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Týždenne do 34 390 domácností

hydinárska farma topoLnica
(pri galante)

Projekčná kancelária
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.

36-0097

VÝKUP PALIET
P.T.C., spol. s r.o.

škridla výpre

36-0094

tel.:

Rezivo, OSB dosky, škridla, odkvapy, strešné okná

moderne
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Strechy na kľú

Neváhajte zavolať!

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

NÁBYTOK NA MIERU

www.

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

KAMENÁRSTVO KAJAL

facebo

0948 312 754, 0948 665 377

Mobil: 0907 722 309

Predáme

Róbert Bukovský

|

36-0007

europalety, štandardné palety 800x1200 mm, atypické
palety 1000x1200 mm, chemické palety: CP1, CP2,
CP3, GITTERBOXY, plastové H1, prepravky E2
adresa skladu: Priemyselná ul. 8, 921 01 Galanta (ALBERT Park)
kontakt: +421 903 780 382, 02/ 43 19 12 15

www.darch.sk
darchatelier@gmail.com

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

4,90 € / m

VYKUPUJEME POUŽITÉ:

novinky
2022

0911 266 549

• Najväčšia výstava náhrobných

regionpress.sk

36-0014

Katalóg EUROLINE
rodinných domov

91-0005

Hydinárska farma Topoľnica

Rozvoz zabezpečíme

Ing.arch.Dana Gálová

v centre Dunajskej
Stredy
s balkónom a veľkou
pivnicou.

Cena

140 000 €

predamtu@gmail.com

36-0040

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
zá
ia
an
ed
pr
do vy
Mulard kačice na výkrm
Predaj rastovej a znáškovej kŕmnej zmesi
0905 551 499 • 031/781 15 63 • www.hydinarskafarma.sk

36-0008

Ponúka na predaj:

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

kameňov v širokom okolí

36-0108

• POSLEDNÉ HROBY
ZA AKCIOVÉ CENY.
Platba možná
aj s platobnou kartou.

RK Okná s.r.o
kvalita za rozumnú cenu

SERVIS OKIEN
TIENIACA TECHNIKA

Vyberte si kvalitu za prijateľnú cenu!

36-0006

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

Výročia a udalosti
taliansky anarchista Luigi Lucheni zavraždil rakúsku cisárovnú Sissi

10. septembra 1898
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Doplnky a montáž ZADARMO!
Veľké Úľany, Leninova 71
0903 475 820, info@kam-man.sk
www.kam-man.sk

36-0103

Celý ponúkaný sortiment nájdete na:
Kamenosocharstvo Kajal

0905 383 034
rkokna@zoznam.sk

36-0109

iba za

333€

REDAKČNÉ SLOVO / SLUŽBY, STAVBA
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REGIONPRESS, s.r.o.

Pekárska 7489/40A, 917 01 Trnava
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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

DISTRIBÚCIA (34.390 domácností)
párny týždeň: Galanta, Šala, Slád-

kovičovo, 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

Galanta

Raz sa mi jedna známa posťažovala na to, ako sa jej nepáči život,
ktorý vedie jej dcéra. Nešlo pritom o
to, že by sa jej ratolesť správala nemorálne, že by kradla či niekomu
ubližovala. Len spôsob jej života jednoducho nespĺňal obraz, ktorý si pre
ňu jej mama vysnívala. Tá sa nevedela zmieriť s tým, že ešte po tridsiatke
žije dcéra s ňou, a kým jej vrstovníčky už majú aj po dve deti, ona je ešte
stále nezadaná. Rovnako ju trápilo,
že kým mnohé kamarátky jej dcéry
už urobili poriadnu dieru do sveta v
podobe skvelej kariéry, tak jej ratolesť
nemá žiadne vysoké méty. Spýtala
som sa jej vtedy, či je jej dcéra šťastná
alebo spokojná s tým, ako žije. Odpoveď znela áno. A to, myslím, hovorí
samo za seba. Pretože práve to je tým
najdôležitejším, čo si môže matka pre
svoje dieťa želať bez ohľadu na to, aký
život by si preň ona sama predstavovala.

Častokrát zabúdame na to, že
každý z nás je jedinečný, má iné nastavenie, iné danosti, iné tempo, iné
priority, iné potreby. Ale aj iné túžby,
iné predstavy o živote. Každý z nás si
tiež stanovuje iné ciele a porovnávanie je preto úplne zbytočné až škodlivé. Odborníci hovoria, že porovnávať
by sme sa mali vždy len sami so sebou. Všímať si, v čom prešľapujeme na
mieste a naopak, v čom sme dosiahli
pokrok. A práve naše vlastné zlepšenia nám môžu priniesť spokojný a
radostný život a nie to, že si kúpime
rovnaké auto, ako má náš sused. A to
by malo, pravdaže, platiť aj v prípade
našich detí a partnerov. Buďme šťastní, ak sú aj oni šťastní vo svojej koži a
nesnažme sa ich za každú cenu porovnávať s inými, lebo aj tieto naše vzory
môžu mať svoje temné stránky, ktoré
by sme mali vziať do úvahy a to by sa
nám už až tak páčiť nemuselo. Možno
sa aj oni pasujú s množstvom problémov a veci v ich živote vôbec nie sú
také ružové, ako sa nám
javia a možno, ak by
sme išli do hĺbky, tak
by sme prišli na to, že
by sme v ich topánkach kráčať vôbec
nechceli, pretože
cena, ktorú platia, je privysoká.

MAĽBY, STIERKY
aj airless systémom

Kompletné upratovanie domácnosti,
umývanie okien. Viac info 0917 342 853

STAVEBNÉ PRÁCE

Zateplovanie, Pokládka dlažby,
obkladačské práce, Prerábka bytových
jadier, Maliarske práce

Kontakt: 0903 424 352

0907 173 047, szilard.takacs22@gmail.com

Výkopové práce Minibagrom
Výškové práce autoplošinou
Výškové pílenie stromov
Vypratanie priestorov

» Renáta Kopáčová, redaktorka

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

KVALITA A SPOĽAHLIVOSŤ ZA VÝHODNÉ CENY

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
34.980
33.590
40.150
38.400
26.880
50.780

40-0031

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

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

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

47-029

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

0904 202 630

75-41

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

www.palaservis.sk

Ša¾a

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

0903 228 167

36-0016

galantsko@regionpress.sk

Myslím si, že každý z nás má občas
tendenciu porovnávať sa s inými.
Či už ide o výzor, kariéru, úspechy,
deti, trávenie voľného času alebo majetok. Pritom si možno ani
neuvedomujeme, aké škodlivé či
priam toxické môže porovnávanie
byť, pretože práve vďaka nemu sa
častokrát cítime neúspešní, nenaplnení a v konečnom dôsledku nespokojní.

36-0101

Redakcia:

Každý z nás je jedinečný

36-0106

ŠALIANSKO

36-0004

GALANTSKO
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78-0019-1

09-15

GALANTSKO

SBS RAVI s.r.o.

Recyklácia a vyradenie
vozidla z evidencie

prijme na TPP/Dohoda
pracovníka/pracovníčku SBS
Miesto výkonu práce Sereď
Nástup: 1.10.2022

Autorizovaný spracovateľ - Piec auto s.r.o.

Akcia na šrotovné - platíme 30 € za auto
Odvoz auta zadarmo
GA SA HC LV NR NZ PE PN BN NM TO TT ZH ZC BS.

▪ Hodinová mzda: 3,70 € / netto
+ gastro + ďalšie odmeny
▪ Preukaz odbornej spôsobilosti podmienkou

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

0915 261 120

80-0007-4

52-0132

Kontakt: 0908 986 420
Mail: michal.sivak@ravi.sk

DOBROVOĽNÁ DRAŽBA
2 izbový byt

Šaľa
Najnižšie podanie: 74 400,00 EUR

59-0333

Termín konania dražby:
dňa 10.10.2022 o 10:00 hod.
Miesto konania dražby:
Notársky úrad JUDr. Jarmila Kováčová, so sídlom Boženy Němcovej
13, 949 01 Nitra
Dražobná zábezpeka:
10 000,00 EUR
Predmet dražby: dvojizbový byt
o celkovej výmere 47,34 m2, na ul. Hlavná v meste Šaľa. Byt č. 9 je na 4.p.,
vchod č. 3, v bytovom dome súpisné č. 3. Podiel priestoru na spoločných
častiach a zariadeniach bytového domu je o veľkosti 4898/208508.
Spoluvlastnícky podiel na pozemkoch parc.č. 858 je o veľkosti 4898/208508.
Predmet dražby je evidovaný na LV č. 4336, k.ú. Šaľa.

Výročia a udalosti
sa narodil Maurice Chevalier, francúzsky
herec a šansoniér († 1972)

12. septembra 1888

52-0004-29

Kontakt: 0903 404 713
drazby@heypay.sk, www.heypay.sk

STRECHY
KROVY

príjme bezpečnostných
pracovníkov na obchodnú
prevádzku

v Šali

montáž - výmena
škridlové - plechové
výmena rýn
prístrešky - altánky

36-0005

1 000 € brutto/ mesiac
Nástup ihneď, POS NUTNÝ!
40-0130

0948 107 877

SBS
LAMA SK

0948 008 380
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HĽADÁTE
ZAMESTNANCA?

Nutella

SKÚSTE TO

600g
Nutella 600g

Ulica 29.augusta 1646 Galanta
PO-PIA: 7:00 – 17:00 hod.
SO: 7:30 – 11:30 hod.

29.augusta 1646 Galánta
Hétftl - péntekig: 7:00-17:00
Szombat: 7:30 – 11:30

INZERCIOU
v našich novinách

0905 373 407

3,79 €

Nescafé Classic,

JC 6,32 € / kg
egység ár 6,32 € / kg

Classic Crema

200g + 20g zadarmo

Nescafé Classic,
Classic Crema
200g + 20g ingyen

4,29 €

Cena platí 2. 9. – 30. 9. 2022. Bez dodatočnej zľavy. Do vypredania zásob.
Az ár 2022. szeptember 2-tól szeptember 30-ig érvényes. Amíg a készlet tart.

JC 21,45 € / kg
egység ár 21,45 € / kg

DOBROVOĽNÁ DRAŽBA

S 2
U4

2 izbový byt

Šaľa
Najnižšie podanie: 74 700,00 EUR
Termín konania dražby:
dňa 10.10.2022 o 10:45 hod.
Miesto konania dražby:
Notársky úrad JUDr. Jarmila Kováčová, so sídlom Boženy Němcovej
13, 949 01 Nitra
Dražobná zábezpeka:
10 000,00 EUR
Predmet dražby: dvojizbový byt
o výmere 48,14 m2, na ul. Budovateľská v meste Šaľa. Byt č. 6 je na 3.p.,
vchod č. 7, v bytovom dome súpisné č. 555. Podiel priestoru na spoločných
častiach a zariadeniach bytového domu je o veľkosti 4856/206750.
Spoluvlastnícky podiel na pozemkoch parc.č. 927 je o veľkosti 4856/206750.
Predmet dražby je evidovaný na LV č. 4303, k.ú. Šaľa.

Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközépiskola
Galanta
Esterházyovcov 712/10, 924 34 Galanta

Má zámer prenajať:

STRECHY
Zlavayž do

na krytiny

- 50%

6
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52-0004-29

Kontakt: 0903 404 713
drazby@heypay.sk, www.heypay.sk
36-0110

skladové priestory o rozmeroch:
• 33 m2
• 44,06 m2
• 45 m2
Cenové ponuky zasielať na adresu školy do: 15.09.2022.

D

78-0186

www.nitrazdroj.sk

predávame
montujeme
OHÝBAM
E
PLECHY

na ohýb

ačke

78-0008

577 222 www.stresnekrytiny.sk
tel.: 0905
0905 598 924

59-285

škridly plechové
klasické | trapézy | odkvapy | krovy | pur-panely | montované haly, domy
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Pozor na užívanie liekov u detí

Nevyhýbajme sa bolesti

V prípade užívania liekov u detí, musíme podľa odborníkov pamätať na to,
že deti nie sú malí dospelí a teda, že nie
všetky lieky určené pre dospelých pacientov sa môžu podávať aj deťom, a to
ani keď zmenšíme ich dávku.

dávajú, že z voľnopredajných liekov sa
detským a dospievajúcim pacientom
nemajú podávať niektoré druhy analgetík či antipyretík – napríklad tie s obsahom kyseliny acetylsalicylovej alebo
diklofenaku.

Lekár pri predpisovaní lieku musí
brať do úvahy, ako liek v tele pôsobí
a na ktoré orgány. „Detskí pacienti
by napríklad nemali užívať lieky, ktoré
ovplyvňujú vývin kostry, mozgu, obličiek, či iných dôležitých orgánov. Dieťa
takisto nemusí mať dostatočne vyvinuté orgány, ktoré zodpovedajú za spracovanie lieku v tele či za jeho vylúčenie.
Pri podávaní lieku deťom sa preto vždy
riaďte pokynmi lekára. Ak ide o voľnopredajný liek, poradí vám lekárnik,“
odporúčajú odborníci zo Štátneho
ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL).

Ak máte akékoľvek pochybnosti
o liečbe vášho dieťaťa, obráťte sa
na lekára alebo lekárnika. Dieťaťu
podávajte len liek, ktorý je vhodný pri
jeho veku a štádiu vývoja, respektíve
taký, ktorý mu predpísal lekár.

Informácie o tom, či je liek pre
detského pacienta vhodný, sa nachádzajú aj v písomnej informácii
pre používateľa, teda v príbalovom letáku. „Nájdete v ňom, od akého veku,
prípadne hmotnosti sa liek môže podať. Spravidla je potrebné v závislosti od veku či hmotnosti aj vypočítať
dávku lieku,“ hovoria odborníci a do-
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Trápenia je v našich životoch viac
než dosť. „Nešťastie nechodí po
horách, ale po ľuďoch“ – ako často
si to hovoríme! Najradšej by sme sa
mu vyhli a žili len šťastne a spokojne. Veď prečo by sme mali chcieť
trpieť, znášať bolesť a ťažkosti? Nie
je utrpenie niečo, pred čím treba
utekať? Cieľom človeka je predsa byť šťastným. Prečo by cesta k
šťastiu musela ísť cez bolesť a utrpenie?
Čoskoro budeme sláviť sviatok Sedembolestnej Panny Márie. Na počesť
patrónky našej krajiny máme v ten
deň pracovné voľno. Čím nás môže inšpirovať žena, ktorú nazývame bolestnou? Je pravda, že bolesť môže byť príležitosťou vnútorne porásť? Môže nás
utrpenie skutočne niečomu naučiť?

» ren
zdroj foto pexels pixabay

Prvou bolestnou skúsenosťou bolo
proroctvo starého Simeona, keď s Jozefom prišli obetovať dieťatko Ježiša
do jeruzalemského chrámu. Slová o
meči, ktoré prebodne jej srdce, nechce počuť žiadna mladá matka novorodeniatka. Mária nás učí odvahe prijať
Božiu vôľu. Ukazuje nám silu čeliť realite bez straty odvahy a zachovať si
pokoj v kritických chvíľach.
O tridsať rokov neskôr Mária bola
opäť v Jeruzaleme. Ježiša zajali a odsúdili na smrť. Matka ho už nemohla
ochrániť a zabrániť tomu strašnému
rozsudku. V hlbokej bolesti sledovala Ježiša, ako nesie kríž až na miesto,
kde ho ukrižovali. Mária je nám vzorom v trpezlivosti v skúškach. Ako
ona sprevádzala svojho syna, aj my
môžeme niesť svoje kríže, veľké či
malé, heroické či všedné, v spojení s
Ježišom. Ak sa pripojíme k nemu, na
konci jeho krížovej cesty čaká zmŕtvychvstanie.

Sedem Máriiných bolestí sa spája
s udalosťami v jej živote, ktoré by asi
nechcela prežívať žiadna matka. Od
malička bol jej syn prenasledovaný
a ohrozovaný. Aby ho ochránila, muĎalšiu inšpiráciu k sviatku Sedemsela emigrovať do cudzej krajiny. V bolestnej nájdete na www.acnslovendospelosti bola Mária svedkom jeho sko.sk.
potupnej smrti. No predsa nenájdeme
zmienku o tom, že by si zúfala.
» ACN

E-mail: galantsko@regionpress.sk
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ZAMESTNANIE, VOĽBY
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BRATISLAVSKO
galantsko@regionpress.sk
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Ľuboš Bugyi: 0905 373 407
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ZDRAVIE, ZAMESTNANIE
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33-0049

GALANTSKO
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ODKUPIM STARE MINCE A
BANKOVKY 0903 868 361

8

12 DEŤOM

ZAMESTNANIE, SLUŽBY
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13 ROZNE/predaj

Občianska
riadková
inzercia
01AUTO-MOTO/predaj
AUTO-MOTO / predaj
01
02AUTO-MOTO/iné
AUTO-MOTO / iné
02
» ČZ-JAWA Odkúpim Motocykel/Diely-SERIÓZNA DOHODA 0908 205 521
» ODKUPIM motocykel JAWA
CZ PIONIER BABETA dobre zaplatim 0904 274 781
03BYTY/predaj
BYTY / predaj
03
04BYTY/prenájom
BYTY / prenájom
04
» Prenajmem rod.dom 2+1 v
Tešedíkove, 0903 731 710
05
05DOMY/predaj
DOMY / predaj
06 POZEMKY/predaj
06
POZEMKY / predaj
07
07REALITY/iné
REALITY / iné

08STAVBA
STAVBA
08
09DOMÁCNOSŤ
DOMÁCNOSŤ
09
10ZÁHRADA
ZÁHRADA
A ZVERINEC
10
A ZVERINEC
HOBBY
A ŠPORT
1111HOBBY
A ŠPORT
» ODKUPIM STARE MINCE A
BANKOVKY 0903 868 361
12DEŤOM
DEŤOM
12
13ROZNE/predaj
RÔZNE / predaj
13

14 ROZNE/iné
RÔZNE / iné
14
15HĽADÁM
HĽADÁM
PRÁCU
15
PRÁCU

» Pracovita a spolahliva

zdravotna sestra hlada pracu v ambulancii v Galante v
Sali na polovicny, pripadne
cely pracovny uväzok. 0905
225 478

16ZOZNAMKA
ZOZNAMKA
16
» SYMPATICKA 56 R HLADA
PRIATELA NA ZOZNAMENIE
0907 277 466
» Hladam diskr zenu 0910
202 059

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. Nič iné neúčtujeme.
Upozornenie! Služba nefunguje
u operátorov O2 a 4ka.

14 ROZNE/iné

1 8

PRÁCU
S15 HĽADÁM
Pracovita a 7
spolahliva
8
zdravotna sestra hlada pra

6 v Galante v
UcuSaliv naambulancii
polovicny, pripadne

cely pracovny uväzok. 0905

3 2
2
8
16 ZOZNAMKA
SYMPATICKA 56 R HLADA
OPRIATELA
5 ZOZNAMENIE
6
NA

D225 478

9
6 5
1
3
1
7

0907 277 466

K Hladam diskr zenu 0910
202 059

U

2 5 1
3 7

3
9

6

HĽADÁTE
ZAMESTNANCA?
SKÚSTE TO

INZERCIOU
v našich novinách

0905 373 407

GA22-36 strana
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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.

Sedacia súprava LAGUNA rozkladacia s úložným
priestorom, rôzne farby, rozmer spanie: 255 cm x 125 cm
rozmer celej sedacej: 270 cm x 170 cm
pôvodná cena: 959 € akcia: 790 €

Sedacia súprava BRUNO rozkladacia s úložným
priestorom, rôzne farby, rozmer spanie: 196 cm x 124 cm
rozmer celej sedacej: 240 cm x 170 cm
pôvodná cena: 578 € akcia: 499 €

Sedacia súprava DORADO rozkladacia s dvomi
úložnými priestormi, rôzne farby, rozmer spanie: 285 cm
x 130 cm, rozmer celej sedacej: 312 cm x 150 cm x 210 cm
pôvodná cena: 976 € akcia: 876 €

Rozkladacia pohovka INVERSA
s úložným priestorom, rôzne farby
spanie: 183 cm x 140 cm
pôvodna cena: 400 € akcia: 360 €

Posteľ TIPO, vysoká 52 cm s veľkým úložným priestorom, rôzne
farby, rozmery: 140 cm, 160 cm, 180 cm a 200 cm cena od 570 €
TOPPER hrubý 6 cm alebo 8 cm šírka 80 cm, 90 cm, 160 cm
a 180 cm cena od 59 €

Posteľ FONDI, vysoká 58 cm s úložným priestorom, rôzne
farby, bez topperu, rozmery: 160 cm, 180 cm cena od 680 €
TOPPER hrubý 6 cm alebo 8 cm šírka 80 cm, 90 cm, 160 cm
a 180 cm cena od 59 €

Stôl MAX V rozkladací, rôzne farby, rozmery stola:
120cm/150 cm x 80 cm x 78 cm pôvodná cena: 163 €
akcia: 148 €
stolička rôzne farby, pôvodná cena: 45 € akcia: 40 €

Šatníková skriňa WINNER s posuvnými dverami
Rozmer: š. 200 cm x v. 210 cm x hl. 61 cm
cena: 299 €

Pružinový matrac HEKTOR
hrúbka 21 cm, rôzne šírky: 70 cm, 80 cm, 90 cm, 140 cm,
160 cm, 180 cm
cena od 140 €

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

GA22-36 strana
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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.

10

ZÁHRADA / VZDELANIE, SLUŽBY

Najčítanejšie regionálne noviny

Zelené hnojenie pre vašu záhradu
pravenej pôdy. Následne ho hrabľami
zapracujte do pôdy a utlačte. Ideálne
je pustiť sa do výsevu po daždi, pretože rastliny potrebujú veľa vlahy. V
suchom počasí, treba pôdu výdatne
zavlažiť.
Po tom, ako narastú rastlinky do
Zelené hnojenie môžete v záhrade
využiť všade tam, kde pestujete zeleni- výšky približne 10 až 20 centimetrov,
nu, dokonca sa nemusíte báť použiť ho pokoste ich a nechajte mierne zvädnúť
– nemali by však uschnúť. Pomocou
v skleníku či fóliovníku.
O čo vlastne ide? - Pri zelenom motyky rastliny zapracujete plytko do
hnojení ide o spôsob hnojenia pôdy pôdy. Ak je porast nízky, môžete ho do
pomocou živých rastlín a ich zapra- pôdy zarýľovať aj bez predchádzajúcecovanie v skorom rastovom štádiu do ho kosenia. Dajte pozor, aby ste rastliny
pôdy, pričom ide o metódu veľmi šetr- zapracovali do pôdy skôr, kým sa vysenú k životnému prostrediu. Potom ako menia.
Aké druhy rastlín vysadiť? - Výber
sa rastliny, ktoré ste do pôdy zapracovali rozložia, obohatia pôdu o množ- rastlín vhodných na zelené hnojenie je
stvo živín. Zelené hnojenie tiež chráni pestrý a vhodné sú: horčica, repka alepôdu pred vysušením slnkom, eróziou bo medonosná facélia či lupina biela,
vetrom a vymývaním živín dažďom. ozimná repka, vika huňatá aj raž, vika,
Rastliny, ktoré vysejete pôdu prekypria hrach kŕmny, lupina, ďatelina, nechtík
a niektoré z nich môžu pôsobiť aj proti lekársky či lucerna.
škodcom či chorobám. Zelené hnojenie
sa dá realizovať počas celého roka, ak
sa preň rozhodnete v období od polovice septembra až do polovice októbra,
rastliny zapracujete do pôdy ešte koncom jesene, prípadne skoro na jar.
Pôdu si najskôr pripravte - Z pôdy
najskôr odstráňte všetky zvyšky predchádzajúcej úrody a zlikvidujte aj burinu. Potom plochu prekyprite do hĺbky
približne 5 až 7 centimetrov. Vezmite
osivo určené na zelené hnojenie a roz» ren
hadzovaním ho husto vysejte do priautor foto Caniceus pixabay
Zelené hnojenie nám ponúka možnosť ako nahradiť v záhrade maštaľný hnoj a zároveň dodať pôde
potrebné živiny. Začať s ním môžete
ihneď po zbere úrody.

Vykupujeme
• papier
• železný šrot
• farebné kovy
Odhlasujeme/vykupujeme
• staré vozidlá
Možnosť odovzdania
Prevádzka

• plast (fólia)
• drevo
• sklo

Galanta

Šaľská cesta 774/3, Galanta 924 01

0918 635 855
galanta@zsza.sk

00-0000

Pon – Pia: 7:00 – 15:30 h
So – Ne: zatvorené

GA22-36 strana
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Vedeli ste,

Tudta, hogy

Ivan Katona, PhD., LL.M

035/643 20 52

JUDr. Ing.

Gabriel Katona, PhD., LL.M

office@katona.sk

320006-10

JUDr. Ing.

ha mint bérbeadó jogerősen felmondja a bérlővel kötött bérleti
szerződést, ám a bérlő annak megszűnése után sem kíván kiköltözni,
bírósághoz kell fordulnia az ingatlan kilakoltatásának javaslatával?

80-0161, 162

že pokiaľ ako prenajímateľ ste s nájomcom platne ukončili nájomnú
zmluvu a on sa aj po jej ukončení nechce vysťahovať, musíte sa
obrátiť s návrhom na vypratanie nehnuteľnosti na súd?

GA22-36 strana
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AIW - Opatrujte s nami
seniorov v Rakúsku
• pracovať v Rakúsku môžete už o pár dní
• máme 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!

e

lo m sv

Zavolajte hneď a zmeňte
svoj život novou prácou

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

Jednoducho spolu prejdeme
všetky kroky k novej práci.

www.aiw.sk

FAB1

Facebook: aiwsk

Spomeňte toto vydanie a získajte
10 % zľavu na svoj obľúbený
schodiskový výťah.

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

0800 162 162

Táto ponuka je k dispozícii do
30. 9. 2022 a nie je platná s inými
kampaňami alebo ponukami.

40-0028

Znovu získajte radosť z používania
všetkých poschodí vášho domu so
schodiskovým výťahom, ktorý odráža
váš exkluzívny štýl.

0800 24 24 44

Bez ohľadu na to, či sú
vaše schody rovné
alebo točité, môžete si
vybrať látku aj
obľúbenú farbu
schodiskového výťahu.

52-0003

Bezpečnosť na schodoch a
štýl jedným slovom: Stannah

Zavolajte zadarmo

Kritériá
pre spoluprácu :

PENZIÓN***
ORAVSKÁ HORÁREŇ

Jesenná dovolenka

v Oravskej horárni s dotáciou !!
Oddych, relax a pokoj
na 6 dní/ 5 nocí
s plnou penziou – výber,
výlety v cene, folklór... a BONUSY.

ZDRAVIE / SLUŽBY

www.oravskahoraren.sk

12

Radi Vás privítame
v Penzióne *** Oravská horáreň,
Oravský Podzámok č. 396
Rezervácie: 0918 591 942, info@oravskahoraren.sk

37-134

Cena :
185.- €/ Pobyt/ 1 osoba - nepracujúci senior
235.- €/ pracujúci senior a Rekreačné poukazy

32-0088
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