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Najčítanejšie regionálne noviny

Týždenne do 30 000 domácností

A čo tak iba byť ...

KAMENÁRSTVO KAJAL

všetko je len akože, alebo niečo sa tvári alebo predáva s odkazom, že to vyzerá ako to,
ale v skutočnosti je to toto“ pridala k mojej
úvahe o ozajstnosti na sociálnej sieti priateľka. Nie je vám to tak nejak ľúto? Človek
takmer nikoho nezaujíma, ak nie je taký či
onaký. Ak je iba človek. Ak nenosí červené
tenisky, ak pri rozhovore alebo oslovení
niekoho nestojí rozkročený ako americký
vojak v pohove, lebo tak sa teraz má stáť,
aby jeden nejako zaujal, ak sa nebúcha do
pŕs, aký je kresťan, ak nekandiduje niekam, kde si za päť rokov zarobí milión eur.
Používať prívlastok „ozajstný“ začali
o sebe najmä tí, ktorí sú vlastne nezaujímaví, nepresvedčiví, často nepravdiví,
falošní.
Skutočný človek má mozole na ruke,
žije nielen svojimi trápeniami a radosťami, má svoje určité vnútorné hodnoty,
ktorých sa nevzdáva, v peňaženke má
pár drobných, ale v duši má
pokoj a čisto. Nepotrebuje
byť „mega“ na to, aby bol
veľký.
Nech žije človečina,
milí čitatelia a prosím –
pomôžte jej spoza
mreží hlúposti von,
medzi nás.

Iba to najkvalitnejšie
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Kuričky na znášku 8-18 týždňové
Husokačky Mulard 1-5 dňové
Brojlerové káčatá 1-5 dňové
Brojlerové kurčatá 1 dňové
ňové
Húsatá 1-5 dňové
Morky 7 týždňové

STRECHYNA KĽÚČ

www.hydinarskafarma.sk
Hydinárska
Hydin
inárs
rska FFarma
arm
rma TopoLni
TopoLnica
n ca
c

škridla výpredaj

(pri Galante)

3,50 €/m
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0907 652 710

ARRI s.r.o.
45-0027

0918 537 780, www.hydinatakac.sk
dinatakac.sk

36-0048

Cenové ponuky ZDARMA

0905 746 124
09
www.strecha.ws

Čierny Brod (GA):
Predaj exkluzívneho 4izb.
bytu, 84m2, prízemie, terasa,
vyhrd. parkovanie.

Galanta, Nová Doba: Predaj komlt. rekonštr. 3izb bytu, 64m2,
1.psch., nová k. linka, Roldor.
oôýð^__WWE

NÁBYTOK NA MIERU
Za rozumné ceny!

Zameranie a návrh ZADARMO!
y.sk
www.nabytokbukovsk

GERGÁCZ Záhradníctvo s.r.o., Kajal 513
tel.: 0903 133 094
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36-0073

36-0016

www.gergacz

W`WZYX`Z]`W`W\\XZ_[[ĆĆĆþñāôðûĂú

1

Rozvoz ZADARMO!

0905 551 499, 031 781 15 63, 0905 450 432
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• 8 - 15 týž. Mládky -Nosničky rôznej farby
• 1-14 dňové brojlerové kačice
• 1-14 dňové mulard kačice
• 1-14 dňové mulard káčere
• 1-14 dňové Húsatá Landeské
• 7 - týž. morky big 6

krmivo pre nosnice
rastová a znášková

» sadenice ruží a jahôd
» bylinky
» zeleninové priesady
» substráty, hnojivá
» vysádzame do prinesených
kvetináčov

a:
ponúk

36-0010

Hydina Takáč Tešedíkovo
ponúka:

Róbert Bukovský |

0911 266 549

36-0015

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

36-0081
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Prišlo k nám slovíčko „mega“. Už dávno. Do chudobného slovníka exhibicionistov bez štipky sebaúcty za mikrofónmi a
potom už aj v tlači. Na sociálnych sieťach,
ale už aj v bežných teenagerských rozhovoroch. Žiaľ, nielen v nich. „Mega“ malo
zaujať. Hlupákov. „Mega“ znamenalo čosi
mimoriadne. „Mega“ znamenalo čosi ako
impozantné, niečo hodnotovo nadradené,
výnimočné. Potiaľ fajn. Lenže, zrazu sa
„mega“ stalo všetko. Zápchy na cestách,
pesnička, jedlo v reštaurácii, aj hlúposť
bola „mega“.
Mega znamená milión. Mega pochádza z gréckeho μέγας, čo znamená veľký.
Lenže slovko veľký znie tak nezaujímavo,
akoby ani nič výnimočné neopisovalo.
Jednoducho – aj veľký začalo znieť akosi
primalo na malomeštiakov, obdivujúcich
všetko „mega“.
Všade čítam (a počúvam) najnovšie
slovné spojenia „ozajstný katolík“, „ozajstný demokrat“, „ozajstný patriot“. Akurát
ozajstní hlupáci sa nehrdia tým, že sú
ozajstní a stačí im, že sú. Katolík je také
úbohé nič, demokrat, ten už koho zaujme,
patriot je trápny. Ak sú však ozajstní, potom sú niekto. Potom sú „mega“.
„Čokoľvek ozajstné sa stáva luxusom.
Už potreba pridávať prívlastok „ozajstný“
svedčí o tom, že rátame s tým, že skoro
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Obnova strechy v najlepšej cene

Kamenárstvo KAM-MAN
Veľké Úľany

STRECHACENTRUM plus obnova: eternitových
plechových
plochých

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

Vydavateľ:
REGIONPRESS s.r.o.

Študentská 2, 917 01 Trnava
IČO: 36252417
reg. MKSR EV 3676/09

BEZ DEMONTÁŽE

0907 887 056

INZERCIA
0905 338 872

Distribúcia:
Klára Jurásová
0905 338 872
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík
DISTRIBÚCIA (30.000 domácností)
každý týždeň: Galanta, Šaľa,
Sládkovičovo, Matúškovo, Tešedíkovo
párny týždeň: Čierna Voda, Mostová, Vozokany, Dolné Saliby,
Kráľov Brod, Veľké Úľany, Košúty,
Diakovce, Žihárec, Selice, Trnovec
nad Váhom, Horná Kráľová, Dlhá
nad Váhom, Váhovce

Vyberte si kvalitu za prijateľnú cenu!

Materiál - prvotriedna kvalita

Pre dôchodcov špeciálna zľava

Našou vizitkou je spokojnosť
zákazníkov po celom Slovensku.

Zameranie, odborné poradenstvo
a cenová ponuka ZADARMO !

Doplnky a montáž ZADARMO!

ODVOZ STAVEBNÉHO
A KOMUNÁLNEHO ODPADU

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

t uskladnenie a odvoz odpadu 0907 173 047
kontajnermi
t prenájom kontajnerov a el. búracích kladív
t vypratanie bytových a nebytových priestorov

36-0025

nepárny týždeň: Gáň, Čierny
Brod, Tomášikovo, Horné Saliby,
Trstice, Kajal, Hájske, Vlčany, Neded, Močenok, Abrahám, Pusté
Úľany

SKLENÁRSTVO Roman Bánczi
LEXAN-PREDAJ, DOVOZ, MONTÁŽ
RÁMOVANIE OBRAZOV, SKLO DO KRBOV
BALKÓNOVÉ POSUVNÉ SYSTÉMY

Galanta

§

0905 114 300 www.lexanga.sk

PALIVOVÉ DREVO
0911 990 463

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

36-0052

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

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

57.000
67.000
26.000
30.000
24.000
15.000
30.000
25.500
48.000
35.000
21.000
32.500
25.000
31.000
38.000
52.000
45.500
18.000

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

INZERÁ
KTORÝ T,
PREDÁVA
0905 338 872

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

Prevádzka Šaľa
Diakovská ulica

VÝKUP DRUHOTNÝCH SUROVÍN
Výkup: železo za 0,17 eur / kg
plech za 0,14 eur / kg
Výhodné ceny pre ﬁrmy
QJOUFS!LC[TLt

36-0000

BB
KY
LI
LC
MT
OR
PB
PD
ZV
ZH
ZA
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16-0132

Ša¾a

36-0033

Klára Jurásová

36-0005

ŠALIANSKO
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SLUŽBY, KULTÚRA

AUTOSERVIS
PNEUSERVIS

Plastové
OKNÁ A DVERE
ROKMI OVERENÁ KVALITA

OTVÁRACIA DOBA:
Po - Pia: 08:00 - 18:00 hod.

(BMBOUB 4/1 WCVEPWFQPUSBWÓO

autorizovaný servis vozidiel
VŠETKÝCH ZNAČIEK

6 - kom
komorové
mor
okná:

Jarná akcia:
Pri využití našich služieb malý DARČEK
každému zákazníkovi!

SYNEGO - 80

Montáž školenými pracovníkmi podľa STN.

Kontrola vozidla po zime ZADARMO!
Kontrola geometrie - meranie ZADARMO!
Výmena oleja od 9,90 €
Plnenie klimatizácie už od 25 €
Oprava čelného skla od 14,90 €
Výmena čelného skla od 99 €
Prezutie pneumatík od 10 €

Servisné práce na plastové okná.
tPLFOOÏQFWOÏ SPMPWBDJF
tEWFSPWÏSPMPWBDJF QMJTÏ
tQPTVWOÏ

.BSLÓ[Z

tXXXTPOJQFYTL

e-mail: galantsko@regionpress.sk

tel.: 0905 338 872

Prijem plošnej
inzercie

4JFUFQSPUJINZ[V

tJOUFSJÏSPWÏSFUJB[LPWÏDFMPUJFŵ
tWFSUJLÈMOF
tMÈULPWÏ QMJTÏ
tFYUFSJÏSPWÏ$ $ ; ;
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36-0077

00-0000

Ul. 29 augusta, Galanta

www.petrocars.sk

ÇBMÞ[JF

3PMFUZQMBTUPWÏBIMJOÓLPWÏ

Montáž ťažných zariadení s certiﬁkátom
Príprava na STK + EK / Absolvovanie STK+ EK
tel.: 0911 386 491, 0944 038 573
e-mail: info@petrocars.sk

EFORTE - 84

4
SPRAVODAJSTVO / SLUŽBY

Veľká noc a stravovanie

Právna úprava susedských vzťahov

Cez Veľkú noc sa ľudia zvyknú prejedať. Aký vplyv môže mať takýto väčší
nápor jedla na organizmus človeka?
Zabúdame, že takéto hodovacie
zvyklosti vychádzajú z náboženstva a
nasledujú po období pôstu. A to je rozdiel Hojnosť sme si vybrali, pôst pred
ňou však nedodržiavame. Teda, po normálnom našom stravovaní (ktoré je žiaľ
charakterizované nadmerných energetickým príjmom) nasledujú ešte väčšie
kulinárske hody. Znamená to zaťaženie
tráviaceho traktu, pocit ťažoby na žalúdku, nepravidelnosti vyprázdňovania.
Samozrejme aj vzostup hmotnosti. Za
štyri dni ľudia dokážu pribrať jeden až
tri kg! Ale nemusí to byť pravidlom, stačí
si uvedomiť význam týchto sviatkov (a
nemusí to byť iba náboženský) – sú to
totiž sviatky radosti a pohody..
Mali by rodičia dávať cez sviatky
špeciálne pozor aj na deti? Predsa len za deň pojedia niekoľko veľkonočných
vajíčok, čokolád...
Na stravovanie detí treba dávať pozor
po celý rok. Nie je dôvod, aby niektoré
dni by mali byť výnimkou. Nemajú zjesť
viac sladkostí, čokolád, vyprážaných
jedál,... Následky sa odstraňujú ťažko –
nielen tie aktuálne v podobe akútnych
tráviacich ťažkostí, bolestí, ale aj tie dlhodobé – ak dieťa bude mať pocit, že počas sviatkov môže všetko, odnesie si to
do života so všetkými následkami.
Akých jedál by sa mali ľudia cez
veľkonočné sviatky vyvarovať (šunky,

Susedské spolunažívanie nie je
vždy jednoduché a častokrát vznikajú rôzne konflikty a spory. Tieto sa
najčastejšie týkajú zvukových a pachových imisií, náhrady spôsobenej
škody, vytýčenia hraníc pozemkov
a ich oplotenia, či chovu zvierat. Všeobecnú právnu úpravu susedských
vzťahov možno nájsť v Občianskom
zákonníku, ktorý ukladá obmedzenia vlastníkovi v záujme ochrany
práv susedov. Každý vlastník sa musí
zdržať všetkého, čím by nad mieru
primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv.
Opodstatnenosť uloženia tejto
všeobecnej povinnosti každému
vlastníkovi možno badať najmä v tzv.
susedských vzťahoch, t. j. medzi
vlastníkmi susediacich nehnuteľností. Ochrany pred ohrozovaním a
obťažovaním sa však môže domáhať
nielen vlastník nehnuteľnosti, ale
aj každá iná osoba, ktorá je dotknutá konaním vlastníka susediacej
nehnuteľnosti (napr. nájomca alebo
osoba oprávnená z vecného bremena), pričom ani nemusí ísť o bezprostredného suseda. Vo všeobecnosti platí, že ohrozovaný sused by
sa mal domáhať ochrany svojich práv
postupne, a to od najnižšej inštancie
po najvyššiu.
Riešenie susedských sporov je
však častokrát komplikované a nie

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

Diabetologička, odborníčka na poruchy
metabolizmu a výživy

Mgr. Bc. Marta Molnárová

KONZULTÁCIA ZADARMO
Ingyenes konzultáció
az EGZEKÚCIÓNAK

150€

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

3 ročná záruka bez obmedzenia km

Možnosť splácania 5 rokov
alebo na štvrtiny s LADA Finance

0905 338 872

Ul. 29 augusta, Galanta

36-0011

tel.: 0911 386 491, 0944 038 573
e-mail: info@petrocars.sk

e-mail: info@v4legal.sk, www.v4legal.sk

VOLAJTE - HÍVJON 0915 896 536
VO

PREDAJ, SERVIS, LEASING

od 10 990€

» Tím advokátskej kancelárie
V4 Legal, s.r.o.

EXEKÚCIE

AUTORIZOVANÝ DEALER
Príď si kúpiť LADU a dostaneš ako
darček TANKOVACIU KARTU v hodnote

vždy prichádza do úvahy možnosť
riešenia susedských vzťahov formou
dialógu so susedom, resp. uzatvorením mimosúdnej dohody. V takomto
prípade má vlastník niekoľko možností ochrany.
V prípade, že sa sused svojim
konaním dopustil priestupku alebo
trestného činu je opodstatneným
prostriedkom ochrany obrátiť sa na
policajný zbor alebo miestnu políciu.
Najčastejšími priestupkami v rámci susedských vzťahov je porušenie
nočného kľudu, úmyselné narušenie
občianskeho spolunažívania vyhrážaním ujmou na zdraví, drobným
ublížením na zdraví, schválnosťami
alebo iným hrubým správaním.
Ďalšou z možností ochrany je
obrátiť sa na obec, pričom táto môže
predbežne zásah zakázať alebo uložiť, aby bol obnovený predošlý stav.
Okrem vyššie uvedených možností
ochrany sa vlastník môže domáhať
ochrany aj podaním žaloby na súd.

www.petrocars.sk
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59-0042

majonézové šaláty) a ktoré by mali naopak uprednostniť (zelenina)? Zmenil sa
podľa vás za posledné roky sviatočný
jedálniček Slovákov k zdravšiemu? Vyberajú si ľudia prísnejšie, aké potraviny
si na sviatky nakúpia (vrátane nápojov)?
Môžeme spokojne konštatovať, že
stravovacie zvyklosti sa postupne zlepšujú. Týka sa to hlavne mladších generácií. U starších sú predsa len stravovacie
zvyklosti viac zakorenené. Veľkonočné
sviatky sú vítaním jari. Čerstvé šaláty,
spolu so šunkou sú tým najlepším ako si
neublížiť. Vyprážané jedlá, spolu s majonézovými šalátmi zas tým horším. U
ľudí s vyššou hladinou cholesterolu treba opatrnosť aj na konzumáciu vajíčok v
každej podobe.
Končia po veľkonočnom prejedaní sa ľudia aj na pohotovostiach alebo
sú hospitalizovaní v nemocnici? O aké
problémy najčastejšie ide a aké následky môže veľkonočné prejedanie zanechať?
Často sa vyskytujú žlčníkové zánom kameni v žlčžlč
chvaty či už pri poznanom
estách,
níku alebo žlčových cestách,
atkov
alebo sa počas sviatkov
dia,
ohlási prvý raz. Ľudia,
lkoktorí to preženú s alkoiace
holom, zas majú tráviace
sti
ťažkosti v hornej časti
tráviaceho traktu.
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www.likvidazbestu.sk

LIKVIDÁCIA

NEBEZPEČNÉHO ODPADU A
0949 188 661 • 0905 655 414
likvidovatazbest@gmail.com

59-0129

AZBESTOVÝCH STRIECH

GA 19-15 strana
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POLITICKÁ INZERCIA / SLUŽBY

Slovensko pre slabších
17. Žiadny zisk, ak pacienti zbytočne čakajú. Sme proti tomu, aby si
zdravotné poisťovne vyplácali zisk,
kým nezabezpečia kratšie čakacie
doby na onkologické operácie, než
sú dva týždne. Pacienti čakajú na
onkologické operácie niekedy dlhé
mesiace. Často sa im choroba počas
tejto doby rozšíri, a niekedy sa nedožijú ani operácie. Preto nesúhlasíme
s tým, aby si zdravotné poisťovne užívali zisk, kým nezabezpečia kratšie
čakacie lehoty ako dva týždne. Bohatnúť na úkor zdravia a života chorých
je nemorálne.
Spravodlivé Slovensko, Slovensko pre rodiny a Slovensko pre slabších. To sú tri ciele hnutia OĽANO,
ktoré chceme spolu s
Vami presadiť v našom referende, keďže politici mnohé
problémy
dlhé
roky odmietajú riešiť. Verím, že tieto
riešenia spoločne
dokážeme presadiť
úspešným referendom.

» Igor Matovič

predseda hnutia OĽANO

031180217 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

Dnes
Vám
chcem predstaviť posledné tri
otázky hĺbkového
referenda, ktoré
pripravuje naše
hnutie OĽANO.
15. Svojvoľné neplatenie faktúr =
trestný čin. Chceme presadiť, aby sa
zaviedla trestnosť bezdôvodného nezaplatenia faktúry. Tento návrh sme
predkladali mnohokrát do parlamentu, zakaždým však bol zhodený zo
stola. Zdá sa, že v dnešnom Ficovsko-Dankovsko-Bugárovskom štáte tento
spôsob okrádania (najmä) drobných
živnostníkov niekomu veľmi vyhovuje... Sme presvedčení, že rovnako, ako
je trestným činom nevyplatenie zaslúženej mzdy, malo by byť trestným činom aj svojvoľné nevyplatenie faktúry.
16. Zákaz hazardných hier a automatov. Na území SR chceme zakázať
prevádzkovanie hazardných hier na
výherných prístrojoch. Myslím si, že
štát, ktorý sa ulakomí na peniaze pochádzajúce z nešťastia rodín, je zlyhávajúci štát. Chceme mať na Slovensku
definitívne pokoj od tohto nekalého
podnikania, ktoré je postavené na rozpade a nešťastí rodín či jednotlivcov.

Ami - go home?
V poslednej dobe sa stretávam s názorom, že správny Slovák by mal mať
rád Slovákov, Slovanov a Rusov. Rozhodne nie „zlých Američanov“, ktorí
všade robia iba problémy. Lepšie by
bolo hovoriť o americkej a ruskej politike, nie o ľuďoch. Tí sú takí ako my –
dobrí aj zlí. Rusi nám spôsobili oveľa
viac zla ako Američania. Po roku 1945
u nás zaviedli komunizmus, povraždili tisíce ľudí, prepadli nás v roku 1968
a desaťročia rozkrádali našu krajinu.
Rusi od roku 1945 nasadili vojakov
v Číne, Kórei, Maďarsku, Vietname,
Československu, Angole, Somálsku,
Afganistane, Južnom Osetsku, Podnestersku, Gruzínsku, Tadžicku, Sýrii.
Naposledy prepadli Ukrajinu. Pozabíjali viac Slovanov ako Američania – 22
tisíc Poliakov v Katyňskom lese, tisíce
Čechov, Slovákov, Ukrajincov, Rusov a
ďalších.
Krajiny, kde vstúpili Američania
dnes prosperujú, po Rusoch zostali zničené a v chudobe. Z Ameriky sa môžeme učiť podnikanie, spoluprácu, nové
technológie a inovácie. Keď sme boli
deti, tak sme všetko „úžasné“ nazývali
„Amerikou“. Počúvali sme Hlas Ameriky, nahrávky amerických hudobných
skupín. Džínsy a odznaky hippies sme

mali radšej ako ruské kosáky a hviezdy.
Na skúške z marxizmu sa ma učiteľ pýtal na to, kto má lepšie autá a počítače.
Povedal som mu pravdu. Spýtal sa ma,
prečo je to tak, keď my máme vedecko
– technickú revolúciu a oni nie. Odpovedal som, že oni sú už na vrchole a my
nevyužívame svoje možnosti naplno.
Učiteľ pokrútil hlavou a povedal: „My
sme to všetko pohnojili mladý muž.“.
Čoskoro prišiel rok 1989 a Rusi sa od
nás sťahovali domov aj so svojimi tankami. Zostali po nich zničené kasárne
a odpadky. A súdruhovia vyškolení
z Moskvy nám tu škodia aj dnes.
Môj prastarý otec Adam Košturiak
pracoval v Amerike. Priniesol si odtiaľ
peniaze a schopnosť podnikať. Druhý
prastarý otec František Blaha išiel
y vo Varíne vítať Rusov
na konci vojny
odinky.
a prišiel o hodinky.
olitiku
Nemám rád politiku
uska.
Ameriky ani Ruska.
m, že
Iba si myslím,
Rusi nám a Slovanom v histórii škodili
ričaviac ako Američania. Tak opatrne, fanatickí rusofili.

» Ján Košturiak

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

Pomôžeme Vám
určiť príčinu a závažnosť Vašich chorôb a doporučíme Vám liečbu:

41-0012

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

Žijeme z jeho obetavosti a jeho nádeje

Pred niekoľkými rokmi nám pribudol
zákon o štátnych symboloch. Dotklo sa
to škôl tak, že museli v učebniach zverejniť text hymny, preambulu Ústavy
SR, štátny znak, vyobrazenie zástavy
a pribudla povinnosť púšťať hymnu SR
na začiatku školského roka. Samozrejme, nastúpili firmy, čo ihneď ponúkali
rôzne vyobrazenia symbolov, veď na
škole sa dobre zarába. Inak nič proti zámeru zákonodarcu nemám. Ako šetrný
učiteľ som si vytlačil povinné náležitosti
a zarámoval som ich do nepoškodených
drevených rámov po starých diplomoch.
Zhanobil som tak štátne symboly?
Nedávno skupina Metalinda nahrala podľa mňa výnimočnú rockovú verziu hymny SR s celým textom, ktorú som
dokonca pustil žiakom v rámci literatúry. Zhanobila Metalinda štátny symbol?
Poškodil som ho šírením tejto piesne ja?
Alebo sa takto hymna spopularizovala?
Raz som videl, ako deti na výtvarnej
výchove pracovali so štátnymi symbolmi. Jeden žiak na tri známe kopce v
slovenskom znaku nakreslil domčeky a
stromčeky. A na dvojkríž nakreslil kvetinky a listy. Zhanobilo toto dieťa štátne
symboly?
A napokon sa podarilo v súvislosti
s MS v hokeji vytvoriť originálne logo,
ktoré má poukázať na to, že národ žije
hokejom. Jeho dizajn napĺňa požiadavky moderných log a citlivo parafrázuje,
a tým prezentuje východiskový znak SR.
Mnohí politici ho považujú za hanobe-

Cez víkend sme pochovali najstaršieho rehoľníka na Slovensku dominikána
pátra Akvinasa Juraja Gaburu. Zomrel
ako 104-ročný deň pred voľbou prezidenta 29. marca vo svojej dominikánskej
komunite. V čase, keď medzi veriacimi
i neveriacimi vrcholili politické a občianske emócie, v tichu opúšťal tento svet so
svojím odkazom.
Zdalo by sa, že sa jeho osoba všeobecne ľudí netýka. Veď denne zomiera
množstvo ľudí, žiaľ, aj mladých, nieto
ešte niekto po 100. roku života. Páter
Akvinas však bol „niekto“. A tak, ako sa
celej spoločnosti dotýka zlo, zlé činy a zlé
rozhodnutia, lebo sa plazivo vteľuje do
mentality národa, dnes hovoríme, že sa
zakomponováva „do jeho DNA“, rovnako
sa nestráca dobro. Hoci s tichosťou, pracuje s človekom, s jeho vedomím a svedomím. Páter Akvinas stelesňoval takéhoto
tichého robotníka ľudských duší.
Vyznával všetky konzervatívne
hodnoty, o ktorých sa toľko kričalo v prezidentskej kampani, v úplne vyváženom
postoji. Bol oddaným národovcom, Slovákom, a veľmi rozlišoval osoby a historické okolnosti Slovenského štátu, no zároveň prejavil nesmiernu otvorenosť voči
českému a moravskému národu v čase
po novembri 89´, keď sa spochybňovali
česko-slovenské vzťahy. Odsúdený bol
za vykonštruovanú „velezradu“ v 50.
rokoch socializmu, a paradoxne ako spolužiak Gustáva Husáka sa o ňom vyjadroval vždy s úctou a nádejou na jeho návrat

nie štátneho symbolu až tak, že zasiahli
do dizajnérskeho umenia zákonom. Aby
„ochránili“ štátne symboly, ktoré sa
bežne vo svete parafrázujú. Parafrázy
sú častým a originálnym spôsobom prezentácie štátu, ba dokážu národ, alebo
aj zahraničných adresátov priviesť k vnímaniu pôvodných štátnych symbolov.
Možno by si takíto experti na štátnosť
mali uvedomiť, že ani hymna SR nemá
znenie, ktoré jej dal Janko Matúška, jej
text je určený legislatívou.
Treba si uvedomiť rozdiel medzi
parafrázou symbolu a jeho zosmiešnením (zneužitím). Hokejovému zväzu
isto nešlo o to druhé, o čom svedčí aj
podoba loga a snaha športom dôstojne
reprezentovať Slovensko. Minulé roky
to bol text hymny na dresoch, dnes to je
trojvršie z hokejok. Netreba tu politický
zásah.
Vzťah k znakom štátnosti sa tvorí
úplne inak: úctou k jazyku, racionálnymi zákonmi, kvalitnými podmienkami na vzdelávanie, čestným konaním osobností, riešením skutočných a
vážnych problémov občanov. Domnievam sa, že slovenský hokej rozhodne
prispieva k súdržnosti národa, mladej
generácie viac ako prikazovanie podoby štátnych symbolov, ku ktorým sa má
manifestovať úcta činmi, nie parodickými konaniami niektorých ústavných
činiteľov.

» PhDr. Ján Papuga, PhD.

riaditeľ ZŠ s MŠ, Riazanská, Bratislava

PRIJMEME

Strojníkov na čelný šmykový nakladač, traktor báger,
kolesový žeriav.

Bližšie info.: p. Molnár 0903 712 390, molnar@avastav.sk
p. Mikovič 0903 711 231, mikovic@avastav.sk

Stavebná spoločnosť so sídlom v Galante
hľadá na TPP

NEJDE VÁM
BIZNIS?

šikovných stavbárov na pozície murár, obkladač,
železiar, tesár, zvárač, s nástupom ihneď.

Bližšie info.: Hilda Sebőková, +421 902 361 271, hilda@avastav.sk

36-0079

Miesto výkonu práce Bratislava, Dunajská Streda, Galanta
Ponúkaný plat: 5€/h + stravné lístky

zimné záhrady

E NÁS

jurasova@regionpress.sk

ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY
balkóny

KONTAKTUJ
T

0905 338 872

terasy

Kvalitné vizitky od

AKCIA ZĽAVA DO 35%

Možnosť výhry 300 €
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ks ........ 14 € / 0,070 € za ks
ks ........ 24 € / 0,060 € za ks
ks ........ 32 € / 0,053 € za ks
ks ........ 39 € / 0,049 € za ks
ks ........ 33 € / 0,033 € za ks

0905 338 872
www.lacne-vizitky.sk

Technická špecifikácia:

Ku každej objednávke darček
Možnosť splátok s 0% úrokom

63-0054

www.balkona.eu
0948 787 777

200
400
600
800
1000

za ks*

7

300 g vizitkový papier, rozmer 9 x 5 cm, jednostranná plnofarebná tlač, tlač - hárkový offset
*uvedená cena platí pri odbere od 1000 ks vizitiek a je prepočítaná konverzným kurzom 1,-€ / 30,126 Sk.
Všetky ceny sú uvádzané bez DPH 19%.

36-0079

V prípade záujmu odbornú prípravu na strojnícky preukaz a vežový
žeriav zabezpečíme, a odborný kurz uhradíme.
Základná zložka mzdy 650,-€ + zaujímavé mesačné odmeny.
76-0044

VIAC INFO: 0908 580 999

» Mária Raučinová, Fórum života

Stavebná spoločnosť so sídlom v Galante
hľadá do TPP vodičov s vodičským preukazom C, E.

BRIGÁDNIČKU

na sabilné zastupovanie výkendov
(SO: 13.00-19.30, NE: 12.00-19.30)
a dovoleniek počas celého roka do
trafiky na vlakovej stanici v Galante.
Mzda: 200-300€/mes. - podľa počtu
odpracovaných hodín

k Bohu. Počatý život, rodina, manželské
vzťahy neboli pre neho len otázkou deklaratívnosti a moralistického napomínania, ale konkrétnej pomoci ľuďom. Jeho
denník bol od pondelka do nedele zaplnený termínmi osobných návštev: spovedal, povzbudzoval, duchovne sprevádzal, venoval sa zraneným rodinám
a jednotlivcom. To všetko však zostalo
zahalené osobným tajomstvom. Každého, s kým sa stretol v osobnom rozhovore, žehnal a okamžite zaradil do svojich
prosieb a modlitieb. Nemusel to byť len
veriaci človek, ale aj tvrdošijný nepriateľ
Cirkvi. S láskou na neho myslel a súcitil
s jeho zraneniami. Dobro pátra Akvinasa
sa nedá vyčísliť, prejaví sa až v nasledujúcich generáciách. Mnohí ľudia sa teraz po
smrti verejne priznávajú, ako im zasiahol
do osobného života svojou múdrosťou,
dobrotou, skromnou oddanosťou, praktickou pomocou.
Páter Akvinas je aj symbolom slobody a spravodlivosti, o ktorej sa rovnako
diskutovalo v prezidentských voľbách.
Zostal nezávislý a pevný v hodnotách napriek väzneniu. Slobodný duchom pracoval na duchovnej slobode iných – nie
všeobecne a abstraktne, ale s konkrétnymi (i keď počas socializmu krycími) menami v kalendári. Vážme a vyzdvihnime
si takýchto ľudí. Žijeme dnes všetci z ich
odkazu, ich obetavosti, odriekania, pracovitosti a nádeje.
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Občianska
riadková
inzercia

Občianska
riadková
inzercia

02 AUTO-MOTO / iné

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

01 AUTO-MOTO / predaj
° ČZ-JAWA Odkúpim Motocykel/ Diely-DOHODA ISTÁ
0908205521
° CZ 175 JAWA 250 350
PIONIER STADION MUSTANG
SIMSON KÚPIM TIETO MOTORKY 0915215406

03 BYTY / predaj

09 DOMÁCNOSŤ

° Predám 3-izb. , veľký,
čiastočne prerobený byt v
Sládkovičove za 64 000€.
0905 513 844
° Predám garzonku v centre Galan. 0911 603 225.
° Predám 3-izb.byt v centre Galan. Voľný 7/2019.
0903943607

10 ZÁHRADA A ZVERINEC
11 HOBBY A ŠPORT
° Kúpim rôzne starožitnosti aj v poškodenom
stave. Tel.: 0903 753 758
°
Predám
kanoe
0907645567
°Predám: Postroje kompl. na poníky 40€, osku
s brzdou na koň. voz 15,
hodinky na CO plyn 5, leštený mramor cca 3 m2
30, kufríkový šij. str. 3 ks
(treba nastaviť) 60, lacno, premietačka 8mm na
kaze 10, dom. mlinček
na 220V, nový zabehaný
20. Kúpim ruský dalekohlad 20x60, vzduchovku Sláviu. Tel: 0915364900,
035/6424640

04 BYTY / prenájom
° Prenajmem 2-izb. RD v
Tešedíkove. 0903 731 710
° Prenajmem garzonku v
Šali. 0905 775 690

05 DOMY / predaj
° Predám starší RD vo Veľkej Mači. 0903 897 357
° Predám novostavbu –
bungalow v Hodoch na 8á
pozemku. Cena 142 000€.
0903 219 369

06 POZEMKY / predaj
07 REALITY / iné

16 ZOZNAMKA

° Kúpim garáž v GA
0905151894

08 STAVBA

° SYMPATICKÁ 54 R HĽADÁ
PRIATEĽA NA ZOZNÁMENIE
0944724181

Chcete si
podať
inzerát?

Chcete si
podať
inzerát?

Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera GA medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu
09 DOMÁCNOSŤ

Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera GA medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu

Príklad:
RP GA 12 Predám kočík,
0987 654 321.

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.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac
týždňov, pošlite rovnakú sms
toľkokrát, v koľkých týždňoch
chcete inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverejniť v ľubovoľných iných našich
novinách, TT zameňte za skratku novín, ktorú nájdete na
zadnej strane vľavo dolu. Službu PlatbaMobilom.sk technicky zabezpečuje ELET, s.r.o.

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.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac
týždňov, pošlite rovnakú sms
toľkokrát, v koľkých týždňoch
chcete inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverejniť v ľubovoľných iných našich
novinách, TT zameňte za skratku novín, ktorú nájdete na
zadnej strane vľavo dolu. Službu PlatbaMobilom.sk technicky zabezpečuje ELET, s.r.o.
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www.pracujvnitre.sk
voľné pracovné miesta
vo výrobe a logistike
pria
priamo v Nitre, Trnave a okolí

ManpowerGroup Slovensko
Fraňa Mojtu 19
949 01 Nitra
pon - pia: 08,00 - 17,00 hod.
nitra@manpower.sk
0800 29 29 29
www.manpower.sk

07-0009-2

nová adresa
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AIW - Práca pre opatrovateľky
v Rakúsku

ORAVA - zdravie
z prírody rozdáva

trokoWQPNÈIBNFPQBtroWBtFǥkÈNWRBkúsku
tTNFQBrUOFrPNrBkÞTLFIPČFrvFOÏIPkrížB
tneustále dostatok ponúk
t-dňovÏUVrnusy rBkúskBživnosť

Penzión *** Oravská horáreň,
Oravský Podzámok č. 396, Vám
ponúka pobyty na 7 dní/6 nocí

iba za 156.- EUR/1 osoba a pobyt

Honorár brutto 75 €, 80 €, 90 € za 24 hod.

Voľné termíny: 19.5 – 25.5. | 26.5 – 1.6. |
2.6 – 8.6. | 9.6 – 15.6. | 16.6. – 22.6. 2019
Pobyty sú podporované štátnou
dotáciou pre nepracujúcich dôchodcov.

Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

AIW má zástupcov
Kritériá
v rôznych mestách Slovenska!
pre spoluprácu s AIW:
Zavolajte na bezplatné číslo
· opatrovateľský kurz a prax
0800 24 24 44
· dobrá znalosť nemeckého jazyka a dohodnite si osobné stretnutie.
· vek 25 až 60 rokov
Pracovať môžete už o pár dní!

V ponuke aj dovolenka
na rekreačné poukazy s 55% úhradou !!!
Rezervácie na čísle 0918 591 942
Informácie na www.oravskahoraren.sk



27-0049

Facebook: aiwsk

32-0031

www.aiw.sk

V cene pobytu: plná penzia, 2 x fakultatívny výlet,
Čaj o piatej, folklórne vystúpenie a iné BONUSY !!!

  

OPERÁTOR VÝROBY
800 - 1000 EUR/netto

900 - 1100 EUR/netto

  
11 EUR/hod.

V
    rtr  
  ts  r   tc

info@konstrukter.sk

www.pilulka.sk

www.konstrukter.sk
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85-0005

49-0041

Tel.: 0908 914 180

