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Bezplatný regionálny mesačník distribuovaný do každej domácnosti.

Pošli SMS alebo EMAIL
a získaj balík
v hodnote 50 €

viac na
strane 15.

35 000 ks

riadková inzercia ZDARMA

viac na str. 14 - 15

V ÝB E R
Š I R OÝCKHÝMODELOV
NOV

OBRÚ

ČO K

www.zlatnictvogalanta.sk

Drevená 762/2

montáž ťažných zariadení - TEL: 0915 975 975
ŠPECIALIZOVANÁ PREDAJŇA ZÁMKOV, DVERÍ A PRÍSLUŠENSTVA
• Bezpečnostné dvere
• Viacbodové zámkové mechanizmy
• Bezpečnostné cylindrické vložky
• Elektronické bezpečnostné vložky
• Digitálne kukátka
• Trezory, sejfy a pokladničky
• Interiérové dvere
• Kľúčová služba

T E Š Í M E S A N A VA Š U N ÁVŠ T E V U

www.

.sk

Príjem inzercie:

0944 260 630,

3
Bezpečnostné systémy
Šafárikova 441/14, Galanta
Tel.: 031/780 21 65
Mobil: 0905 369 258

montáž ťažných zariadení - TEL: 0903 433 495

www.bezpecnostnedvere.sk

2

redakcia@infomaxx.sk

Náklad: 35 000 ks, Periodicita: mesačník, Vydavateľ: Picasso Media s.r.o., Adresa redakcie: SNP 997/16, 924 01 Galanta,
Slovenská republika, IČO: 47406011, IČ DPH: SK2023861169 Reg. číslo: EV 4390/11, ISSN: 1338-4732, Poradové č.: 10/2021
Ročník: 11, Distribúcia: Cromwell Post. Akékoľvek rozmnožovanie textu a fotografií vrátane údajov v elektronickej podobe len
s písomným súhlasom vydavateľa. Články neprešli jazykovou úpravou. Vydavateľ nezodpovedá za pravdivosť údajov uvedených

v reklame a inzercii. Distribúcia: Galanta, Galanta-Kolónia, Šaľa, Šaľa-Veča, Sládkovičovo a do okolitých obcí (Nebojsa,
Hody, Matúškovo, Váhovce, Veľká Mača, Gáň, Čierna Voda, Čierny Brod, Dolná Streda, Košúty, Mostová, Diakovce, Kajal, Kráľová
nad Váhom, Dolné Saliby, Horné Saliby, Kráľov Brod, Trstice, Tomašíkovo, Vozokany, Velké Úľany) do schránok všetkých
domácností, firiem, reštaurácií, barov a hotelov.

Ak sa k Vám naše noviny nedostanú do schránky, tak nás prosím kontaktujte.

bližšie info:

0944 260 630

0902 031 100

ponuka práce:

• Firma LKW Servis v Kráľovom Brode prijme na TPP
Automechanika bližšie info na 0918 959 248

PROFESIONÁLNE KLENOTNÍCKE SLUŽBY

Galanta,
Nová 398/1
0905 451 117

• Výroba, oprava a gravírovanie šperkov
• Diamanty a prírodné kamene (viac ako 6000ks
diamantov s prístupom na svetovú burzu)
• 3D návrh a realizácia šperkov
• Obrúčky a zásnubné prstene (bez obmedzenia
vzorov)
zlatníctvo timi gold

timigold_zlatnictvo

1 izbový byt

Galanta - Sever

2 izbový byt

450 €/mes.

Galanta - centrum

400 €/mes.

Galanta - centrum

2 izbový byt v novostavbe

590 €/mes.

VIAC INFO NA: 0911 557 822, 0902 625 115
www.intexreal.sk

kúpa/predaj:

• Kúpim vaše mot. vozidlo, fabia, octavia, prípadne iné
aj bez STK ... aj poškodené, platba ihneď v hotovosti, tel:
0908616333
• Škoda Octavia Combi 1.6TDi, automat DSG, r.v. 5/2018,
85kW, čierna metalíza, ABS, ESP, tempomat, navigácia, el.
sklopné zrkadlá, led denné svietenie, parkovacie senzory,
multifunkčný volant, svetelný senzor, ťažné zariadenie,
130tis.km, 2x kľúč, cena: 13300€, možný úver/leasing
(vybavím). tel.: 0902 031 100
• Opel Grandland X, 88kW 125PS, automat, r.v.9/2018,
152tis.km, seda metaliza, navigacia, multifunk. volant, park.
asistent + senzory, kontrola jazdnych pruhov, led denne
svietenie, iso fix, cena: 15500€, možný úver (vybavím),  tel:
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 Hlavná 992/43a,Galanta (kancelária)
 t.krupa@carriere.com
 +31 641 694 293

tričká
nápisy
tabule
svetelné boxy

Naše ponuky práce môžete sledovať na:  Praca Holandsko-Job in Holland

REKLAMNÉ

Všetky naše služby sú BEZ POPLATKOV!

letáky
vizitky
samolepky
bannery

• servis výpočtovej a kancelárskej techniky. Grafické práce,
spracovanie podkladov pre tlač, reklamné tabule, zmluvný
servis IT, tel: 0949840600
• vyskove prace demontaz starych anten kominov striech
cistenie striech riny 0904202630
• vykopove prace mini bagrom bazeny jazierka voda plyn
uprava terenu  buracie prace 0904202630
• Ponúkam vypratávanie a čistenie bytov, domov, povál,
pivníc a likvidáciu starého nábytku. 0911799992
• pilenie stromov,zarezavanie konarov uprava koruny
stromov odvoz drevneho odpadu 0904202630

Galanta - Kolónia

TLAČ

SLUŽBY

3 izbový byt so záhradou

alebo riadkova@infomaxx.sk

Ak máš záujem kontaktuj nás telefonicky alebo cez WhatsApp, SMS správou,
emailom. Cez WhatsApp aplikáciu vám pošleme fotky, video z práce a ďalšie
informácie o ponuke práce. Každého záujemcu zaradíme do našej evidencie
a snažíme sa v krátkom termíne nájsť prácu pre neho podľa jeho schopností
a možností. Anglicky jazyk je veľkou výhodou ale nie je povinnosť.

na www.infomaxx.sk

700 €/mes.

INZERÁT ZDARMA

Pomôžeme, poradíme každému aj keď neovládate anglicky jazyk aj keď sa
rozhodnete pre inú agentúru. Vysvetlíme vám všetky benefity, zľavy na bývanie,
vrátenie daní, vrátenie zdravotného poistenia atď..

• Kúpim BYT/GARÁŽ, platba ihneď v HOTOVOSTI. tel:
0907 044 080
• Ponúkam na predaj dom vo Velkej Mači, pozemok 9,5á,
cena 175 000, 0902 625 115
• Galanta, predám 4i novostavbu, časť dvojdomu, cena 138
000€, 0911557822
• Galanta, predám 4i novostavbu, časť dvojdomu, cena 143
000€, 0902 625 115
• Galanta, predám 4i novostavbu, časť dvojdomu, cena 146
000€, 0911557822
• Predám starší dom v Matúškove, 9á pozemok, cena 80
000€, 0911 557 822
• Mostová, pozemok na predaj , 1109m2, cena 70€/m2, info
0902625115
• Čierna Voda , pozemok pri vode, 11,7á, cena: 42 342€,
0911557822
• 2i byt na predaj, sídlisko sever, 47m2, cena 77 500€, 0911
557 822
• Ponúkam na predaj 3,5i byt na 3. poschodí, cena: 110
000, tel: 0902625115
• 2i byt na prízemí v novostavbe s pozemkom za 95 000€,
0911557822
• 1izbový byt na predaj v novostavbe v Galante cena za
holobyt 55 000€, 0902 625 115
• 3i byt na predaj s terasou na predaj v Galante, cena 99
990€, 0911 557 822
• Prenájom, 3i byt v centre mesta, Galanta, 600€/mes, 0911
557 822
• Galanta, prenájom 3i byt so záhradou, Kolonia, 700€/mes.
0911 557822

UTEĽNOSŤ ZAŽIARIŤ
NECHAJTE SVOJU NEHN

NEHNUTEĽNOSTI

Podajte si bezplatný
občiansky riadkový

Aktuálna cely rok, aj v čase pandémie záruka práce.
Nástup možný ihneď.
NNE
RMA
Holandská zmluva.
T ÝŽDE
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každý P
Firemné bývanie k dispozícii.
Bývanie domy, byty, ubytovne, maximálne 2 osoby na izbe.

KUPUJETE ?
PREDÁVATE ?
PONÚKATE SLUŽBY?

montáž ťažných zariadení - TEL: 0915 975 975

PONUKA PRÁCE

montáž ťažných zariadení - TEL: 0903 433 495

HOLANDSKO
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montáž ťažných zariadení - TEL: 0903 433 495
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VŠETKO PRE VAŠU STAVBU

pôžička v mobile
NAČÍTAJ

QR
kód
a klikni na odkaz
ROZVOZ MATERIÁLU

STAVEBNINY
REALIZÁCIA STAVIEB

OPRAVY TELEVÍZOROV
VIGH SERVIS, s.r.o.
Podzáhradná 393,
Horné Saliby

0911 370759
Hlavná 45, Vozokany • 0917 433 329 • www.kango.sk

Po-Pia: 7:00 - 16:45, So: 7:00 - 11:45

info@vighservis.sk
Zmena otváracích hodín! Viac na www.vighservis.sk

SUDOKU
automobilov • reklamných tabúľ • výkladov

montáž ťažných zariadení - TEL: 0915 975 975
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montáž ťažných zariadení - TEL: 0903 433 495
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VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTA

ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY GALANTA, UPSVaR, Staničná 5, 924 00 Galanta
• Manipulant v SESK (1), plat: za
hodinu (od 4,4), JASPLASTIK-SK spol.
s r.o. (Matúškovo 913, Matúškovo,
92501), Zuzana Štalmachová (tel.:
+42131788 46 33, e-mail: hr@
jasplastik.com)
• Operátor výroby (100), plat: za
mesiac (od 640), SA-GA s. r. o.
(Hviezdoslavova 807, Galanta,
92401), Peter Kolečáni (tel.:
+421918854222, e-mail: kancelaria.
saga@gmail.com)
• Umývač vozidiel (1), plat: za
mesiac (od 623), Autoprofit Estate
a.s. (Šaľská 743/2, Galanta, 92401),
Iveta Šimková (tel.: +421317884203,
e-mail: simkova@autoprofit.sk)
• Mäsiar údenár (1), plat: za hodinu
(od 6,5), Mäsovýroba PATA s.r.o.
(Mlynská 1042, Pata, 92553),
Bohumil Súkenik (e-mail: admin@
masovyrobapata.onmicrosoft.com)
• Kuchár (2), plat: za mesiac (od
739), Arzt s. r. o. (Hlavná 1088, Horné
Saliby, 92503), Jozef Karľa (tel.:
+421 917 708 982, e-mail: j.karla@
poultryeu.eu)
• Line Leader / Pierre Baguette (2),
plat: za mesiac (od 1000), Fekollini
s.r.o. (Veľkoulanská cesta 208,
Sládkovičovo, 92521), Ing. Roland
Filo (tel.: +421915781291, e-mail:
roland.filo@pierrebaguette.eu)
• Referentka logistiky (1), plat: za
mesiac (od 950), ABAMET, s.r.o.
(Mierové námestie 4, Galanta,
92401), Katalin Duba (tel.:
+421905989118, e-mail: duba@
abamet.eu)
• Business development manager Junior (1), plat: za mesiac (od 850),
TTcraft s.r.o. (Esterházyovcov 709/12,
Galanta, 92401), Ing. Linda Tyukos
(tel.: +421905965245, e-mail: lt@
ttcraft.sk)
• Výrobný
pracovník
v

drevospracujúcej výrobe ZŤP (1),
plat: za mesiac (od 750), V-TETAG,
s.r.o. (Dolné Saliby 782, Dolné Saliby,
92502), Mgr. Erika Vácziová (tel.:
+421907758859, fax: 0317853175,
e-mail: vtetag@vtetag.sk)
• Asistentka predaja (1), plat: za
mesiac (od 800), REMI-DP, s.r.o.
(Pionierska 551, Sládkovičovo,
92521), Edita Belcáková (tel.:
+421903233841, e-mail: remi.
belcakova@gmail.com)
• Pracovník logistického centra (100),
plat: za hodinu (od 5,8), ADECCO
Slovakia, s.r.o. (Amazonská 1, Sereď,
92601), Mgr. Katarína Gálová (tel.:
+421910841658, e-mail: katarina.
galova@adecco.com)
• Upratovač/ka (8), plat: za mesiac
(od 320), Zoltán Horváth - EVENT
PLUS PRODUCTION(Čierny Brod
332, Čierny Brod, 92508), Veronika
Dinková (tel.: +421903507545,
e-mail: prevadzky61@gmail.com)
• Savebný robotník (5), plat: za
hodinu (od 5), GEO INDUSTRIA, s.r.o.
(Pažitná 1015/25, Sereď, 92601),
Lukáš Šlapák (tel.: +421905784632,
e-mail: office@geoindustria.sk)
• Čašník / Čašníčka (1), plat: za mesiac
(od 850), Peter Žilecký - FONTÁNA(Bar
Fontána, Dionýza Štúra 759/35,
Sereď, 92600), Ing. Peter Žilecký (tel.:
+421905547219, e-mail: zileckyp@
gmail.com)
• Pracovník povrchovej úpravy
kovov (5), plat: za mesiac (od 940),
WIEGEL Sereď žiarové zinkovanie
s.r.o. (Priemyselná 2/4430, Sereď,
92601), Bohuš Majerský (tel.:
+421911374900, e-mail: bohus.
majersky@wiegel.sk)
• Vedúci skladu (1), plat: za mesiac
(od 1200), DAHO SOLUTION s. r. o.
(Gáň 902, Gáň, 92401), Ing. Erika
Mikušová (e-mail: daho.solution@

gmail.com)
• Zdravotná sestra (1), plat: za mesiac
(od 1200), Služby pre seniorov,
n.o. (Kaskády Únovce 623, Kajal,
92401), Mgr. Denisa Podhorová
(tel.: +421915731374, e-mail:
zamestnanie@seniorcare.sk)
• Obchodný zástupca / Obchodná
zástupkyňa (1), plat: za mesiac
(od 760), ABAMET, s.r.o. (Mierové
námestie 4, Galanta, 92401), Katalin
Duba (e-mail: duba@abamet.eu)
• Junior technológ (1), plat: za mesiac
(od 900), JASPLASTIK-AUTOMOTIVE,
s.r.o. (Matúškovo 901, Matúškovo,
92501), Zuzana Štalmachová (tel.:
+421317884633, e-mail: hr@
jasplastik.com)
• Senior Accountant (1), plat: za
mesiac (od 1500), Samsung SDS
Global SCL Slovakia, s.r.o. (Revolučná
1, Galanta, 92401), Mgr. Miroslav
Molnar (e-mail: molnar@samsung.
com)
• Robotník - obsluha zváracieho
automatu (m / ž) (1), plat: za hodinu
(od 5,83), STRABAG Pozemné
a inžinierske staviteľstvo s. r. o.
(Šulekovská 46, Sereď, 92401), Eva
Kunová (tel.: +42 911 167 209)
• Pivničný manipulant (6), plat:
za mesiac (od 900), DUFREX,
s.r.o. (Vonkajší rad 793/6, Sereď,
92601), Katarína Berhelová (tel.:
+421915984494, e-mail: vinanza@
vinanza.sk)
• Projektový manažér (1), plat: za
mesiac (od 1250), JASPLASTIKAUTOMOTIVE, s.r.o. (Matúškovo
901, Matúškovo, 92501), Zuzana
Štalmachová (tel.: +421317884633,
e-mail: hr@jasplastik.com)
• Právnik (1), plat: za mesiac (od
1200), SAMSUNG Electronics Slovakia
s.r.o. (Hviezdoslavova 807, Galanta,
92427), Mgr. Dasa Slobodnikova

(tel.: +421800726726, e-mail:
zamestnanie@samsung.com)
• Výrobný/á
pracovník/a
v
drevospracujúcej výrobe (2), plat:
za mesiac (od 880), V-TETAG, s.r.o.
(Dolné Saliby 782, Dolné Saliby,
92502), Mgr. Erika Vácziová (tel.:
+421907758859, fax: 0317853175,
e-mail: vtetag@vtetag.sk)
• Pomocný stavebný robotník (3),
plat: za mesiac (od 650), AQUAMONT
spol. s r.o. (Diakovská cesta 339,
Matúškovo, 92501), Ing. Iveta
Malchová (e-mail: malchova@
aquamont.sk)
• Technik - údržba budov (1),
plat: za mesiac (od 1200),
SAMSUNG Electronics Slovakia
s.r.o. (Hviezdoslavova 807, Galanta,
92427), Mgr. Dasa Slobodnikova
(tel.: +421800726726, e-mail:
zamestnanie@samsung.com)
• Vodič (1), plat: za mesiac (od
900), Mäsovýroba PATA s.r.o.
(Mlynská 1042, Pata, 92553), Jozef
Práznovský (tel.: +421905151434,
e-mail: admin@masovyrobapata.
onmicrosoft.com)
• Pracovník SBS - Sereď (1), plat: za
hodinu (od 4,5), FENIX Security s.r.o.
(Námestie slobody 4333/50, Sereď,
92601), František Sebestyén (tel.:
+421918325026, e-mail: frantisek.
sebestyen@fenix-security.sk)
• Stolár (1), plat: za mesiac (od
1050), abaWood, s.r.o. (Fučíkova 460,
Sládkovičovo, 92521), A. Somogyi
(tel.: +421313814316, e-mail: info@
abawood.sk)
• Sestra - starostlivosť o seniorov (1),
plat: za mesiac (od 1200), Pohoda
seniorov, n.o. (Hodská 360, Galanta,
92401), Mgr. Miriam Maasová (tel.:
+421905466038, e-mail: maasova@
pohodaseniorov.sk)
• Závozník pri zbere odpadu (1),

plat: za hodinu (od 5,5), KOMPLEXodpadová spoločnosť, s.r.o. (Pusté
Sady 131, Pusté Sady, 92554), Ing.
Jaroslav Serenčéš (tel.: 0905627751,
e-mail: komplex@mariuspedersen.
sk)
• Obsluha rezacieho zariadenia
(1), plat: za hodinu (od 5), Salt06
s. r. o. (29. Augusta 9/9, Galanta,
92401), Mgr. Kristína Sláviková
(tel.: +421905905708, e-mail:
kslavikova@salt06.com)
• Kuchár (1), plat: za mesiac (od
800), Food express s.r.o. (Staničná 1,
Galanta, 92401), Imrich Petheö (tel.:
+421911555503)
• Stavebný robotník HSV - betonár
(m / ž) (1), plat: za hodinu (od 6,41),
STRABAG Pozemné a inžinierske
staviteľstvo s. r. o. (Šulekovská 46,
Sereď, 92401), Eva Kunová (tel.: +42
911 167 209)
• Zámočník / Zámočníčka do závodu
Sereď (1), plat: za hodinu (od 6,41),
STRABAG Pozemné a inžinierske
staviteľstvo s. r. o. (Šulekovská 46,
Sereď, 92401), Eva Kunová (tel.: +42
911 167 209)
• Pracovník v pivnici (na výrobu
tichého a šumivého vína) (2), plat:
za mesiac (od 680), HUBERT J.E., s.r.o.
(Vinárska 137, Sereď, 92601), Mgr.
Lenka Holičková (e-mail: holickova@
hubertsekt.sk)
• Kontrolór kvality v potravinárskom
priemysle (2), plat: za mesiac (od
900), EU Poultry s.r.o. (Hlavná
1088, Horné Saliby, 92503), Bibiána
Klenová (tel.: +421908 382 355,
e-mail: b.klenova@poultryeu.eu)
• Opatrovateľka seniorov (1), plat: za
mesiac (od 750), Služby pre seniorov,
n.o. (Kaskády Únovce 623, Kajal,
92401), Mgr. Denisa Podhorová
(tel.: +421915731374, e-mail:
zamestnanie@seniorcare.sk)

Policajné správy z TRNAVského KRAJA
Namerali ho v obci dvakrát po sebe najskôr
96 a potom až 141 km/h
Policajti riešia za dopravné priestupky 24
ročného muža z okresu Galanta. Za posledné dni si
sadol za volant do dvoch áut a v oboch prípadoch
ho zachytil policajný radar. V jednom prípade ho
policajti riešili na mieste a v druhom ho stotožnili
ako majiteľa v rámci tzv. objektívnej zodpovednosti.
Rýchlostný radar ho prvý krát zachytil v piatok

poobede na aute Škoda Octavia, priamo v obci
Šintava. Cez obec „preletel“ počas dňa rýchlosťou 96
km/h a maximálku prekročil o 46 km/h.
O necelé dva dni neskôr si to cez obec Mostová, v
nedeľu krátko po polnoci, valil rýchlosťou 141 km/h.
Tento krát pri jazde použil cudzie vozidlo VW Passat.
Policajti ho zastavili a na mieste mu uložili blokovú
pokutu vo výške 600 eur.
V tomto prípade pravdepodobne platí „mladosť
– pochabosť“. Mladí vodiči by si mali uvedomiť, že

aj v ich prípade sa frajerina môže skončiť tragédiou.
Apelujeme preto najmä na mladšie ročníky, aby
nepreceňovali svoje schopnosti a správali sa za
volantom zodpovedne. Nič nie je dôležitejšie,
ako život a zdravie, o ktoré sa dá v sekunde prísť.
Pozor, pri začiatočníkoch sa rýchlostné priestupky
hodnotia prísnejšie a pokiaľ budú mať v karte vodiča
do dvoch rokov 2 závažnejšie priestupky, vodič musí
absolvovať odborné preskúšanie.

LKW servis s.r.o.

Kráľov Brod 303
Slovakia 925 41

HĽADÁME AUTOMECHANIKA
viac info na  0918 959 248

 oprava ťahačov - návesov
 oprava osobných áut
 autodiagnostika
nákladných áut a návesov
 autodoprava (vlastný
vozový park)
 špedícia

NOVÁ BRZDOVÁ STOLICA

VEĽKOOBCHOD - MALOOBCHOD

302 655
 0905
031 780 5924

montáž ťažných zariadení - TEL: 0915LKW
975servis
975 s.r.o.

TRVALO
NÍZKE CENY

drvené kamenivá • okrasné kamenivá • piesok • štrk

Galanta, Esterházyovcov 711/7 (Sereďská cesta - pri ČS Shell)

p re n á k l a d n é a o s o b n é voz id l á

 +421 918 959 248
 lkwservis@lkwservis-kb.sk
 www.lkwservis-kb.sk

NON STOP
výjazd v celej Európe
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montáž ťažných zariadení - TEL: 0903 433 495

montáž ťažných zariadení - TEL: 0915 975 975
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montáž ťažných zariadení - TEL: 0903 433 495

VEĽKOOBCHOD A MALOOBCHOD

 Bratislavská 71/38
Galanta
 0908 709 169
 www.borovi.sk
 Borovi

s veľkoplošným stolárskym materiálom a nábytkovým kovaním

Tovar vám odvezieme do dielne alebo domu.
Bližšie informácie na predajni.

23x11.5x3,2cm
23x11,5x6,4cm
Šamotove
tehly

0,99€
1,60€

montáž ťažných zariadení - TEL: 0915 975 975

STAVEBNÁ SPOLOČNOSŤ

radoslav novota - NOVOSTAV

 exkluzívne pracovné dosky od
nemeckého výrobcu
s antibakteriálnym povrchom

dodanie 7-1

 najlepšie ceny na OSB3 dosky
(skladom hr. 10-22 mm)

 Kompletná rekonštrukcia objektov

2
od 7,90€/m
Laminátové podlahy
MA
AR
ZD
žka
dlo
Lišty + po

 nábytkové kovanie pre stolárov
aj domácich majstrov (výsuvy,
úchytky, vešiaky, hranovacie
pásky, lepidlá...)

 Realizujeme stavby na kľúč

ILUSTRAČNÉ FOTO

 Pokladanie a predaj vinylových podláh a kobercových dielov

w w w.drevina.s k

tel: 031 780 5144

poskytujeme

ňa + kľučky
Dvere plné + zárub
00 €
9,
14
od
už
0 dní

 skladom kompletný sortiment
drevotrieskových dosiek
laminovaných
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Galanta, Z.Kodálya 2321
(vjazd z Priemyselnej ul.)

KRBOVÉ VLOŽKY

PARKETY • KOMÍNY • DVERE • KRBY • KACHLE • PECE • PRÍSLUŠENSTVO

STK•EK•KO

 Liate podlahy v spolupráci s Mikamont s.r.o.
 Realizačné a stavebné projekty RTL Invest Slovakia
 Záhradná architektúra Aldekor záhrady

BEZ ZAŤAŽENIA

g.sk

www.stk-racin

Galanta, ul. Kpt. Nálepku 49 ( Kolónia )

0948 325 500

 +421 904 032 137

 Radoslav Novota-NOVOSTAV

 radonovota@gmail.com
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V REKLAME KTOREJ
SPOLOČNOSTI

sa nachádza nasledujúci štvorlístok?
1. cena: 50€ balíček chladenej hydiny
(sponzor firma Top-farm)
2. cena: 50min. vstup do Turbo Solária (GA)
3. cena: 2x vstup do Kino Galanta
Odpovede s kontaktnými údajmi posielajte
na: redakcia@infomaxx.sk, 0944 260 630

Minulomesačná správna odpoveď:
FUFU food.
Výhercovia z minulého čísla
1. cena: Júlia Majerníková (Šaľa)
2. cena: Helena Drozdová (Galanta)
3. cena: Nikolaj Grelo (Galanta )

50€ balíček obsahuje:
• kačka s pečienkou
• kura Premium
• kuracie prsia Prémium
• kuracie stehná Prémium
• 1/2 sliepky

Ceny si treba vyzdvihnúť najneskôr
do 15.11.2021 inak prepadnú!
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montáž ťažných zariadení - TEL: 0903 433 495

hamburgery
montáž ťažných zariadení - TEL: 0915 975 975

Hamburger "Maestro" 200g

8,50 €

Hamburger "Šampión" 200g

8,50 €

Hamburger "Smoke" 200g

9,00 €

Cheese burger 100g

5,50 €

Irish burger /black,red,green/ 150g

7,00 €

burger z hov. mäsa, amer. dresing, červená cibuľka, slanina, volské oko, chedar syr s čerstvou
zeleninou v žemli, hranolky, cibulové krúžky, sladkopikantná omáčka
burger z hov. mäsa s karamelizovanou cibuľkou a šampiňónmi, horčicovo-medová omáčka,
slanina, chedar syr s čerstvou zeleninou v žemli, hranolky, cibulové krúžky, BBQ omáčka
burger z hov. mäsa, opražená cibuľka, údený syr, slanina, horčicovo-medová omáčka s čerstvou
zeleninou v žemli, hranolky, cibulové krúžky, BBQ omáčka











PIZZA
HAMBURGERY
CESTOVINY
MINÚTKY
POLIEVKY
BEZMÄSITÉ JEDLÁ
ČERSTVÉ ŠALÁTY
DEZERTY
NÁPOJE
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americký dresing, šalát, paradajky, vyprážaný eidam obalený v trojobale v žemli, hranolky,
tatárska omáčka
burger z hov. mäsa ,v žemli s prir. farbivom, kučeravý šalát, paradajka, kyslá uhorka, chedar syr,
majonéza s voliteľnou omáčkou BBQ, piri-piti, taco alebo cesn.omáčkou, hranolky

l
á
d
e
j
z
o
Rozv sa, Gáň, Veľká Mača, ty,

Košú
Neboj
Galanta, Kajal, Topoľnica, liby
ovo,
né sa
Sládkovič Horné Saliby, Dol
o,
Matúškov

Jedálny lístok

3D prehliadka

objednávky online

kompletný jedálny lístok si môžete prezrieť na: www.maestropizza.sk
alebo naskenovaním qr kódu.

,80€0
4
D
O
U
N
E
DENNÉ M K 10:00-14:0
PONDELOK

- PIATO

DÁL

OV JE
H
U
R
D
5
Z
ÝBER

V
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denné menu

 SPOLOČENSKÉ AKCIE, RODINNÉ OSLAVY, ...

maestro restaurant, staničná 1, Galanta

www.veterina-esvet.sk
Pondelok - Piatok
9:00 - 12:00,
14:00 - 18:00
Sobota
9:00 - 12:00

MVDr. Elemér Kálmán
MVDr. Slávka Kálmánová
MVDr. Brigita Vavríková
Galanta, Sládkovičova 2

montáž ťažných zariadení - TEL: 0915 975 975

Otváracie hodiny: Po - Pia: 7.00 - 17.00 hod., So: 8.00 - 12.00 hod.

HYDROFOBIZÁCIE
Vodeodolný
povrch PROFI

ČISTIČE POVRCHOV
Čistý povrch
PROFI

Čistá fasáda
PROFI

Odstraňovač vápenných
výkvetov PROFI

Hĺbková penetrácia
PROFI

• spojovací materiál
• vrtáky
• kotúče, ...

• DEKORAČNÉ FARBY MAXIDECOR
• AKRYL-SILIKÓNOVÁ OMIETKA ROLOAKRIL
• farebnostále, odolne voči UV žiareniu
• zvýšená ochrana proti vzniku rias, plesní a lišajníkov
• voduodpudivé, málo náchylné na špinenie

LUXUS A POHODLIE
OVINKA
N
NA CESTÁCH
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FARBY LAKY • FASÁDNE ŠTÚDIO • MIEŠACIE CENTRUM
NOVINKY

0905 502 532

Mostová č. 46

Z dôvodu šírenia ochorenia COVID-19
len po telefonickej objednávke
a akútne prípady

Montované
nízkoenergetické
domy s doživotnou
zárukou.

Využite naše služby aj Vy, ako stovky našich
spokojných klientov.

program 0 hotovosť

plne vybavená, pre malé zvieratá

MOŽNOSŤ VYUŽIŤ

VETERINÁRNA
AMBULANCIA

0903 256 179

montáž ťažných zariadení - TEL: 0903 433 495
www.ekorodinnedomy.sk
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VŠETKO PRE ZATEPLENIE

OMIETKY

SDK SYSTÉM
€

Otváracie hodiny 800-1800 hod.

0944 038 573

0911 386 491

Galanta, ul. 29. augusta 1646/6 (areál bývalého ZDROJA)

Športová 465/1, Galanta (bývalý areál FAPO), Mobil: 0918 760 447, 0917 862 848,
www.dtstavebniny.sk, e-mail: darex.sro@gmail.com
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montáž ťažných zariadení - TEL: 0903 433 495

montáž ťažných zariadení - TEL: 0915 975 975
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montáž ťažných zariadení - TEL: 0903 433 495

montáž ťažných zariadení - TEL: 0915 975 975
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maľovaná krížovka
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N ÁV R H
ZDARMA

LADA NOVÉ HORIZONTY
kúp si novú Ladu

s 3 ročnou zárukou bez obmedzenia počtu kilometrov

FINANCOVANIE
NA ŠTVRTINY

M
Á Š S H OW R O O
N AVŠT ÍV T E N

možnosť objednania aj s pohonom LPG
OPERATÍVNY
LEASING

SEZÓNNE PNEU
ZDARMA

VANIE A
NÁBYTKOVÉ KO

PO

AKCIA do 31.10.

na každý vyrobený nábytok u nás
(kuchynská linka na mieru, rýchla kuchyňa, vstavaná skriňa, ...)

ZĽAVA VO VÝŠKE
+ dovoz a vynosenie

Lada Vesta SW Cross od 13 990 €
0911 386 491

Galanta, ul. 29. augusta 1646/6 (areál bývalého ZDROJA)

0944 038 573

E STOLÁROV

LU NIELEN PR

IÁ
ŠNÉHO MATER
REZ VEĽKOPLO

-15%

GRÁTIS

dovoz ZDARMA do 50km

www.vhprodukt.sk

GALANTA, ESTERHÁZYOVCOV 711 (PRED CS SHELL)

0915 719 188
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montáž ťažných zariadení - TEL: 0903 433 495

HOROSKOPY 2021

VODNÁR (21.1 - 19.2)

Ak sa vám podarilo spojiť sa v súkromnom podnikaní
s vhodným spoločníkom, ktorému môžete navyše na
100% dôverovať, mali by ste sa pokúsiť svoju firmu
pozdvihnúť. Preberte všetky možnosti, ktoré sa vám
núkajú. Do vopred viditeľného rizika sa napúšťajte, ale
v podnikaní istá dávka odvahy a pružnosti vždy bude
nutná. A keby vás aj postretli malé nepríjemnosti,
rozhodne nestrácajte hlavu, ani dobrú náladu. Malé
problémy sú riešiteľné predsa ľavou zadnou.

RYBY (20.2 - 20.3)

Pustite sa do všetkých nepríjemných úloh. Vyriešte
všetky resty a vybavte pochôdzky na úradoch. Vo
všetkých týchto aktivitách vám teraz hviezdy budú
priať, budú vám nápomocné. Najmenej nápomocné
budú vo vašej snahe nájsť si partnera, ktorý by vám
vyhovoval. Je pravdepodobné, že sa zahľadíte do
niektorého zo svojich kolegov či kolegýň. Pozor ale,
ak ste zadaní, alebo nadriadení! Je dobré riadiť sa
múdrym príslovím: „Čo je v inom dome, nie je pre
mňa!“

BARAN (21.3 - 20.4)

Nejeden z vás sa bude cítiť nedocenený osobou z
rodiny či blízkeho príbuzenstva. Inak sa nedá povedať,
žeby bol október pre vás nepriaznivý. Nemáte síce
dostatok chuti a energie do práce, ale to predsa mnohí
z nás. V zamestnaní sa budete rozbiehať každý deň
akýmsi pomalým tempom. Občas vás pocit, že musíte
pracovať, bude až rozčuľovať a dráždiť. Aj keď pôjde o
ľahké úlohy.

BÝK (21.4 - 20.5)

Nepúšťajte sa do žiadnych sporov, ak nie ste
stopercentne presvedčení, že pravda je na vašej strane.
Zájdite na konzultáciu s odborníkom. Alebo siahnite
po nejakej múdrej knihe a nechajte si všetko prejsť
hlavou. Ak nepomôže ani to, vybite si energiu, ba
vybúrte sa pri nejakej slušnej zábave. Je jedno, či pôjde
o šport, alebo o posedenie v serióznom nočnom klube.

BLÍŽENCI (21.5 - 20.6)

Radi by ste sa zverili niekomu so svojimi problémami,
ale bohužiaľ, máte tendenciu „vyliať“ si svoje srdce na
nesprávnej osobe. Ak nechcete, aby si o vás o chvíli
cvrlikali i vrabce na streche, dajte si na ústa zámok
a počkajte, kým sa tá správna osoba objaví. Tá vás
vypočuje s naozajstným porozumením. Aj chrípka
vám už hrozí, nepokúšajte svoje zdravie. Nenechajte
sa vytiahnuť na žiadny výlet, zostaňte pekne doma
v teple.

RAK (21.6 - 22.7)

Budete akýsi nervózni. Stále vás bude prenasledovať
pocit, že sa odniekiaľ prirúti nejaká pohroma. Možno
za to môžu nepríjemnosti z minulého obdobia. Nežite
v strehu, nemáte na to najmenší dôvod. Ostatní si
budú odvodzovať z vášho správania to, že ste kdesi
urobili veľký prešľap. Sto chutí budete mať vyčistiť
žalúdok niektorému zo svojich priateľov.

LEV (23.7 - 23.8)

Vystupujete v roli veľkého filozofa, dumáte nad
všetkým a máte sklon rozoberať kadejakú maličkosť
do nemoty. Závery, ku ktorým dospejete, nie sú pre
vás potešujúce a vy ste v pokušení analyzovať ešte
viac a donekonečna rozjímať nad nespravodlivosťami
života. Máte pocit, že postihujú hlavne vás. Najvyšší
čas zažiť niečo veselšie.

PANNA (23.8 - 22.9)

Ľudia vám budú zverovať svoje tajomstvá a obracať
sa na vás s veľkou dôverou. Majte sa však na pozore
pred tými, ktorí by odplatou očakávali vaše tajomstvá.
Onedlho by všetko využili proti vám. Zvlášť sa majte
na pozore pred starými priateľmi, s ktorými ste sa
dlho nevideli. Pohov dajte svojim svalom a rozhýbte
mozgové závity. Máte teraz príležitosť – veľa si
zapamätať. Nasýťte svoju zvedavosť a stiahnite sa
do pohodlia svojej izby s dobrým filmom. Nič sa však
nemá preháňať!

VÁHY (23.9 - 22.10)

Nepokoj a nechuť robiť stále to isté už pomaly
doznievajú, ale dozvuky vás môžu ešte stále chcieť
priviesť k podniknutiu niečoho menej obvyklého... Tak
radi by ste si ešte trošku vyhodiť z kopýtka! Váš partner
by však najradšej sedel doma, a tak môže padnúť kosa
na kameň a vy budete mať namiesto neobyčajného
dobrodružstva celkom obyčajnú hádku.

ŠKORPIÓN (23.10 - 22.11)

Pestré pracovné dni budú striedané pestrými
víkendmi. Rozhodne sa nezatvorte medzi štyri steny,
potrebujete sa aj baviť, potrebujete spoločnosť.
Výhovorky odsuňte stranou. Cítite, ako by vám
bodlo – odreagovať sa. Inak sa o vás bude počas
týchto dní pokúšať až nevšedná zlosť, ba i zúrivosť.
Prv než čokoľvek poviete či urobíte, počítajte do
desať, aby ste trpko neľutovali svoje reakcie. Skrátka,
občas sa dokážete dostať do nezávideniahodného
rozpoloženia.

STRELEC (23.11 - 21.12)

Trochu zamračené počasie bude umocňovať i vašu
dosť zamračenú náladu. Nikým si nedajte „úspešne“
skaziť svoje plány, ale pripravte sa tiež na to, že
sa vám ukážkovo dariť nebude. Ani v pracovných
záležitostiach, ani v osobnom živote. Peniaze
prepočítavajte veľmi starostlivo, vaša slabá schopnosť
koncentrácie vám môže „pomôcť“ urobiť aj dosť veľkú
chybu.

KOZOROŽEC (22.12 - 20.1)

Veľmi pravdepodobne sa dostanete do situácie, ktorej
ste sa za každú cenu chceli vyhnúť. Mali by ste zaujať
zmierlivé stanovisko a konečné rozhodnutie nechať na
neskôr. Akékoľvek naliehanie z vašej strany by mohlo
pôsobiť značne negatívne. Držte sa na uzde trochu
a dokáže partnerovi, že oňho stojíte a vážite si ho.
Zadaní pozor, z malého flirtu by ľahko mohlo vzniknúť
komplikované dobrodružstvo, ktoré by mohlo ohroziť
vaše manželstvo.

PLASTOVÉ A HLINÍKOVÉ OKNÁ A DVERE

SEKCIOVÉ GARÁŽOVÉ BRÁNY

• Slovenský výrobca s 21 ročnou
tradíciou výroby
• Okná v energetickej triede A
• Nemecké profily s 3 tesneniami
• Nemecké kovanie Winkhaus

• Veľký výber panelov
s 10 ročnou zárukou
• Kvalitné Holandské kovanie
DOCO
• Široká škála farieb a dekorov

RKa TRADE, s.r.o., ŠAĽA, ul. Pázmaňa 49/3 (4.posch.), sala@incon.sk, tel: 031/770 77 04, mob.: 0905 601 186

montáž ťažných zariadení - TEL: 0915 975 975
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Budovanie povesti digitálneho zlata

BITCOIN čo to je

Bitcoin je najznámejšia a zároveň aj najstaršia digitálna
mena, tzv. kryptomena. Vznikla v roku 2008 a jej
zakladateľ je známy pod menom Satoshi Nakamoto.
Poslednú informáciu o sebe zanechal v roku 2011.
Dodnes nikto nepozná jeho presnú totožnosť, aj keď
sa ju Bitcoinový nadšenci pokúšali zistiť ale neúspešne.
Jediné čo o ňom vieme je, že bol matematický génius
a stvoril niečo čo s najväčšou pravdepodobnosťou
zmení fungovanie peňazí na svete aj pomocou
technológie BLOCKCHAIN.

Decentralizácia

Prvou dôležitou vlastnosťou Bitcoinu je jeho
decentralizovaný charakter. Znamená to, že neexistujú
konkrétne subjekty, ktoré by o ňom dokázali
rozhodovať. Žiadna vláda a ani banková inštitúcia
nemá schopnosť Bitcoin vypnúť, alebo zmeniť princípy
a pravidlá, na ktorých funguje. O fungovanie Bitcoinu
sa stará sieť používateľov po celom svete a akúkoľvek
zmenu jeho protokolu by musela schváliť jeho väčšina
v reálnom čase.

Bitcoin má obmedzené množstvo

Druhou vlastnosťou, ktorý robí Bitcoin výnimočným je
jeho obmedzené množstvo. To činí presne 21 miliónov
kusov, ktoré sú ale deliteľné na tzv. SATOSHI. Každý
jeden Bitcoin je ťažený pomocou výkonného hardvéru
v blokoch, ktorých výťažnosť sa každé 4 roky delí na
polovicu tzv. HALVING. Posledný Bitcoin teda bude
získaný digitálnou ťažbou niekedy okolo v roku 2140.
Iba v čase písania tohto textu ich existuje už vyše
18,8 milióna.

Bitcoin vs. zlato

Táto vlastnosť robí Bitcoin vzácnym podobne ako
zlato. Ich množstvá sú rovnako obmedzené.
V porovnaní so zlatom má však Bitcoin niektoré
výhody. Napríklad je ľahko konvertibilný, overiteľný či
deliteľný (až na 100.000.000 Satoshi). Preto je veľmi
jednoduché pre vlastníka Bitcoinu si zakúpiť len
zlomok jeho celku. Veľká výhoda je v uskladnení na tzv.
HW peňaženkách v ľubovoľných množstvách. Ďalšia
jeho výhoda oproti zlatu je overiteľnosť pravosti v
blockchaine napr. aj cez mobilný telefón. Rýdzosť zlata
je podstatne ťažšie overiť pre bežného človeka. Preto
sa Bitcoinu hovorieva aj ZLATO 2.0.

Vďaka obmedzenému množstvu a vhodným
vlastnostiam pre 21. storočie si Bitcoin postupne
buduje povesť takzvaného uchovávateľa hodnoty
a ochrancu voči inflácií. Kým na jeho začiatkoch ho
vyhľadávali a kupovali hlavne IT nadšenci, dnes sa
doba mení a čím ďalej ho nakupujú aj veľké
spoločnosti či finančné inštitúcie alebo dokonca
hedžové fondy. Tento rok stal aj ako oficiálne platidlo
v štáte El Salvador.

Kto som a čo týmto článkom chcem ponúknuť

Moje meno je Róbert Botka a pracujem ako IT
špecialista už vyše 20 rokov. Pochádzam zo Šale
a momentálne vlastním spoločnosť IDOHLAD, ktorá sa
hlavne venuje IT službám. Kryptomenám sa venujem
od roku 2017, avšak až tento rok na „plný úväzok“. Veľa
ľudí za mnou chodí a pýta sa, čo sú to kryptomeny, čo
je to Bitcoin, mám investovať? Koľko? Je to rizikové
a podobne. Tak som sa rozhodol, že moje
nadobudnuté KNOW HOW rád poskytnem ďalej,
ľudom ktorý o tom majú záujem. Podotýkam ale, že sa
nejedná o finančné poradenstvo a že nenesiem žiadnu
zodpovednosť
za
škodu
spôsobenú,
zlým
investovaním. Ponúkam pomoc v oblasti vysvetlenia
pojmov ohľadom kryptomien. Pomoc pri vytváraní
účtov na kúpu a predaj týchto aktív a taktiež tipy na
bezpečné uloženie. A veľa iných užitočných informácií.
Prevediem nováčika svetom kryptomien od A po Z za
predom dohodnutú odplatu. Je možné si u mňa
objednať školenia (prednášky) či už pre jednotlivca
alebo aj pre menšie skupiny. Na konci školenia budete
schopný si zakúpiť vlastnú kryptomenu a rozhodovať
sa v reálnom čase, čo s ňou urobíte.
Viac informácií ohľadom platených školení
a prednášok poskytnem na tel. čísle 0907 683 673,
alebo mailom na kryptomeny@idohlad.sk.
Pozn.: zdroj informácií bol použitý Martin Gregor
zo stránky www.kryptonovinky.sk.

P. Pázmaňa 49/3, 927 01 Šaľa
0907 683 673
www.idohlad.sk
kryptomeny@idohlad.sk
idohlad
idohlad.sk

montáž ťažných zariadení - TEL: 0903 433 495

montáž ťažných zariadení - TEL: 0915 975 975
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PROGRAM KINA - Galanta
Zátopek [MP]
20.10.2020/19:00 5€ 2D OR
Duna [MP15]
21.10.2020/19:00 5€ 2D ST
23.10.2020/19:00 5€ 2D ST
24.10.2020/19:00 5€ 2D MD
30.10.2020/19:00 5€ 2D ST
31.10.2020/19:00 5€ 2D MD
Ron má chybu [MP]
22.10.2020/16:30 5€ 2D SD
23.10.2020/16:30 5€ 2D MD
24.10.2020/16:30 5€ 2D SD

Denník moderného fotra [MP12]
22.10.2020/19:00 5€ 2D OR
Halloween zabíja [MP15]
22.10.2020/21:30 5€ 2D ST
23.10.2020/22:00 5€ 2D ST
SNOW FILM FEST 2021 [MP]
27.10.2020/18:00 0€ 2D OR
Paralelné matky [MP12]
28.10.2020/19:00 5€ 2D ČT

Rodina Adamsovcov 2 [MP]
29.10.2020/16:30 5€ 2D SD
30.10.2020/16:30 5€ 2D MD
31.10.2020/16:30 5€ 2D SD
Kurz manželskej túžby [MP12]
29.10.2020/19:00 5€ 2D OR
Parožie [MP15]
29.10.2020/21:30 5€ 2D ST
30.10.2020/22:00 5€ 2D ST

zmena programu vyhradená

Pohotovosť lekární - Galanta
• 18.10.2021 BENU, OD Kaufland, 8:00 - 20:00
• 18.10.2021 Dr. Max, OC Tesco, 8:00 - 20:00
• 19.10.2021 KLOKNER, Hodská 385/14, 8:00 - 20:00
• 20.10.2021 BENU, OD Kaufland, 8:00 - 20:00
• 20.10.2021 Dr. Max, OC Tesco, 8:00 - 20:00
• 21.10.2021 BENU, OD Kaufland, 8:00 - 20:00
• 21.10.2021 Dr. Max, OC Tesco, 8:00 - 20:00
• 22.10.2021 BENU, OD Kaufland, 8:00 - 20:00
• 22.10.2021 Dr. Max, OC Tesco, 8:00 - 20:00

• 23.10.2021 BENU, OD Kaufland, 8:00 - 20:00
• 23.10.2021 Dr. Max, OC Tesco, 8:00 - 20:00
• 24.10.2021 BENU, OD Kaufland, 8:00 - 20:00
• 24.10.2021 Dr. Max, OC Tesco, 8:00 - 20:00
• 25.10.2021 BENU, OD Kaufland, 8:00 - 20:00
• 25.10.2021 Dr. Max, OC Tesco, 8:00 - 20:00
• 26.10.2021 BENU, OD Kaufland, 8:00 - 20:00
• 26.10.2021 Dr. Max, OC Tesco, 8:00 - 20:00
• 27.10.2021 MEDICANA, Poštová 1599/15, 8:00 - 20:00

• 28.10.2021 Dr. Max, OC Tesco, 8:00 - 20:00
• 28.10.2021 BENU, OD Kaufland, 8:00 - 20:00
• 29.10.2021 BENU, OD Kaufland, 8:00 - 20:00
• 29.10.2021 Dr. Max, OC Tesco, 8:00 - 20:00
• 30.10.2021 BENU, OD Kaufland, 8:00 - 20:00
• 30.10.2021 Dr. Max, OC Tesco, 8:00 - 20:00
• 31.10.2021 BENU, OD Kaufland, 8:00 - 20:00
• 31.10.2021 Dr. Max, OC Tesco, 8:00 - 20:00

Pohotovosť lekární - ŠAĽA

Majtex Diesel
spol. s r.o.

www.majtexdiesel.sk

PRIPRAVTE SVOJE VOZIDLO NA ZIMU

OPRAVA DIESELOVÝCH VSTREKOVACÍCH SYSTÉMOV COMMONRAIL
Okrem toho ponúkame:

0917 808 555
0903 725 737
0905 284 651
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• Inšpekčné a pravidelné servisné prehliadky
osobných aj nákladných vozidiel
• Prípravu na STK a EK
• Kontrolné merania emisíí
• Výmeny oleja a filtrov
• Opravy brzdových systémov
• Diagnostické práce na vozidle (KTS, Texa)
• Diagnostika porúch a opravy vstrekovania dieselových motorov
• Komfortné systémy a komunikáciu so systémami vo vozidle
• Mechanické a zváračské práce
• Pravidelný servis a údržbu áut aj v záruke
• Kvalitné originálne diely a autopríslušenstvo
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Po- Pia : 8:00 - 17:00, Sob: 8:00 - 12:00
Topoľnica 309

0918 666 909
p-farm.sk
objednavky@to

• 18.10.2021 - 31.10.2021 Dr. Max, OD Kaufland, 8:00 - 20:00

objednávky :
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Esterházyovcov 1554/27, 924 01 Galanta
E-mail: diesel@majtex.sk

30
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Ovocná Pestovateľská Pálenica
0944 260 630

• okien
• tabúľ
• automobilov

Od ovocia k poháru

• Pálime každému samostatne od 99 lit.
• Starnutie destilátu ultrazvukom
• Dvojplášťový, celomedený, jednokotlový systém
s vyváženým a harmonickým pálením
• Môžete doniesť hotový kvas alebo celé ovocie
• Všestranné poradenstvo a pomoc pri príprave kvasu a zrenie
destilátov
• Riedenie destilátu upravenou vodou
• Etiketa fliaš podľa predstavy zákazníka
PÁLENICA SÁNDOR - TRSTICE s. r. o.
 925 42 Trstice 1123
(v Trsticiach oproti futbalovému ihrisku)

reklamný

 +421 907 245 942
 palenicatrstice.nadszegipalinkafozde

VO D I Č S K É K U R Z Y
PRIHLÁSTE SA UŽ TERAZ!
na skupinu B

Začiatok kurzu 29.10.2021 o 16:00 hod. Zápis do
kurzu sa koná každú Stredu a Piatok medzi 14:00
až 17:00 hod., alebo po telefonickej dohode aj v
inom čase.

NOVINKA

kurzy na skupinu B
s automat. prevodovkou!

Miesto konania: Zoltána Kodálya 769/29, Galanta (v budove STAVECA)
Info na tel.: 0903462243, 0903785166 E-mail : autoskola@autoskola.sk Web.: www.autoskola.sk

