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Týždenne do 34 390 domácností

PALIVOVÉ
DREVO
Neváhajte sa zásobiť
palivovým drevom už dnes!
0917 649 213

16-0116

POLIENKA BUK, HRAB

SBS
LAMA SK
príjme bezpečnostných
pracovníkov na pozíciu

0948 380 065

36-0069

NÁBYTOK NA MIERU

EXTRA

Za rozumné ceny!
Zameranie a návrh ZADARMO!
vsky.sk
facebook: nabytokbuko

ÚRADNÉ A SÚDNE PREKLADY
NEMČINA
SLOVENČINA

Róbert Bukovský

0911 266 549

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

0905 528 703

www.oknabrany.sk

0948 137 340 • andrej.kacer@guarding.sk

Plastové okná
Garážové brány

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

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

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

STAVEBNÉ PRÁCE

0905

príjme bezpečnostných
pracovníkov do obchodného
reťazca

900 € brutto/ mesiac
Nástup ihneď, POS NUTNÝ!
36-0078

Kontakt: 0903 424 352

CIA
INZER373 407

v Šali

Zateplovanie
Pokládka dlažby, obkladačské práce
Prerábka bytových jadier
Vyberte si kvalitu za prijateľnú cenu!

SBS
LAMA SK

0948 008 380

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

Doplnky a montáž ZADARMO!

2

Strechy na kľú

Neváhajte zavolať!

ARRI s.r.o., Budovateľská 20, Okoč, tel.: 0905 746 124, www.strecha.ws
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príjme bezpečnostných
pracovníkov na objekt

900 € brutto/ mesiac
Nástup 1.7.2022
POS NUTNÝ!

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

91-0005

36-0076

daj

4,90 € / m

SBS
LAMA SK
DHL Gáň

Rezivo, OSB dosky, škridla, odkvapy, strešné okná

škridla výpre

36-0003

Kamenárstvo KAM-MAN
Veľké Úľany

v Galante

36-0005

Rebplast

príjme strážnikov na obchodnú prevádzku

0948 008 380

36-0005

okrem medicínskych a technických
Volať - PO - ŠTV: 8°°-16°°, PIA: 8°°-13°°

SBS GUARDING s. r. o.
36-0018

Preklad všetkých typov listín

bol patentovaný bicykel

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

|

0907 188 152 - Mgr. Csilla Molnárová, PhD.

Výročia a udalosti

36-0057

Hydinárska farma Topoľnica

Rozvoz zabezpečíme

1050 € brutto/ mesiac
Nástup ihneď, POS NUTNÝ!
36-0005

Kuričky Nosivé
rôznej farby 8-12-15-18 týž
Kuričky nosivé 14-týždňové 6,90 €/ks
Nosnice pred znáškou 20 - týždňové 7,90 €/ks
atí
Brojlerové kačice na výkrm
Aktuálne pl sob
ia zá
do vypredan
Mulard kačice na výkrm
Predaj rastovej a znáškovej kŕmnej zmesi
0905 551 499 • 031/781 15 63 • www.hydinarskafarma.sk

26. júna 1819

Operátor PCO
v Nitre

(pri galante)

36-0008

Ponúka na predaj:

36-0007

hydinárska farma topoLnica
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INZERCIA
Ľuboš Bugyi

0905 373 407

Distribúcia:
Ľuboš Bugyi
0905 373 407
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
DISTRIBÚCIA (34.390 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

Nenápadní hrdinovia
Kto však sú títo ľudia, ktorí nie
sú ovenčení vavrínmi ani ospevovaní ódami a napriek tomu sa podujmú dobrovoľne darovať krv, aby vďaka tomuto činu prispeli a pomohli
zachrániť životy neznámych ľudí a
prečo sa rozhodujú takto konať? Myslím si, že sú to rozhodne ľudia veľkého srdca, ľudia veľmi empatickí,
Vedeli ste, že jednotka transfúz- schopní solidarity a spolupatričnosti,
nej krvi s objemom 450 ml môže ktorí si možno ani nepripúšťajú, akézachrániť až tri ľudské životy a že ho dobra sa vlastne dopúšťajú.
na Slovensku sa každoročne spotreČloveka udatného, človeka, ktobuje približne 180 000 transfúznych
jednotiek červených krviniek? Obete rý vyniká ušľachtilou odvahou,
úrazov a nehôd, ľudia podstupujúci ktorý vykonal veľký skutok či toho,
operácie, pacienti liečiaci sa na leu- ktorý je predmetom obdivu, zvyknekémiu, nádorové ochorenia či ocho- me považovať za hrdinu. A hoci dobrenia krvných buniek, tí všetci potre- rovoľní darcovia krvi nepatria medzi
tých, ktorých príbehy plnia stránky
bujú krv.
či dokonca titulky noHoci medicína 21. storočia doká- vín a časopisov, som
že úžasné veci, bez ľudskej krvi je presvedčená o tom,
jednoducho bezmocná a bez dobro- že si náš obdiv skuvoľných darcov krvi sa pri záchrane točne zaslúžia a v
ľudských životov prosto nezaobíde a mojich očiach rozv časoch, keď sme my aj naši najbližší hodne hrdinami
zdraví, si veľakrát možno ani neuve- sú.
domujeme, ako je darcovstvo krvi pre
nás všetkých nesmierne dôležité.

V uplynulých dňoch sme si pripomenuli Svetový deň darcov krvi.
V nemocniciach sa táto vzácna
tekutina, ktorá je po spracovaní
považovaná za liek, používa nepretržite a na Slovensku potrebuje
za jednu hodinu transfúzny prípravok v priemere 23 pacientov.

MAĽBY, STIERKY
aj airless systémom

0903 228 167

Hľadáte účtovníka?
0903 134 320

» Renáta Kopáčová, redaktorka

Galanta

Ša¾a

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
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

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

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

09-15

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

DOBRÁ STRECHA
OBNOVA STRIECH
za NAJLEPŠIU CENU

garancia
v
15 roko

eternitových, plechových, plochých
a kanadské šindle
va pre

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

Výročia a udalosti
Podkarpatská Rus bola anektovaná Sovietskym zväzom

29. jún 1945
TEL.: 0910 976 757
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88-0041

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

36-0016

GALANTSKO

Najčítanejšie regionálne noviny

36-0022

2

SLUŽBY, ZAMESTNANIE

GALANTSKO

3

Recyklácia a vyradenie
vozidla z evidencie
Autorizovaný spracovateľ - Piec auto s.r.o.

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

0915 261 120

78-0019-1

75-11

80-0007-2

78-0002-1
78-0002-1

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.

GA22-25 strana
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na predaj v Tvrdošovciach,
tel. 0915 976 178
06 POZEMKY/predaj

4

ZAMESTNANIE, SLUŽBY, RELAX

Najčítanejšie regionálne noviny

07 REALITY/iné

Občianska
riadková
inzercia

08STAVBA
STAVBA
08
» KÚPIM HAKI LEŠENIE. 0907
715 027

01AUTO-MOTO/predaj
AUTO-MOTO / predaj
01

» Kto daruje nábytok za od-

09DOMÁCNOSŤ
DOMÁCNOSŤ
09

02 AUTO-MOTO / iné

voz, 0903 424 352

02 AUTO-MOTO/iné
» ČZ-JAWA Odkúpim Motocykel/Diely-SERIÓZNA DOHODA 0908 205 521
» 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

10ZÁHRADA
ZÁHRADA
A ZVERINEC
10
A ZVERINEC

03BYTY/predaj
BYTY / predaj
03
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.
05DOMY/predaj
DOMY / predaj
05
» NOVOSTAVBA - BUNGALOV,
na predaj v Tvrdošovciach,
tel. 0915 976 178
06POZEMKY/predaj
POZEMKY / predaj
06
07REALITY/iné
REALITY / iné
07
08 STAVBA
KÚPIM HAKI LEŠENIE. 0907
715 027

HOBBY
A ŠPORT
1111HOBBY
A ŠPORT
12DEŤOM
DEŤOM
12
13ROZNE/predaj
RÔZNE / predaj
13
14 ROZNE/iné
RÔZNE / iné
14

» Dám Presso komplet na

prenájom GA, 0910 415 060

15HĽADÁM
HĽADÁM
PRÁCU
15
PRÁCU
16ZOZNAMKA
ZOZNAMKA
16

» SYMPATICKA 56 R HLADA

PRIATELA NA ZOZNAMENIE
0907 277 466

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.

6

S

7
1 2 4
U
D10 ZÁHRADA A ZVERINEC 5
3
11 HOBBY A ŠPORT
O
2
7
12 DEŤOM
K13 ROZNE/predaj 4 2

1

09 DOMÁCNOSŤ
Kto daruje nábytok za od
voz, 0903 424 352

3
1
4 9 6 7
5
7
6
ROZNE/iné
U14 Dám
Presso komplet na
9 1 7
5
prenájom GA, 0910 415 060
15 HĽADÁM PRÁCU
16 ZOZNAMKA
SYMPATICKA 56 R HLADA
PRIATELA NA ZOZNAMENIE
0907 277 466

Prijme do pracovného pomeru

VODIČA na zber komunálneho

Kompletné vyšetrenie a stanovenie Vašej diagnózy na najmodernejšom
diagnostickom biorezonančnom prístroji L.I.F.E. systém Quantum II.

odpadu v meste Šaľa

určiť príčinu a závažnosť Vašich chorôb a doporučíme Vám liečbu:

41-18

chrbtice a kĺbov, reumatizmu, artrózy, osteoporózy, cukrovky, pankreasu,
prostaty, vysokého krvného tlaku, sexuálnej dysfunkcie, psychických porúch,
migrény, depresie, úzkosti, nervového systému, lymfatického systému,
cievnych problémov, alergénov, toxínov, baktérií, vírusov, plesní ...

GA22-25 strana
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V prípade záujmu kontaktujte na tel. č.: 0904 852 251,
alebo mailom kolevova@envigeos.sk

78-0150

Pracovná doba: od 06:30 do15:00hod.
Mzdové podmienky: Nástupná mzda 1000 Eur
v hrubom ( 850 Eur základ + 150 Eur pohyblivá zložka)
+ odmeny vedúceho + príplatky v zmysle ZP.
Po plnom zapracovaní navýšenie mzdy na 1100 Eur
Stravné 4,50 EUR na deň.
Požadujeme: vodičské oprávnenie skupina C,
zdravotnú spôsobilosť
a psychotesty.
-poskytneme
dôkladné zaškolenie

Pomôžeme Vám

GALANTSKO

BÝVANIE, ZAMESTNANIE

GA22-25 strana
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SLUŽBY, RELAX

+421 903 447 554

Najčítanejšie regionálne noviny

info@kupaliskodiakovce.sk
ubytovanie@kupaliskodiakovce.sk

avaaquapark

ava thermalpark

kupaliskodiakovce.sk

AVA Thermalpark
bohatstvo v podobe termálnej
Termálne kúpalisko AVA THERMALPARK Diakovce v sebe skrýva prírodné
teplotu 39oC. Má priaznivé reladosahuje
a
800m
hĺbky
z
vyviera
vrt
Prvý
vrtov.
vody, ktorá vyviera z dvoch
reumatizmus a cievne ústrotvo,
ústrojens
nervové
tvo,
ústrojens
xačné a ozdravujúce účinky na pohybové
o
priaznivé účinky na pohybové aj
jenstvo. Druhý vrt vyviera z hĺbky 1 560m a dosahuje teplotu až 64 C. Má
dýchacie ústrojenstvo.
plochy obklopenej nádhernýV tohtoročnej letnej sezóne sa návštevníci môžu tešiť na 2 800 m² vodnej
cich relaxujúcim návštevníkom
mi zelenými trávnatými plochami s množstvom kvetov a stromov poskytujú
a bare, detskú zónu s množpríjemný tieň pri slnení na lehátkach, bohatý výber jedál a nápojov v bufetoch
aktivity.
športové
a
relax
deti,
pre
zábavy
a
stvom atrakcií
lnou vodou s teplotou 39oC.
Návštevníci si môžu užiť relax v 5 nových bazénoch napúšťaných geotermá
úplne novou bazénovou
icky
automat
ovládaný
je
ktorý
systém,
ný
Všetky bazény fungujú cez recirkulač
vodu z druhého vrtu
lnu
geotermá
aj
využívajú
ktoré
i,
čerpadlam
technológiou s výmenníkmi a tepelnými
s teplotou 64oC.
a rodinnom relax bazéne s
Návštevníci sa môžu dokonale zrelaxovať v relaxačnom perličkovom bazéne
, masážnych laviciach, vypríjemnou teplotou vody do 34oC, kde si môžu poležať na masážnych lehátkach je pripravený plavecký
íkov
návštevn
aktívnych
Pre
chrbát.
na
chrličmi
a
tryskami
mi
masážny
sa
ť
masírova
teplotou vody do 28oC. Pre milovbazén so 7 plaveckými dráhami a skokanskými stupienkami s príjemnou
mi hlavicami, hydromasážnymi
masážny
s
bazén
relax
total
horúci
dispozícii
k
zase
je
níkov pohody a pokoja
dobne detičky, pre ktoré je
o
pravdepo
mať
budú
radosť
Najväčšiu
C.
36
vody
tryskami a fontánou, s teplotou
190 m² s 28 vodnými
rozlohu
má
ktorý
hradom,
vodným
čným
k dispozícii detský bazén s veľkým multifunk

360079

pri TV. Zabaviť sa dá aj pri stolnom futbale, či pri posepráčovňou a spoločenskou miestnosťou s posedením
.
dení na terase pred hotelom
kde je k dispozícii 5 šesťmiestnych priestranných
Pre milovníkov prírody sú k dispozícii až 2 ha zelenej plochy, na 4 kolesách, máme možnosť ubytovania v
ružstvo
dobrod
skôr
láka
nafukovacích stanov. Pre tých, ktorých
s elektrickou prípojkou. Je tu aj možnosť na postavenie
kempe pre karavany s kapacitou približne 120 miest
ícii novovybudovanú kuchynku, práčovňu, sociálne
dispoz
k
vlastného stanu. Kempingová časť areálu má
s TV, ako aj možnosť grilovania či opekania. Kemosť
zariadenia so sprchami, vybavenú spoločenskú miestn
í miláčikovia.
zvierac
i
domác
aj
a
dokonc
iť
navštív
môžu
areálu
časť
pingovú
o. Parkovanie pre návštevníkov je na parkozadarm
sieť
WIFI
ícii
dispoz
k
vníkov
návšte
pre
je
V celom areáli
parkovania priamo v areáli pri ubytovacom
sť
možno
majú
hostia
aní
ubytov
kom,
visku priamo pred kúpalis
bezpečnosť návštevníkov monitorujú priea
u
službo
u
strážno
ý
strážen
ržite
zariadení. Celý objekt je nepret
myselné kamery.
ové, zábavné, kultúrne a hudobné podujatia, o ktoSamozrejmosťou počas celého leta budú rôzne víkend
kúpaliska (www.kupaliskodiakovce.sk), ako
stránke
ej
webov
rých budú návštevníci vopred informovaní na
aj na sociálnych sieťach.
, čo očakávate od príjemne strávenej dovolenky na
V AVA THERMALPARK Diakovce nájdete naozaj všetko
sa na Vás!
Tešíme
dčiť!
presve
osobne
tom
o
nám
k
sa
Slovensku. Príďte

figúrkami a atrakciami. Asi najv
äčší
hami a dojazdom, spolu v dĺžk m lákadlom pre malých aj veľkých je 9 m vysoká toboganová
e viac ako 100 m. Návštevníci si
veža s 2 drámôžu vychutnať aj relax v dvoc
vírivkách či fínskej saune.
h 7-miestnych
Pre milovníkov dobrého jedla je
prip
cii. Dobrú kávu si môžu návštevn ravená široká škála občerstvenia v 4 bufetoch aj s výčapmi
av
íci
zrejmosťou je aj posedenie pri osvi vychutnať v 2 cukrárňach so zákuskami, palacinkami a zmr reštaurázlinou.
ežuj
Pri vstupe do areálu je malý obch úcich nápojoch v Pool bare a stánok so sladkým trdelníkom. Samopotraviny k vlastnej príprave raňa od so zmiešaným tovarom, kde si návštevníci môžu nak
úpiť
jok, obeda, či večere, ako aj zákl
adné hygienické potreby a kúpalisk základné
ako plávacie kolieska a rukávnik
y pre
ový tovar,
Pre deti máme pripravenú úžas deti, uteráky a iné.
nú KIDS zónu s animátorkami,
užívať relax a oddych od stres
ktor
é
sa
o ne postarajú, kým si rodičia môž
ua
u
hatý detský zábavný svet s tram každodenných starostí v bazénoch alebo pri občerstvení. Na
deti
polínami, preliezkami, skákacím
a mnoho ďalšieho.
i hradmi, kolotočom, zábavným čaká boi automatmi
Na slnenie je pripravených mno
žstvo lehátok, k dispozícii sú aj
romie.
dvojmiestne VIP lehátka poskytuj
úce súkDovolenkárom ponúkame niek
oľko možností ubytovania pria
mo v areáli kúpaliska. Pre nen
števníkov s nostalgickým cíten
ároč
ím sme ešte túto sezónu ponecha
li 12 pôvodných drevených chat ných návme vynovených) s možnosťou
porovna
iek (samozrejPre tých náročnejších je k dispozíci ť vtedajší stav so súčasným.
i 15 štvormiestnych nových, luxu
chatiek s oddelenou spálňovou
a obývačkovou časťou, s TV a vlas sných, komfortných a plne vybavených
ná teraska s posedením. Ďalšou
tnou kúpeľňou a WC. Pred chat
kou je vlastubytovacou možnosťou je Hote
l
službou kompletne vybavenej
kuchyne pre prípad záujmu o vlas HVIEZDA*** s 2-posteľovými izbami, s extra
tné stravovanie, ďalej sociálnym
zariadením,
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SLUŽBY, RELAX, ZAMESTNANIE
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320006-6

GALANTSKO
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75-25

MALOTRAKTOR,
AGZAT, VARI,
bubnovú kosačku,
mulčovač

CESTOVNÁ
KANCELÁRIA
ˍ̳˝˔˭˗ˬˣ˥˘˞˔μ˗̻˛ˢ

87-0004

CKDAKA.SK

94-0049

65-004
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BYLINKY / SLUŽBY
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