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telefonicky

POMNÍKY ZO ŽULY  ZA PRIJATEĽNÉ CENY!

Akcia až -30 %  veľa farieb
 nové tvary

 zaručená kvalita
 ceny konečné

zo žuly zaoblené hrany

O ostatných cenách a akciách sa môžete 
informovať  telefonicky.
Doprava do 100 km zdarma. 

od 1190 € od 1390 €

zo žuly zaoblené hrany

AKCIA na materiály: 
TARN, PARADISO, MULTICOLOR, STEELGREY, IMPALA, AURORA, ČIERNY MATERIÁL
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Týmito slovami sa minulú sobotu 
vyznala istá moderátorka komerč-
ného média z pocitov, ktoré preží-
va, keď prichádza do nášho hlav-
ného mesta a vidí tabuľu s nápisom 
Bratislava.

„Konečne život“, vravím si vždy, 
keď opúšťam moje rodné a dlhé roky 
milované mesto Bratislava. Milujem 
totiž civilizáciu vidieka, vidieckej 
obce, s jej medziľudskými vzťahmi, s 
jej nefalšovanou prostou úprimnos-
ťou (pretože akákoľvek falošnosť je tu 
zjavná ako naháč na hlavnom námes-
tí nejakej metropoly). Milujem vidiek 
s malými kamennými obchodíkmi a 
poštou, kde každého poznajú aj bez 
žltého lístka po mene.

Renomované nemecké, britské a 
americké médiá sa zaoberajú novým 
fenoménom, ktorý sledujú už dlhší 
čas. Inteligentní, citliví a pracovití 
ľudia opúšťajú veľké mestá. Do určitej 
miery je to dôsledok pandémie, ale 
tento jav nemá korene iba v nej. Vo 
veľkých mestách je veľa násilia, nie-
len fyzického. Akéhokoľvek, kariér-
neho, medziľudského, darí sa v nich 
nenávisti.

Ľudia v nich protestujú proti 
všetkému a každému, lebo nie sú spo-
kojní s vlastnými životmi, ani sami 
so sebou. Ventilujú svoju nenávisť, 
závisť, svoje komplexy a svoje osob-
né krivdy na verejných protestoch, 

kde sa vykričia, kde si zanadávajú a 
kde – našťastie u nás zatiaľ nie – si 
udrú, kopnú, rozbijú, kde môžu pustiť 
svoj vandalizmus a deštrukciu z uzdy 
bežne inak akože slušných ľudí. Dav 
je pre nich indiferentná hmota, plná 
anonymity, priestor pre sebarealizá-
ciu.

Civilizácia nespočíva v neustá-
lom kriku, v nepretržitom sťažovaní 
sa, vo frfľaní, v agresivite a v egoizme, 
večer spláchnutými kolou a zajede-
nými popcornom vo veľkokine alebo 
presedením v baroch. V tom štádiu sa 
rozpadol vraj navždy večný Rím.

Veľké mestá sú už v mnohých kra-
jinách v rukojemníctve nenávisti, zlo-
by, ničenia, kariérizmu cez mŕtvoly, 
kým na vidieku sa ešte stále civilizo-
vane tvorí a zmysluplne aktívne žije. 
To nie je môj poznatok, to je zistenie 
najčítanejších európskych mediál-
nych titulov. A zisťujem, že až prekva-
pivo pravdivé. Veľké mestá sú plné 
negatívnej energie, v ktorej sa vyžíva-
jú mnohí, mysliac si, že sú „konečne 
v civilizácii“. Najviac však 
tí, ktorí v podstate pre ni-
koho iného, ako pre seba 
samého – nežijú.

Želám vám život v 
službách života, veď 
vy už viete, ako to 
myslím.

S pozdravom

„Konečne civilizácia“

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Najviac však
tate pre ni-
o pre seba 
ú.
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0907 173 047, Tešedikovo
www.prerabka-kupelne.sk

BYTOVÝCH JADIER 
A KÚPEĽNÍ

KOMPLETNÁ
PRERÁBKA 36
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0904 200 261

Závlahy trávnikov - Gergácz
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Rebplast 0905 528 703
www.oknabrany.sk
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knabrany.sk

Letná akciová ponuka
na tieniacu techniku a sieťky proti hmyzu

07
-0
01
2

škridla výpredaj

3,50 €/m2

0905 746 124

STRECHY

09

ARRI s.r.o. 

www.strecha.ws

NA KĽÚČ

Cenové ponuky ZDARMA
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www.hydinarskafarma.sk
hydinárska farma topolnica (pri galante)

031 781 15 63, 0905 450 432, 0905 551 499

Ponúka

• 8 - 20 týžd. nosnice - Mládky
• 1-14 dňové brojlerové kačice
• 1-14 dňové mulard kačice
• 1-14 dňové mulard káčere
• 1-14 dňové landerské húsatá
• 7 týžd. morky big 6
• brojlerové kačice na výkrm

999

ROZVOZ

Zabezpečíme

krmivo pre nosnice,
rastová a znášková
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PALIVOVÉ
DREVO

0917 649 213

AKCIA !!! POLIENKA
suchý smrek a borovica

POLIENKA aj GUĽATINA
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NÁBYTOK NA MIERUNÁBYTOK NA MIERU

Róbert Bukovský   |        0911 266 549

Za rozumné ceny!

www.nabytokbukovsky.sk

Zameranie a návrh ZADARMO!

Za rozumné ceny!

Zameranie a návrh ZADARMO!
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MEDIAN SK, s.r.o., spoločnosť
pre prieskum trhu, médií a verejnej mienky

HĽADÁ 
extérnych spolupracovníkov

člen ONLINE PANELU 
schopných realizovať jednoduché
projekty (vypĺňanie dotazníkov)

člen adMeter PANELU
(el. meranie médií smartfónom)

Kremnická 6, 851 01  Bratislava V
02 / 208 508 14, e-mail: anketari@median.sk
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INZERCIA
0905 373 407
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INZERCIA

GALANTSKO
ŠALIANSKO

Ľuboš Bugyi  0905 373 407

Distribúcia:
Ľuboš Bugyi   0905 373 407
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík 

párny týždeň: Galanta, Šala, 
Sládkovičovo, Matúškovo, Teše-
díkovo, 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, Teše-
díkovo, Gáň, Čierny Brod, Tomá-
šikovo, Horné Saliby, Trstice, Kajal, 
Hájske, Vlčany, Neded, Močenok, 
Abrahám, Pusté Úľany

galantsko@regionpress.sk

Redakcia: Bratislavská 1458 
GALANTA

Galanta

Ša¾a

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV   94.750 Bratislavsko Východ
BZ 100.200 Bratislavsko Západ
DS   33.080 Dunajskostredsko
GA    31.290 Galantsko+Šaliansko
HC    28.510 Hlohovecko+Sereďsko
KM    16.370 Komárňansko
LV     31.310 Levicko
MA    27.450 Malacko
NR   54.930 Nitriansko
NZ    34.140 Novozámocko
PK     18.210 Pezinsko
PN    38.810 Piešťansko+NM+MY
SC    27.920 Senecko
SE    34.570 Senicko+Skalicko
TO   40.560 Topoľčiansko+PE+BN
TN   59.430 Trenčiansko+DCA+IL
TT   46.550 Trnavsko
ZM    18.990 Zlatomoravsko

BB   50.530 Banskobystricko+BR
KY    29.120 Kysucko=CA+KM
LI   35.020 Liptovsko=LM+RK
LC   30.690 Lučenecko+VK+PT
MT    41.690 Martinsko+TR
OR   36.230 Oravsko=DK+NO+TS
PB   28.230 Považsko=PB+PU
PD    41.340 Prievidsko
ZV   39.560 Zvolensko+DT+KA
ZH    27.490 Žiarsko+ZC+BS
ZA    52.120 Žilinsko+BY

BJ    33.870 Bardejovsko+SK+SP
GE     28.710 Gemersko = RV+RS+RA
HU   26.640 Humensko=VT+SV+ML
KE    83.740 Košicko
KS    20.730 Košicko okolie
SL     12.970 Ľubovniansko
MI   29.620 Michalovsko+TV+SO
PP      41.130 Popradsko+KK
PO      45.115 Prešovsko+SB
SN    32.750 Spišsko+LE+GL

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a 
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazy-
kovou úpravou.

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

Vydavateľ: 
REGIONPRESS, s.r.o.
Študentská 2, 917 01 Trnava
IČO: 36252417 
reg. MKSR EV 3676/09

DISTRIBÚCIA (31.270 domácností)
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DLHY ?  SÚDY ?  DR BY ?
V ši

  0905 638 627
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aj kamiónový odber            0902 187 676
PALIVOVÉ DREVO

0904 697 393
obkladačské práce
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aj airless systémom        0903 228 167
MAĽBY, STIERKY
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REKONŠTRUKCIE BYTOV A DOMOV
OBKLADAČSKÉ PRÁCE

Telefón: 0905 279 067     www.stavbyhema.sk

Zopár provokatérov uráža a zosmieš-
ňuje kresťanov. Niektorí z nich si k 
svojmu menu píšu aj slovo „teológ.“ 
Možno si myslia, že svoje útoky takto 
posilnia. 

Aj na druhej strane však vznikajú 
reakcie s útočným tónom. A tak si dva tá-
bory nadávajú a bojujú proti sebe nepek-
ným jazykom. Nedávno sa diskutovalo, 
aby boli v nedeľu obchody zatvorené. 
Vraj máme nedeľu pre Pána. A čo tí, čo 
Pána nepoznajú? Už to slovo hovorí, že 
sa „ne dělá.“ Rusi majú voskresenje, An-
gličania sunday a Nemci Sonnentag. Sl-
nečný deň znovuzrodenia a odpočinku s 
rodinou je pre všetkých. 

Načo zbytočne dvíhať bojové zástavy 
konzervatívcov a liberálov? Nepoznali 
sme vojnu, ale v médiách a na internete 
vidíme denne veľa útokov, zákopy a bo-
jové prápory. Nájsť na druhom človeku 
chyby je ľahké. Denne vidíme zosmieš-
ňovanie a ponižovanie protivníkov. 
Prečo? Správanie druhého človeka ne-
zlepšíme tým, že budeme zvýrazňovať 
jeho nedostatky a chyby. Spätná väzba 
je užitočná, ale netreba pri nej používať 
expresívne a nenávistné slová. 

Chýba nám jazyk lásky. Poznám 
kňaza. Pracuje s ľuďmi, na ktorých sa 

dá nájsť veľmi veľa chýb - prichádzajú z 
ulice alebo z väzenia. Nedávno sa jeden 
vybral do obchodu a vypil tam fľašu ko-
ňaku. Kým mu alkohol stúpol do hlavy, 
stihol predavačkám povedať, aby zavo-
lali pána farára. On prišiel a povedal. 
„Čo sa ti stalo Jurko, poď domov.“ Zapla-
til, naložil ho do auta a zobral so sebou. 

Minule ďalší pojedol doma lieky a 
zapil ich pálenkou. Zavolal si taxík a 
nechal sa doviesť k pánu farárovi. Ten 
zaplatil za taxík a prijal ho. Bez výčitiek 
a s láskou, ako strateného syna. Neod-
sudzuje, prijíma ľudí takých akí sú. A 
to im pomáha, aby boli lepší. Niekto si 
povie, že kňaza zneužívajú. Tak, ako aj 
my pána Boha. Keď nám je zle, prosíme 
a keď nám je dobre, žijeme po svojom. 
Jazyk lásky lieči a spája, jazyk nenávisti 
zraňuje a rozdeľuje. Spájanie nezname-
ná ústup z našich hod-
nôt. Ak prejavíme 
druhej strane lásku a 
rešpekt, aj oni lepšie 
pochopia nás. Dialóg 
je lepší ako prestrelka. 
Láskavé slová majú 
väčšiu moc 
ako nená-
vistné útoky.

Jazyk lásky

» Ján Košturiak

ch hod-
avíme 

ásku a
epšie 

Dialóg
strelka.
majú
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Využite obdobie prerušenia dražieb nehnuteľností 
na riešenie Vašej situácie, nebude trvať večne

V prípade záujmu nás kontaktujte na 
tel.č. 0907 121 212 resp. na 

e-mailovej adrese reality2@dimarko.sk

Sme renomovaná obchodná spoločnosť podnikajúca 
dlhodobo v tejto oblasti a ponúkame viacero možností, 
ako túto Vašu situáciu vyriešiť ešte pred dražbou s využitím 

našich technických, právnych a finančných služieb.

HĽADÁME A KÚPIME
NEHNUTEĽNOSTI

Kamenárstvo KAM-MAN

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

Veľké Úľany

Vyberte si kvalitu za prijateľnú cenu!

Veľké Úľany, Leninova 71

Doplnky a montáž ZADARMO!

0903 475 820, info@kam-man.sk
www.kam-man.sk
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INZERÁT,KTORÝPREDÁVA



GA20-24 strana 3

SLUŽBY, ZAMESTNANIEGALANTSKO
3

RÝCHLE KUCHYNE
u Vás doma už o 14 pracovných dní

36
-0
06
9

VÝROBA KUCHYNSKÝCH LINIEK, VSTAVANÝCH

SKRÍŇ A NÁBYTKU NA MIERU V GALANTE
Esterházyovcov 711 (pri CS SHELL) Galanta

www.vhprodukt.sk
0915 719 188

Otváracia doba:
pondelok - piatok 8:00 - 16:00
sobota - nedeľa zatvorené
Mimo otváracích hodín len podľa telefonického dohovoru
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Rezivo, OSB dosky, škridla, odkvapy, strešné okná
ARRI s.r.o., Budovateľská 20, Okoč, tel.: 0905 746 124, www.strecha.ws

tesárstvo - klampiarstvo - pokrývačstvo

TOVAR, SERVIS - DODÁME DO 2 HODÍN
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CASINO RESPECT
NOVOOTVORENÉ  NONSTOP

Šala - Veča pri TESCU

NOLIMIT HOLD'EM CASH GAME

LLLIII

POKER
MIN. ZÁMENA

50€ POKER každý deň od 20:00 hod.
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Poľnohospodárom pomôžu pri se-
zónnych prácach evidovaní neza-
mestnaní. Ministerstvo práce, so-
ciálnych vecí a rodiny pripravilo v 
spolupráci s ministerstvom financií 
a výborom NR SR pre pôdohospo-
dárstvo a životné prostredie nový 
projekt na podporu zamestnávania 
uchádzačov o zamestnanie v odvet-
ví poľnohospodárstva. 

Nedostatok sezónnych pracovní-
kov v poľnohospodárstve pomôže rie-
šiť tzv. inštitút sezónnej práce, ktorým 
podporíme vytvorenie 5 000 nových 
pracovných miest. „Je to veľmi vý-
znamné v číslo v časoch, keď sa snaží-
me pracovné miesta udržať. Podstatou 
projektu je, aby ovocinári a zeleninári 
mohli zamestnávať našich evidova-
ných nezamestnaných pri zbere úrody, 
pri zakladaní úrody. Chceme nahradiť 
to, že v čase zatvorených hraníc hrozi-
lo, že nám tohto roku v tejto sezóne zo-
stane úroda na poliach, v sadoch,“ vy-
svetlil minister práce, sociálnych vecí a 
rodiny Milan Krajniak.

Na projekt vyčlenil 12 miliónov eur 
rezort financií. Poslúžia na preplácanie 
odvodov na zdravotné a sociálne pois-
tenie a na starobné dôchodkové spore-
nie. Maximálna výška finančného prí-
spevku na jedného zamestnanca bude 
398,52 eura na mesiac, čo sú odvody 
zamestnanca pri hrubej mzde 820 eur. 
Príspevok na jedného zamestnanca 

budeme poskytovať najviac 6 mesia-
cov, pričom maximálna výška pomoci 
je 2 390 eur na zamestnanca. „Pracov-
né miesta v poľnohospodárstve bude-
me podporovať týmto spôsobom až do 
konca roka 2021. Podpora nie je via-
zaná iba na obdobie koronakrízy, ale 
budeme ňou pomáhať ľuďom aj v budú-
com roku,“ informoval minister práce.

Minister financií tento projekt 
podporil.„Chceme, aby práca v tomto 
odvetví bola atraktívna aj pre našich 
občanov, aby mohli pomôcť poľnohos-
podárom tú úrodu vypestovať aj zo-
zbierať a mohli si tak finančne vylepšiť 
svoju situáciu. Verím, že projekt prine-
sie veľmi dobré ovocie nielen v podobe 
ovocia a zeleniny, ale aj v podobe toho, 
že bude impulzom do ekonomiky,“ 
konštatoval minister financií Eduard 
Heger.

Milióny od štátu na sezónne práce

» red
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Pre bližšie informácie nás kontaktujte na telefónnom čísle 

0918 342 807

Hľadáme pracovníkov do nášho tímu na pozíciu:

Pracovník na úseku

BALENIA CUKROVINIEK

Spoločnosť 

WEINDEL LOGISTIK SERVICE SR
Diaľničná cesta 5388/2C, SENEC

NÁPLŇ PRÁCE:
     •  Balenie cukroviniek

     •  Stavanie papierových stojanov na cukrovinky

     •  Kontrola produktov

     •  Páskovanie, paletovanie

od 675 € brutto
VÝHODY:
     •  Firemná kultúra rodinného charakteru

     •  Doprava zabezpečená z vybraných smerov

     •  Práca v dvojzmennej prevádzke

     •  Stravné lístky plne hradené zamestnávateľom

            v hodnote 3,90 €

     •  Mimoriadne odmeny

     •  Možnosť kariérneho rastu
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu

Zľavy platia do 15. 6. 2020. 

Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

zasklievanie terás

splátky od 149 €

zimné záhrady 

splátky od 98 €

VYHRAJTE 400 €VYUŽITE ŠPECIÁLNE ZĽAVY AŽ DO 40%

59
-0
01
1

Pomoc pri
STOPNUTÍ EXEKÚCIÍ

0915 896  536

Zbavenie exekúcii a dlhov
Pomoc pri dražbách
Konzultácie ZADARMO

PROFESIONÁLNE
ODBORNÉ PORADENSTVO

Kancelárie:
KOMÁRNO

Dunajské nábr. 14
ŠTÚROVO

Sv. Štefana 79
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»ČZ-JAWA Odkúpim Moto-
cykel/Diely- SERIÓZNA DO-
HODA 0908205521 
»KÚPIM STARÝ PIONIER 
MUSTANG STELU STADIONA 
SIMSON 0915215406

»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682. 
»Predám zatepľovacie TIT 
tanieriky 60mm. Cena za ks 
0,039e Tel: 0911677743

»Predám práčku-ROMO, 
plne funkčná 031 784 1963

»Predám vodný skúter s prí-
slušenstvom 0915400088

»Kúpim starožitný ná-
bytok, obrazy a rámy 
0902708047

»Hľadám priateľku na spo-
ločné prežitie voľných chvíľ 
od 50 do 59r. 0907369234 

Občianska
riadková
inzercia
01 AUTO-MOTO / predaj          

02 AUTO-MOTO / iné 

03 BYTY / predaj 

04 BYTY / prenájom 

05 DOMY / predaj   

08 STAVBA                    

06 POZEMKY / predaj 

07 REALITY / iné       

14 RÔZNE / iné    

16 ZOZNAMKA    

09 DOMÁCNOSŤ    

11 HOBBY A ŠPORT   

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 mo-
bilný operátor. Cena je 0,60 € 
s DPH za každých začatých 30 
znakov textu vášho inzerátu 
vrátane medzier. Nič iné neúč-
tujeme. Upozornenie! Služba 
nefunguje u operátora 4ka.
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 no-
vinách, GA zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na zad-
nej strane vľavo dolu. Službu 
PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje ELET, s.r.o.
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