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Kierkegaardov dodatok
nok na pravde nezáleží, nepovažujú ju
za nejak mimoriadne dôležitú pre vlastný „úspešný“ život. Napokon, počuli
sme, mladým má slúžiť na povzbudenie
a na cestu k úspechu ani nie tak česť a
myšlienka, ako skôr „nejaký ten joint“,
je to predsa v mladom veku normálne.
Zrejme je ale nenormálne, ak mladý človek pracuje, maká na tri zmeny, po práci
pomáha manželke s deťmi a po večeroch ešte aj obci, v ktorej žije.
Takéhoto človeka nazvali tí bez cti
a myšlienok „pobúrenou pokryteckou
slovenskou krčmou“. Zapamätajte si
tie slová, zapamätajte si, za čo vás považujú, ak o pár týždňov vyrazia zas aj
za vami a budú od vás s lacným úsmevom a ešte lacnejším predstavením pýtať vaše hlasy výmenou za ich moc nad
vami.
Pobúrilo ich, že „ľud je pobúrený“.
Ľud má podľa nich držať ústa.
Lenže – nemali sme práve to u nás do roku 1989?
Kierkegaardov dodatok je
naozaj možno v čase starý
– veď má už viac ako 150
rokov. Napriek tomu
sa zas stáva aktuálny. Všetko dobré -

45-0027

0907 652 710

KOMPLETNÁ
PRERÁBKA

BYTOVÝCH JADIER
A KÚPEĽNÍ

0907 173 047, Tešedikovo

36-0052

www.prerabka-kupelne.sk

36-0006

Johann Paul Friedrich Richter bol
nemecký humorista a spisovateľ, romantik, priateľ filozofa Herdera. Veselý
človek, ktorý o vážnych témach hovoril
jasne a výstižne. „Na cti si najčastejšie
zakladajú tí ľudia, ktorí žiadnu nemajú.“ Tak znie jeden z jeho nie až tak
známych výrokov, no v dnešnej dobe na
Slovensku je dobré ho oprášiť.
Keď Jean Paul opúšťal tento svet, ďalším skvelým výrokom ho obohatil Søren
Kierkegaard, tentoraz dánsky filozof a
teológ: „Zdá sa, že ľuďom bola daná
reč nie preto, aby vyslovili svoje myšlienky, ale aby zastierali, že žiadne nemajú.“ Oba výroky sa stali bezvýhradne
nadčasové a nadpriestorové. A priam sa
ponúkajú u nás v čase, keď médiá prinášajú informácie o stále nových a nových
politických stranách, v pozadí ktorých
sú starí a ešte starší politici. A bezočivo
sa nazývajú politikmi novými, či politikmi novej generácie politiky. Jean Paul
vedel, čo hovorí. Konkrétne, čo povedal
aj o nich. S Kierkegaardovým „dodatkom“ je ich charakteristika dokonalá.
Túžba po moci a hlavne veľa rečí,
ako ju zdôvodniť tak, aby naletelo čo
najviac „dobrákov“. Veľa zbytočných a
prázdnych rečí. Žiaľ, často aj nepravdivých. Lebo ľuďom bez cti a bez myšlie-

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Kamenárstvo KAM-MAN
Veľké Úľany

PREDAJ - PRENÁJOM
nehnuteľností

Kontakt: 0905 513 844, 0903 219 369
E-mail: obreal@obreal.sk, Web: www.obreal.sk
Sládkovičovo, Fučíkova 120.

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

36-0016

Právny servis - Poradenstvo - Hypotekárne úvery

NÁBYTOK NA MIERU
Za rozumné ceny!

Doplnky a montáž ZADARMO!

škridla výpredaj

3,50 €/m

2

Cenové ponuky ZDARMA
ARRI s.r.o.
36-0025

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

www.strecha.ws
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36-0019

STRECHYNA KĽÚČ

0911 266 549

07-0012 a 99

Róbert Bukovský |

Vyberte si kvalitu za prijateľnú cenu!

36-0015

Zameranie a návrh ZADARMO!
y.sk
www.nabytokbukovsk
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SPRAVODAJSTVO / SLUŽBY

TLC diéta rieši vysoký cholesterol, učí
vymeniť nezdravé tuky za zdravé, pomáha chudnúť.
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Galanta

Ša¾a

Základné princípy:
ɧMäsoɜFKXG«GUXK\KODYQHKRY¦G]LH
K\GLQDEH]NRŀHU\E\P¶ŀHWHVLGRSULDħ
PD[LP£OQHSRUFL¯GHQQHSULÏRPMHGQD
SRUFLD SUHGVWDYXMH  JUDPRY J  Yb VXURYRP VWDYH &HONRY£ GHQQ£ KPRWQRVħ
QHP£SUHVLDKQXħɜJ
ɧ Strukoviny b MHGHQNU£W GHQQH SRO
ģ£ON\ VWUXNRY¯Q ,GH£OQH MH VWUXNRYLQ\
QDKUDGLDGYHSRUFLHP¦VDWHGDDVLJ
ɧNízkotučné mlieko a mliečne výrobkybPOLHNRWYDURKELHOHMRJXUW\-HGQX
SRUFLX VL P¶ŀHWH GRSULDħ GYD Dŀ WULNU£W
GRGĊD=DMHGQXSRUFLXVDSRÏ¯WDSRK£U
POLHNDVbREVDKRPWXNXSHUFHQWRNHO¯PRN Q¯]NRWXÏQ«KR MRJXUWX DOHER  J
Q¯]NRWXÏQ«KRV\UDb
ɧ Vajíčkab  SRÏDV W¿ŀGĊD VL P¶ŀHWH GDħ
QDMYLDF GYH FHO« YDM¯ÏND 6OHGXMH VD SU¯MHPŀüWRNYbNWRU¿FKMHQDMYLDFFKROHVWHUROX%LHONDV¼EH]REPHG]HQLD
ɧOvocieMHSRYROHQ«GYDDŀģW\ULNU£WGĊD
=DMHGQXSRUFLXVDSRYDŀXMHMHGHQNXVRYRFLD QDSU¯NODG EDQ£Q MDEONR SRPDUDQÏ
KUQÏHN GUREQ«KR  QDSU¯NODG PDOLQ\ ÏXÏRULHGN\ DOHER ]b Y¦ÏģLHKR RYRFLD QDSU¯NODGPHOµQSROSRK£UD]DY£UDQ«KRRYRFLD
DOHERWULģWYUWLQ\SRK£UDRYRFQ«KRGŀ¼VX
ɧ=HOHQLQDWULDŀS¦ħSRUFL¯GHQQHbĀX-

ERYRĀQ« GUXK\ P¶ŀH E\ħ YDUHQ£ SHÏHQ£ QD SDUH ÏL JULORYDQ£b  MHGQD SRUFLD
]QDPHQ£MHGHQNXV]HOHQLQ\QDSU¯NODG
PUNYDNDOHU£ESDUDGDMNDSDSULNDDOHERKUQÏHNÏHUVWY«KRģDO£WXDN«KRNRĀYHN
GUXKXSROģ£ON\QDNU£MDQHMVXURYHMDOHERYDUHQHM]HOHQLQ\DOHERWULģWYUWHSRK£UD]HOHQLQRYHMģħDY\
ɧ Chlieb, cereálie, cestoviny, ryža
a ostatné obilninyɜģHVħSRUFL¯GHQQH
(NYLYDOHQWRPSRUFLHMHMHGHQNUDMHFFKOHEDMHGQRSHÏLYRJFHUH£OL¯SROKUQÏHNDYDUHQHMFHVWRYLQ\U\ŀHDbLQ¿FKRELOQ¯Q3RÏHWSRUFL¯DOHP¶ŀHE\ħDMPHQģ¯
DNMHFLHĀRPQLHOHQ¼SUDYDFKROHVWHUROX
DOHDMKPRWQRVWL
ɧ Sladkosti a pochutiny ɜ Y¿QLPRÏQH
Db MH G¶OHŀLW« Y\EHUDħ VL WDN« NWRU« PDM¼
P£ORWXNXDbWXNMHQHQDV¿WHQ¿b QLHYŀG\MH
WRDOHQDREDOHQDS¯VDQ« 9bSUD[LWR]QDPHQ£QHY\EHUDħVLSOQHQ«NHNV¯N\NRO£ÏH
DbFXNU¯N\U¶]Q\PLWXNRY¿PLQ£SOĊDPL
Samozrejmosťou je vyhýbať sa živočíšnym tukom, ako sú slanina, masť,
oškvarky, klobásy. 9¿]QDPQ¿ HIHNW MH PRŀQ« YLGLHħ
LHħ Xŀ
RbģHVħW¿ŀGĊRY$NSUHWUY£WUY£YDY\VRN£KODGLQDFKROHVROHVWHUROXNbVORYXVDGRVW£YD£YDN£
M¼ OLHN\ ɜ K\SROLSHPLN£
QD ]Q¯ŀHQLH KODGLQ\
\
\
WXNRY

PALIVOVÉ DREVO
aj kamiónový odber

0902 187 676

36-0036

Bratislavská 1458
GALANTA
galantsko@regionpress.sk

SERVIS PLASTOVÝCH
okien a dverí

0908 509 882

STRIHANIE PSOV
Galanta

0910 982 902

36-0131

Redakcia:

Diéta na zníženie hladiny
cholesterolu

36-0134

ŠALIANSKO

» MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH

Diabetologička, odborníčka na poruchy
metabolizmu a výživy

47-014

GALANTSKO

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.
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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

75-27

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

Masívne oplotenie s plného materiálu Minőségi garázsok gyártása és szerelése
Masszív kerítések teli anyagból

Klvalitné plechové garáže s montážou

Stredné Slovensko
51.100
30.000
35.500
30.000
39.250
38.600
35.500
35.000
36.500
26.500
52.000

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

31.000
25.000
25.000
82.750
22.250
13.100
30.500
40.000
40.000
30.000

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

Ceny od:
1,5m x 0,85 m - 40 €
2m x 0,85m - 55 €

Slovenský

výrobok

Kontakt: Hlavná 716 (Areál PD), Okoč
E-mail: gavida.sro@gmail.com
Mobil: 0911 260 428, 0911 151 212

GA 19-32 strana

07-0016

BB
KY
LI
LC
MT
OR
PB
PD
ZV
ZH
ZA

2

3
POLITICKÁ INZERCIA / SLUŽBY

256- €

93,50- €

Prejd
it

d
Už o0€
9
,
6 čne
a
mes

e na
mesi Digi a pr
v
a
s letn cov máte ých 6
ou zľ
avou

SATELITNÁ TV

ia
alác
inšt armo
zad

Tel.: 0907 427 816
Adresa pobočky:
Hviezdoslavova 14, Šurany

76-0069

» Igor Matovič

predseda hnutia OĽANO

SATELITNÁ
TELEVÍZIA

Akcia platná do 14.8.2019

BR
BRÁNA
DVOJKRÍDLOVÁ 1000 X 3000
STĹPY - JOKEL 80/80/3
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RÁ
VÝPLŇ- ŠTVORHRAN 12/12
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BRÁNA JEDNOJKRÍDLOVÁ 1000 X 1000
STĹPY - JOKEL 80/80/2
RÁM BRÁNY JOKEL 30/30/2
VÝPLŇ- ŠTVORHRAN 12/12
KĽUČKA,ZÁMOK
OCEĽ ZINOK PRÁŠKOVÁ FARBA

PLOTOVÝ DIELEC 1000 X 1000
VODOROVNE PLOCHÁČ 30/8
ZVISLE ŠTVORHRAN 12/12
OCEĽ ZINOK PRÁŠKOVÁ FARBA
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to robil prvýkrát, vyfajčil som sedem a potom som sa zgrcal.“ a „ TAKŽE TOTO SÚ
TAKÉ TRI, ŠTYRI BODY, KTORÉ SOM SA
JA NAUČIL POPRI UŽÍVANÍ DROG“ a tiež
„ČO MA POTOM NAKOPNE? TO MA ZASE
DROGY NAUČILI, ŽE KEĎ MÁŠ BAD TRIP,
že ti to bude trvať celý život …“
Katastrofa. A toto má byť vraj budúci
premiér!? Človek, ktorý úplne nezodpovedne vychvaľuje svoje skúsenosti s drogami
ako niečo úžasné, motivujúce a inšpirujúce. Viem, že ostatní opoziční politici budú
v tejto téme tichúčko držať bobríka mlčanlivosti - lebo veď Truban je „náš človek“.
Nemyslím si, že je to správne. Pravdu treba
pomenovať vždy bez ohľadu na následky.
PS. V našom hnutí OĽANO ideme na
to poctivo - ak sa chce poslanec znova poslancom stať, musí ísť pekne krásne na koniec kandidátky - a odtiaľ skladať účty voličom za svoju prácu. Toho sa zľakli niektorí
naši poslanci a radšej opustili bez slovíčka
vďaky ľudí, ktorí na nich roky makali a išli
osti
t tesi hľadať novéhoo h
hostiteľa, cez ktorého sa do
nova
parlamentu znova
prepašujú. Dvee z
ždeň
nich tento týždeň
čili v
nakoniec skončili
KDH, ktoré ich dá dodátku
predu na kandidátku
... nuž aj tak sa dá robiť
kterakože „charakterná“ politika.

68-06

Predlhé roky sľubujem mojej Pavlínke postaviť dom. Keď
som si už konečne
našiel čas, tak som
sa dostal do vlastnej
pasce. Pri všetkom
chcem byť, všetko
kontrolovať, mnohé si urobiť sám ... a tak
úplne obyčajný dom staviam už piaty rok.
Keďže finišujem s domom, správy
sledujem len okrajovo a viac-menej čítam
len nadpisy. A tak sa mi stalo, že som si
prečítal nadpis, že sa na Trubana zniesla
spŕška kritiky za to, že podľa Trubanových slov si dal v mladosti jednu cigaretu
marihuany ... a chcel som sa ho zastať.
Našťastie som si nakoniec prečítal k tomu
viac a pozrel predmetné video, kde Truban reční o drogách.
A zostal som z neho zhrozený. Pustili
ho na vysokú školu medzi mladých študentov a on miesto toho, aby im dal nejaký pozitívny vzor či príklad do života,
rečnil o svojich skúsenostiach s drogami,
akoby to bolo niečo úžasné. Každopádne
z jeho rečí vyplynulo, že to v jeho prípade
vôbec nebolo o jednej marihuanovej cigarete, ale že toho poskúšal rôzneho veľa. A
podľa odborníkov, ktorí sa k tomu vyjadrovali, museli to byť aj tvrdé drogy.
Tu je pár jeho výrokov pred študentami: „... ČO MÁM JA RÁD na tom športe
a NA TÝCH DROGÁCH JE TEN DOPAMÍN
EFEKT.“ a „... TO JA SA NAMOTÁVAM NA
VŠETKY MOŽNÉ LÁTKY, pretože keď som

031190122 Objednávateľ: OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zámocká 6873/14, 811 01 Bratislava, IČO: 42287511 Dodávateľ: regionPRESS s.r.o., Študentská 2, 917 01 Trnava, IČO: 36252417

Trubanove drogy
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poplatok započíta do kúpnej ceny ako
časť kúpnej ceny. V rezervačnej zmluve
je možné dojednať aj prípadnú sankciu,
ak by vlastník nehnuteľnosti ponúkal
rezervovanú nehnuteľnosť aj napriek
rezervačnej zmluve ďalej resp. pre prípad, ak by bola nehnuteľnosť predaná
inému záujemcovi v čase do konca termínu rezervácie.
V rezervačnej zmluve je možné dojednať sankciu aj pre prípad, ak by záujemca svoje rozhodnutie prehodnotil
do konca termínu rezervácie a ďalej
by už nemal záujem o kúpu predmetnej nehnuteľnosti. Rezervačná zmluva
by mala obsahovať najmä popis všetkých zmluvných strán, špecifikáciu
nehnuteľnosti, výšku rezervačného
poplatku, výšku kúpnej ceny za nehnuteľnosť, výšku sankcií za porušenie
povinností zo strany zmluvných strán
a dátum, do ktorého má byť nehnuteľnosť rezervovaná. Správne sformulovaná rezervačná zmluva chráni všetky
zmluvné strany – vlastníka nehnuteľnosti, záujemcu, aj realitnú kanceláriu.

0911 990 463

• injektáž a podrezávanie
• izolácia pivníc, základov aj proti tlakovej vode
• omietky a rekonštrukcie RD

0902 416 560
0910 322 544 www.dombezvlhkosti.sk

INZERCIA
0905 338 872

» Tím advokátskej kancelárie
V4 Legal, s.r.o.
e-mail: info@v4legal.sk, www.v4legal.sk

GA 19-32 strana
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45-0119

Uzatvorenie rezervačnej zmluvy je čoraz častejšie jedným z prvých krokov
na ceste k vlastnému bývaniu.
Ide o postup pri kúpe nehnuteľnosti,
ktorým záujemca prejaví vážny záujem
o kúpu konkrétnej nehnuteľnosti. Rezervačnú zmluvu nemožno zamieňať
so zmluvou o budúcej zmluve. Účelom rezervačnej zmluvy je krátkodobé
rezervovanie nehnuteľnosti pre záujemcu za účelom získania finančných
prostriedkov a prípravy potrebných
podkladov a dokumentov k uzatvoreniu zmluvy o prevode nehnuteľnosti.
Rezervačná zmluva je teda typ nepomenovanej zmluvy, ktorá sa uzatvára
medzi záujemcom, vlastníkom nehnuteľnosti a realitnou kanceláriou (v prípade, ak sa nehnuteľnosť predáva prostredníctvom realitnej kancelárie).
Výhodou uzavretia takejto zmluvy
je záväzok vlastníka nehnuteľnosti
(prípadne aj realitnej kancelárie), že
nehnuteľnosť neponúkne do vopred
určeného dátumu na predaj a nebude
rokovať o jej predaji s iným záujemcom
a na druhej strane je táto zmluva potvrdením vážneho záujmu záujemcu
o kúpu danej nehnuteľnosti. Obvykle
sa medzi zmluvnými stranami dojednáva aj poplatok, tzv. rezervačná záloha ako záloha na kúpnu cenu alebo
poplatok za rezerváciu. V prípade kúpy
nehnuteľnosti sa táto záloha alebo

PALIVOVÉ DREVO VLHNE VÁM DOM?
16-0254

Rezervačná zmluva na kúpu
nehnuteľnosti

5
ZAMESTNANIE

VOĽNÉ
PRACOVNÉ MIESTA

*Mesačná mzda obsahuje základnú zložku mzdy 610 €,
bonus za dochádzku, výkonový bonus a nadštandardný príplatok za prácu v noci.
Do Kolárova na prácu v trojzmennej prevádzke (výroba káblových zväzkov),
do čistého a príjemného pracovného prostredia hľadáme

OPERÁTOROV VÝROBY

Nadštandardný príplatok
za prácu v noci: 1,40 €/h

+70 € v čistom
vo forme straveniek

Možnosť postúpiť na
vyššie platenú pozíciu

Mesačné prémie

Doprava zdarma

Pravidelné
zvyšovanie platov

Pohovory máme
KAŽDÝ PRACOVNÝ DEŇ

Pre viac informácií volajte

035 / 7846 712 alebo 035 / 7846 719
E-mail career@kssk.kroschu.com
KROMBERG & Schubert s.r.o.
Priemyselný areál 3206
946 03 Kolárovo

o 8:00 na našej adrese.

GA 19-32 strana

5

76-0008

V prípade záujmu nás navštívte!
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OBČIANSKA INZERCIA / ZAMESTNANIE
Občianska
riadková
inzercia
03 BYTY / predaj
»Predám moderný 3izb
byt, GA-WEST, 84m2 OV
1/6p. Výstavba 2012. Cena:
99.900,-€ 0905 513 844

04 BYTY / prenájom
»DÁM DO PRENÁJMU ZA-

RIADENÝ 2 IZBOVÝ BYT V
GA SÍDLISKO SEVER MESAČNE 410 EUR PRE SPOĽAHLIVÝCH ZÁUJEMCOV TEL
0915373380
»Dám do prenájmu komplet zariadenú izbu v RD
v Galante. V izbe je TV,
chladnička s mrazničkou,
mikrovlnka, má balkón, je
ihneď voľná. Cena na osobu 180€, dve osoby 280€.
Tel.:0948 976 503.
»Dám do prenájmu zariadenú garsónku s balkónom v Seredi, cena: 330 €
s energiami, tel.: 0907 038
839

05 DOMY / predaj
»Predám 2i. RD vo Veľkom

Grobe, 68.000 €. Tel. 0918
544 736
»Predám starší RD vo Veľkej Mači. 0903 897 357
»Predám 1izb byt, GA-Železničiarska, 33m2 OV 5/7p
- precízna rekonštrukcia
2019. Cena: 54.900,-€
0903 219 369

08 STAVBA
»Kúpim haki lešenie, 0908

532 682
»Predám sklolaminátové
žumpy o objeme 5.000,
8.000 a 10.000 litrov a vodomerné plastové šach.
Cena od 650 €. Doveziem,
osadím, vykonám aj tlakovú skúšku. T.č.: 0905 925
991

09 DOMÁCNOSŤ
10 ZÁHRADA A ZVERINEC
11 HOBBY A ŠPORT
12 DEŤOM
13 RÔZNE / predaj
»Predám

nepoškodené
staršie kreslo hnedé cena
35 eu mob 0905276752

14 RÔZNE / iné

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera GA medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu
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Kriticky o kritickom myslení

Je dôležité aj z hľadiska výchovy k
občianstvu a politickej gramotnosti,
aby nová generácia predchádzala vážnym chybám v spoločenskom živote.
Žiaľ, sme v situácii, keď mnohé osobnosti propagujú informácie bez KM
- nevedome alebo schválne. Robia tak
aj mnohé médiá, najmä informačné
kanály na internete, ktoré sú žiakom
najbližšie. Aj keby sme dospeli ku koncepcii KM na vyučovaní, ťaháme za
krátky koniec, pretože nám konkurujú médiá a osobnosti, ktorých „berú“
mladí vážnejšie ako učiteľov. Obávam
sa, že snahy viesť novú generáciu ku
KM budú málo účinné. Nejaký účinok
nie je vylúčený, no ciele netreba preceňovať.
Napriek tomu treba poukazovať
na prejavy osobností. Neraz sú autoritami nielen pre žiakov. Nemusia to byť
len ľudia z populárnej kultúry, ale aj
činitelia, ktorí môžu ovplyvniť alebo
ovplyvňujú štát. Aj títo vyslovujú výroky, ktoré maria snahy školy i rodiny
viesť deti k triezvemu mysleniu.

Sto rokov od oživotvorenia Matice
slovenskej (MS) si jej predstavitelia
pripomenuli v nedeľu odhalením
busty národného dejateľa a politika
Jána Vanoviča pred sídelnou budovou MS v Martine.
Predseda MS Marián Gešper pripomenul, že práve členská základňa matičiarov v roku 1919 zásadným spôsobom
prispela ku konsolidácii nového československého štátu. „Matičiari obrodili
národnú kultúru v regiónoch a došlo
k celkovému povzneseniu slovenského
národného vedomia. A ku konsolidácii
národno-občianskej spoločnosti. Oživotvorenie MS je pevne spojené aj so
storočnicou oslobodenia a začlenenia
Slovenska do československého štátu,
s minuloročným výročím Martinskej
deklarácie Slovenskej národnej rady,
vznikom Československej republiky. O
to viac, že mnohí, ktorí stáli pri obnove
MS, boli súčasne veľmi politicky a národne činní,“ povedal Marián Gešper.
„Pointa je stále jedna a tá istá. Skupina ľudí, ktorí svoj život pojmú inak
ako iba starosťou o vlastné súkromné
dobro. A otvoria ho iným ľuďom. Tieto
stopy vidíme v MS a Živene pred 100 a
150 rokmi, ale i dnes. Ľudia nechcú žiť
iba komfortne sami pre seba. Otvárajú
sa iným a robia niečo pre to, čomu sme
hovorili povznesenie národa. Možno
je to už archaicky povedané. Možno sa
niekto z toho smeje, ale ja to stále vidím
ako úžasne dôležité. Títo ľudia robia

Okrem toho, v školách hovoríme o
marihuane, argumentujeme žiakom,
aká je riziková, škodlivá, nelegálna.
Pritom sa legálne užíva obrovská časť
drog, z ktorých štát žije, dovolí ich
propagovať, ba ich viac-menej toleruje. Napr. alkohol, ktorý masívne ničí
ľudí, rodiny, vzťahy a podliehajú mu
aj politici, čo je tolerovaným verejným
tajomstvom. Je to takisto kategória
drog a možno nebezpečnejšia ako marihuana. Avšak KM našich osobností
v tejto oblasti zlyháva a svoju nevedomosť či zámernosť šíria. Potom sa chcú
zázraky od učiteľov, ktorých vplyv je
prirodzené menší ako verejne činných.
Otázkou je, či práve tí majú dôvod povýšiť KM na jednu z priorít školy.

» PhDr. Ján Papuga, PhD.

Stavebná firma
v Galante
príjme

maliarov
murárov

PONUKA PRÁCE
Prijmeme
PREDAVAČKU

Čistá hodinová
mzda: 5€
víkendy voľné

0917 209 626

nesebecky, obetavo mnoho dobrých
vecí, z ktorých komunita môže žiť,“
povedal generálny biskup Evanjelickej
cirkvi na Slovensku Ivan Eľko.
MS patrila podľa Pavla Pareničku
zo Slovenského literárneho ústavu MS
v 19. storočí medzi najvýznamnejšie
kultúrne ustanovizne. „Pre Slovákov
predstavovala všetko. Bola vedeckou
inštitúciou, národným múzeom, osvetovým spolkom, ich reprezentantom.
Samozrejme, propagovala slovenský
národ. Preto bola jej činnosť v roku 1875
pozastavená, potom zrušená. Ďalšími
dekrétmi bol dokonca zhabaný majetok a využívaný na protislovenské ciele. Napriek tomu sa Martin stal centrom
slovenského národného hnutia a čakalo sa len na lepšie časy. Tie prišli v roku
1918,“ informoval Pavol Parenička.
Po odhalení busty prešli matičiari v sprievode na Národný cintorín v
Martine k hrobu Jána Vanoviča. „Musíme si uvedomiť, že veľmi úspešné
matičné obdobie bolo práve počas 30.
a 40. rokov minulého storočia. Teda po
vzniku Československej republiky. Pre
matičiarov je to obrovská inšpirácia,
aby sme znovu mali silné osobnosti,
ako boli Jozef Škultéty, Matúš Dula, Ján
Vanovič. Teda ľudia, ktorí robili veci z
presvedčenia a súčasne s pietou a vnútornou odovzdanosťou spoločnosti,
národu. To je pre nás obrovský odkaz i
záväzok,“ vyzval Marián Gešper.

» TA SR

Slovenčina naša
Nie odbáčať
či zabáčať, ale odbočovať, zabočovať.

na TPP do predajne
na vlakovej stanici
v ŠALI. Mzda: 500€ v
čistom + stravné lístky

VIAC INFO: 0908 580 999
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Nadviažem na text o kritickom
myslení (KM) z minulého čísla. Vyučovanie KM je dôležité nielen v
rámci predchádzania extrémistickým názorom, konšpiráciám alebo
manipuláciám.

V týchto dňoch rezonujú vo vrcholnej politike drogy. Jeden z politikov sa
priznal pred mladými, že bral drogy.
Ako učiteľ takéto vyjadrenie nemôžem
prijať ani z úst bežného učiteľa, ani
vplyvného politika. Do tejto osobnosti
sa „pustili“ iní, ktorí mali alkoholový
škandál, alebo kontakty s ľuďmi, čo
sa zaoberajú nelegálnou činnosťou či
politici, čo propagujú totality. Zlodej
kričí, chyťte zlodeja! Len na chvíľu si
predstavte, ako to ničí výchovné snahy
školy či rodiny.

36-0135

(dokončenie z minulého čísla)

Storočnica obnovenej Matice
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EDITORIÁL / SLUŽBY

ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY

Pobyt na 7 dní / 6 nocí

tery

zimné záhrady
 látky od 35 €

 látky od 149 €

 látky od 98 €

s plnou penziou a Programom
iba za 228€
Pre dôchodcov
iba za 178€   


rámové
bezrámové

ZAVY ADO 30

Voľné termíny:
29.9. – 5.10. | 6.10. – 12.10.
13.10. – 19.10. | 20.10. – 26.10.19

Movýhry 300 €

Rezervácie: 0918 591 942
Oravský Podzámok č. 396
63-0121

Ku kadej objednávke darek
Mo lát   rokom

www.balkona.eu
0948 787 777

www.oravskahoraren.sk

27-0098

balkóny

  

Komíny s najlepším pomerom ceny a kvality na trhu
KRBY
kachle

300

prev.: Bánovce n. Bebr. - showroom
prev.: Pezinok
- 0917 861 305
prev.: - 0918 250 213
prev.: Košice
- 0915 147 170
- 0908 136 854
prev.: Nitra
prev.: Bans.Bystrica - 0915 905 112

modelov

429,4

výrazné zľavy na
vystavené kamene
Čistenie starých hrobov
0903 033 602 * 0908 658 527
otvorené denne od 8°° do 17°°

0948 312 754

www.hydinarskafarma.sk
hydinárska farma topolnica
(pri galante)

0800 500 091

CALL CENTRUM:

0905 552 537
0915 971 823

OPERÁTOR
VÝROBY / ČR
VODIČ VZV / ČR
KONTROLÓR
KVALITY / ČR
VÝROBA UPRATOVACÍCH
POTRIEB / ČR

KÉ BRIGÁDY

PONÚKAME ŠTUDENTS

V, ŽENY aj PÁRYé
en
VHODNÉ PRE MUŽO

:
A
K
Ú
N
O
P

• 8 - 16 týž. Mládky -Nosničky rôznej farby
• brojlerové kačice na výkrm
• mulard kačice na výkrm

36-0009
9

krmivo pre nosnice
ARMO!
rastová a znášková Rozvoz ZAD

0905 551 499, 031 781 15 63, 0905
055 450
4550
0 432
432

DNÉ PLATOVÉ PODMIENKY

MZDA
OD 850 € DO 1300€

UBYTOVANIE a

DOPRAVA zabe

zpeč

36-0197

NÁHROBNÝCH KAMEŇOV

VÝHO

36-0009

najväčšia VÝSTAVA

www.kamenarstvokajal.sk

KAMENÁRSTVO KAJAL PRÁCA
PRE KAŽDÉHO

BEZPLATNÁ
INFOLINKA

85_0005

tel. 0905 394 055

pece TUMA 362
362,-€

možnosť zakúpenia aj na splátky,
max. 40€/ mesiac

PRACUJ
U NÁS

www.krby-tuma.sk
k

Ruské skleníky - ZGT

viac ako

40-0050

grily,

85_0538

DOVOZ Záhradné krby
SR
pece
do 5
ATLAS
prac.dní
hnedý

TLAČ
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