budúce generácie. Rodiny si zasa napísané:„Zanechajte
vytvárajú rodinné albumy ako spo- malú iskru, nech ste
mienku na pekné chvíle, ale aj ako pa- kdekoľvek.“ Myslím si,
miatku pre svojich potomkov.
že práve to by mohla
byť cesta.
Myslím si, že zanechať správu vo
fľaši – odkaz, ktorý chytí iných za srdce a bude živý aj potom, keď tu už my
nebudeme, môže každý z nás. Svojou
ľudskosťou, obetavosťou, empatiou,
nezištnosťou i ochotou načúvať iným
» Renáta Kopáčová, redaktorka

MAĽBY, STIERKY
aj airless systémom

Hľadáte účtovníka?
0903 134 320
Kamenárstvo KAM-MAN
Veľké Úľany
Ponúkame rôzne druhy žulových pomníkov a
kamenárske práce za akciové ceny!

Vyberte si kvalitu za prijateľnú cenu!

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

Ša¾a

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

09-15

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

Západné Slovensko
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

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

56.200
29.300
37.270
30.860
38.570
32.480
33.590
40.150
38.400
26.880
50.780

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

37.210
30.830
27.190
92.130
24.900
12.940
31.260
41.520
49.940
32.540

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

DOBRÁ STRECHA
OBNOVA STRIECH
za NAJLEPŠIU CENU

garancia
v
15 roko

Rebplast

zľa
Bez potreby demontáže
dôchodcov
bitumenovou lepenkou (index)
Zameranie, cenová kalkulácia, poradenstvo zdarma

0905 528 703

www.oknabrany.sk

Plastové okná
Garážové brány

eternitových, plechových, plochých
a kanadské šindle
va pre

TEL.: 0910 976 757

ejšie
Najčítan
ne
regionál
noviny
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88-0041

97.240
106.540
34.320
34.390
30.330
16.450
30.580
29.680
54.170
35.050
22.970
41.870
35.420
36.750
41.930
59.870
49.930
20.930

36-0063

Doplnky a montáž ZADARMO!

Galanta

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

0903 228 167

• Plastové , hliníkové rolety
• Vonkajšie žalúzie Z90
• Proti hmyzu: sitá na okná, pántové dvere
• Posuvné dvere, dvere plisse
• Zasklievanie terás
• Servis plastových okien a dverí

36-0057

Ľuboš Bugyi

Zanechajme stopu

36-0016

GALANTSKO

Najčítanejšie regionálne noviny

36-0022

2

SLUŽBY, ZAMESTNANIE

GALANTSKO

3

HĽADÁTE

sk

ZAMESTNANCA?
SKÚSTE TO

INZERCIOU

Umývanie a náter fasád

v našich novinách

78-0002-1
78-0002-1

0905 373 407

Čistenie a náter striech
RODINNÝCH A PANELOVÝCH DOMOV

66-96

Volajte zdarma: 0800 22 10 12

Firma Grosse - Vehne Transport Slovakia s.r.o.

prijme do pracovného pomeru

vodičov MKD VP
skupiny "C+E"

Kontakt: 00421 917 999 400
e-mail: dispo@gvslovakia.eu

13 122 0267

Odmena: mesačne 900€ brutto + prémie
+ príplatky + cestovné náhrady
možnosť zárobku 2.000 - 2.500€/mesiac

GA22-22 strana
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Občianska
riadková
inzercia
AUTO-MOTO / predaj
101AUTO-MOTO/predaj
02AUTO-MOTO/iné
AUTO-MOTO / iné
02
» Kupim Simson Enduro,
Elektronic, alebo Jawa Pionier, Mustang.. Ponuknite,
dakujem. 0951 420 772
» KUPIM TOVARENSKY TRAKTOR, MOZE BYT AJ STARY NEPOJAZDNY TEL. 0949 350 195
» Kupim motocykle Jawa/
CZ/Babetta/Stadion/Pionier/Simson a in..Slusne zaplatim. 0949 371 361
» ODKUPIM motocykel JAWA
CZ PIONIER BABETA dobre zaplatim 0904 274 781

SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na obchodnú prevádzku

v Galante

0948 137 340 • andrej.kacer@guarding.sk

03BYTY/predaj
BYTY / predaj
03

volať v pracovné dni od 9:00h do 16:00h

04BYTY/prenájom
BYTY / prenájom
04
» Dám do prenájmu v Galante, izbu v RD,komplet zariadenu s TV.K dispozícii chladnička s mrazničkou,kút na
varenie,práčka,balkón..Cena
190 Eur/osoba, Pri ubytovaní
2 osôb 290Eur. Ihneď voľná.
Tel.:0948 976 503.

06POZEMKY/predaj
POZEMKY / predaj
06
07REALITY/iné
REALITY / iné
07
08STAVBA
STAVBA
08
» KÚPIM HAKI LEŠENIE. 0907
715 027
09
09DOMÁCNOSŤ
DOMÁCNOSŤ

hľadá nových kolegov

na pozíciu Operátor PCO v Galante.
MZDA: 1 000 - 1 200 EUR/mesiac (brutto), od 800 eur netto
Trvalý pracovný pomer
Hlavné zodpovednosti a pracovná náplň:

- monitoring napojených objektov na PCO
- okamžité riešenie vzniknutých udalostí
- telefonická komunikácia
Podmienkou je práca s PC na užívateľskej úrovni, komunikatívnosť, preukaz odbornej
spôsobilosti, bezúhonnosť, spoľahlivosť a zdravotná spôsobilosť podľa zákona o SBS

V prípade záujmu nás kontaktujte na tel. čísle
0911 770 074 v Po - Pia od 08,00 – 16,00 hod.

94-0052

05DOMY/predaj
DOMY / predaj
05
» NOVOSTAVBA - BUNGALOV,
na predaj v Tvrdošovciach,
tel. 0915 976 178

10ZÁHRADA
ZÁHRADA
A ZVERINEC
10
A ZVERINEC
HOBBY
A ŠPORT
1111HOBBY
A ŠPORT
12DEŤOM
DEŤOM
12
13ROZNE/predaj
RÔZNE / predaj
13
14 ROZNE/iné
RÔZNE / iné
14
» Kúpim knihu Hygienické
minimum skúšky 0911 543
758
15HĽADÁM
HĽADÁM
PRÁCU
15
PRÁCU
16ZOZNAMKA
ZOZNAMKA
16

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.

Výročia a udalosti
prvý testovací štart nosnej rakety Ariane 5 so štyrmi vedeckými
družicami skončil haváriou

4. júna 1996
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36-0003

Mzda: 4 €/h. netto + cestovné náklady
Nástup ihneď. POS NUTNÝ!

REALITY, ZDRAVIE

5

Výročia a udalosti

5. jún 1966

americký astronaut česko-slovenského
pôvodu Eugene Cernan sa počas misie Gemini IX-A stal druhým Američanom a zároveň tretím človekom, ktorý vystúpil do
otvoreného vesmíru

33-0037

GALANTSKO
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ZAMESTNANIE, SLUŽBY, ZDRAVIE

Najčítanejšie regionálne noviny

320006-6

6

BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY
rámové
bezrámové

splátky od 49 €

zasklievanie terás

splátky od 98 €

VYUŽITE PRED ZDRAŽENÍM
ŠPECIÁLNE ZĽAVY !

až do

splátkyod
od99
99€€
splátky

50%

splátky od 149 €

VYHRAJTE 400 €

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom

33-0036

0948 787 777 | www.balkona.eu

zimné záhrady

prístrešky

63-30

balkóny

GA22-22 strana
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SLUŽBY, ZAMESTNANIE

GA22-22 strana

Najčítanejšie regionálne noviny

8

INTERIÉR

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

www.nabytok-halasz.sk

Tovar máme skladom. Akcia trvá do vypredania zásob.

Rozkladacia sedacia súprava TRENDI
s uložným priestorom
rozmery: s. 250 cm x 170 cm, spanie 196 cm x 124 cm
pôvodné cena: 610 € akcia: 499 €

Sedacia súprava MULTI pevná
s taburetkou s uložnými priestormi
alebo rozkladacia bez taburetky
cena: 780 €

Rozkladacia sedacia súprava VIKTOR
s polohovateľnými opierkami hlavy
a úložným priestorom
pôvodná cena: 1 516 € akcia: 1 390 €

Rozkladacia sedacia súprava INFERNO
s uložným priestorom
rozmer 294 cm x 174 cm, spanie 230 cm x 160 cm
pôvodná cena: 813 € akcia: 790 €

Obývacia stena ARS
šírka 370 cm
pôvodná cena 537 € akcia 499 €

Rozkladacie detske kresielko
cena: 50 €

Rozkladacia pohovka INVERSA
s uložným priestorom
spanie 183 cm x 140 cm
pôvodná cena 400 € akcia 360 €

Rozkladací stôl BRONX
rozmer 140 /180 x 80, cena: 188 €

Vysoké postele rôzne šírky
140 cm, 160 cm, 180 cm a 200 cm
výška postele od 52 cm
ceny: od 550 €

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
otváracie hodiny: pondelok až sobota od 9:00 do 19:00 hod.

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

GA22-22 strana
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320035-1

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.

GA22-22 strana
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Senegal ponúka nezabudnuteľné zážitky
Patríte k tým, čo radi leňošia na
pláži a užívajú si slnečné lúče a kúpanie sa v mori? Toto všetko Senegal
ponúka na nádherných piesočnatých
plážach. Ale ak patríte k tým, čo chcú
vidieť „kus sveta“ aj za múrmi hotelových rezortov, tak by ste mali určite
zamieriť do Senegalu. Vďaka cestovnej kancelárii Hydrotour môžete zažiť tradičný senegalský život či safari
na vlastnej koži, prežiť noc v púšti,
okúpať sa v ružovom jazere a zároveň
spoznať aj kus senegalskej histórie.
Najzápadnejší bod kontinentálnej
Afriky sa nachádza v hlavnom meste
Dakar. Atmosféru umeleckého mesta
dotvára množstvo farieb, tradičné odevy tu hrdo nosia ženy aj niektorí muži.
Ak sa rozhodnete vydať na tradičný
africký trh, budete svedkami nielen
toho, ako hrdo nosia Senegalčania
svoje farebné odevy, ale zažijete naturálnu atmosféru nákupov. Zeleninu,
ovocie, bylinky, ryby, ale aj talizmany,
suveníry, látky či dokonca zvieratá – to
všetko tu miestni aj turisti nakupujú.
A ak chcete nakupovať, nezabudnite
na zjednávanie.

AMBITION Bizet tanierová
súprava, 18 ks

Gorée, Ružové jazero, Rallye Dakar - Po panoramatickej jazde Dakarom
nasadnite na loď a plavte sa na malebný
ostrov Gorée, ktorý je zaradený medzi
pamiatky svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Ostrov je spomienkou
na časy, keď z Afriky vyvážali milióny
otrokov, pozrite si koloniálny dom, kde
pripravovali otrokov na dlhú plavbu do
Ameriky. Ďalšou zastávkou je Ružové
jazero Retba, ktoré je dokonca slanšie
ako Mŕtve more. Kedysi práve tu končila legendárna Rally Paríž Dakar. Ružové sfarbenie jazera má na svedomí
baktéria Dunaliella salina, ktorá vďaka
slnečným lúčom produkuje ružový pigment. Apropos, takú malú Rallye Dakar
tu môžete zažiť aj Vy, jazda po dunách
v džípe je priam adrenalínovým osviežením výletu.

Safari a levy zblízka - Koho by nelákalo vidieť divé šelmy zblízka v ich
prirodzenom prostredí. Toto Vám ponúka návšteva levej rezervácie. V džípoch
chránených klietkou sa budete levom
pozerať priamo do očí. A jazda po prírodnej rezervácii Bandia Vám umožní
vidieť zblízka ďalšie africké zvieratá
- žirafy, antilopy, pštrosy, nosorožce či
veselé opice a tiež krokodíly.
Navštíve aj Fadiouth – jedinečný
ostrov postavený z mušlí. Že neveríte?
Prechádzka po ostrove Vás o tom presvedčí, mušle sú všade, po mušliach
kráčate, z mušlí sú dekorácie. A opäť
sú tu milí ľudia a ich terranga – teda
senegalská pohostinnosť. A nezabudnuteľný zážitok budete mať aj po tom,
čo strávite jednu noc v púšti Lompoul. špirovali? Tak neváhajte a rezervujte si
Dvojdňový výlet, počas ktorého sa aj svoj senegalský pobyt v CK Hydrotour
povozíte na ťavách a zažijete tradičnú ešte dnes.
púštnu večeru pri ohni. Už sme Vás in» text a foto ZK

GALANTSKO
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AIW - Práca pre opatrovateľky
seniorov v Rakúsku
• 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!

ZĽAVA

Kritériá
pre spoluprácu :

Zavolajte hneď a zmeňte
svoj život novou prácou

Pre ŤZP občanov
možnosť vybaviť na
zakúpenie stoličkového
výťahu peňažný
príspevok od štátu.

· opatrovateľský kurz a prax
· dobrá znalosť nemeckého jazyka
· vek 25 až 60 rokov

Jednoducho spolu prejdeme
všetky kroky k novej práci.

Bezpečnosť na schodoch a
štýl jedným slovom: Stannah

www.aiw.sk

0800 24 24 44
Facebook: aiwsk

32-0032
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RPR1

Zavolajte zadarmo

Táto ponuka je k dispozícii do
15. 6. 2022 a nie je platná s inými
kampaňami alebo ponukami.

75-25

0800 162 162

52-0003

Znovu získajte radosť z používania všetkých poschodí vášho
domu so schodiskovým výťahom, ktorý odráža váš exkluzívny
štýl. Vhodné pre rovné a lomené schody.
Zavolajte spoločnosti Stannah ešte dnes, aby vám bezplatne a
nezáväzne posúdila vaše schody. Spomeňte toto vydanie a
získajte 10 % zľavu na svoj obľúbený schodiskový výťah.

Dovolenka s dotáciou pre
dôchodcov na 6 dní/ 5 nocí
Iba za 222,- EUR/1 osoba a pobyt
Cena zahŕňa: 5 x plnú penziu,
výber z ponuky jedál
5 x ubytovanie s vlastným soc.zariadením
100 % z dopravy na výlet do Zuberca
a na Oravskú priehradu
BONUSY ZDARMA: grilovačka,
káva a koláče, bicykle ....
Voľné termíny: od 11.7.22, od 25.7, od 1.8,
od 8.8, od 15.8 ..... až do 19.9.22

87-0004

37-091

DOBRÉ ZDRAVIE Z ORAVSKEJ HORÁRNE !
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78-0128

Kontakt a rezervácie:
Penzión *** Oravská horáreň 396,
Oravský Podzámok
0918 591 942, info@oravskahoraren.sk
www.oravskahoraren.sk

ZDRAVIE / SLUŽBY

Najčítanejšie regionálne noviny

