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0905 746 124, www.strecha.ws

STRECHYNA KĽÚČ
ARRI s.r.o. 

Cenové ponuky ZDARMA

plechy a škridle

4,50 €/m2*
(* cena od)

AKCIA

len do vypredania zásob
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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 1240 € od 1440 €

zo žuly zaoblené hrany

AKCIA na materiály: 
TARN, PARADISO, MULTICOLOR, STEELGREY, IMPALA, AURORA, ČIERNY MATERIÁL
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0907 173 047, Tešedikovo
www.prerabka-kupelne.sk

BYTOVÝCH JADIER 
A KÚPEĽNÍ

KOMPLETNÁ
PRERÁBKA
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SBS
LAMA SK
príjme pracovníkov na
fyzickú ochranu objektu

DHL Gáň 

Nástup IHNEĎ!

0948 008 380

800 € brutto/ mesiac
POS nutný!
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NÁBYTOK NA MIERUNÁBYTOK NA MIERU

Róbert Bukovský   |        0911 266 549

Za rozumné ceny!

Zameranie a návrh ZADARMO!

Za rozumné ceny!

Zameranie a návrh ZADARMO!

facebook: nabytokbukovsky.sk
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8Tel.: 0908 054 321, E-mail: vykupperia@gmail.com

VYKÚPIME
STARÉ PERIE

driapané, nedriapané

 Paplóny  Vankúše

 Duchny z peria
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KAMENÁRSTVO KAJAL

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

tel.: 0948 312 754

Kamenosocharstvo Kajal-Dömény
Celý ponúkaný sortiment nájdete na:

Platba možná
    aj s platobnou kartou.

 Najväčšia výstava náhrobných
   kameňov v širokom okolí
 Veľké letné zníženie cien!

27. júla 1991 
biskupská vysviacka Františka Rábeka za 
nitrianskeho pomocného biskupa

Výročia a udalosti
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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   86.750 Bratislavsko Východ
BZ    87.350 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    42.810 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   48.090 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.
Pekárska 7489/40A, 917 01 Trnava
IČO: 36252417 
reg. MKSR EV 3676/09
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INZERCIA
0905 373 407

Poznáme všetko, iba ľudí nie

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Sme zvláštna krajina. Každý vie všet-
ko, rozumie sa všetkému a tak isto 
všetko si trúfa hodnotiť, lebo, veď „je 
to tak“.

O všetkom vieme všetko. S takou ma-
lou „drobnou“ výnimkou. O ľuďoch okolo 
nás nič. A často ani o ľuďoch v nás, teda 
o nás samých. To, že rodičia iba máloke-
dy aspoň tušia niečo o vnútornom živote 
ich dospievajúcich detí, je akýsi rituál do-
spievania. Možno ho tolerovať, tajomstvá 
dospievania by mali zostať tajomstvami. 
To, že rodičia často neovládajú ani učivo 
základnej školy svojich detí, no zasvätene 
pred nimi hodnotia, analyzujú a prebera-
jú globálne problémy ľudstva, voči tým 
ich deťom nie je fér. Dospelí im ukazujú, 
že na to, aby sme boli „múdri“, stačí aj 
priemerná hlúposť. A neznalosť. Vlastne, 
dajme namiesto slovka „aj“ slovko „iba“.

Každý deň pracujem s informáciami. 
S desiatkami ich zdrojov. Domácich – na 
tie sa príliš nespolieham, aj zahranič-
ných. Z tých si vyberám tie naozaj dôvery-
hodné, overené, nestranné a nestranícke. 
A najmä nepoučujúce, nekarhajúce, ne-
rozdeľujúce.

Aj napriek tomu napríklad s očko-
vaním váham. Pritom nie som proti oč-
kovaniu a nebijem sa do pŕs že „nikdy“. 

„Nikdy ani ja, ani moje deti, nikdy“. Žijem 
mimo veľkých očkovacích centier, 150 km 
od môjho obvodného lekára. Nemám čas 
(ani neviem, kedy ho o tri dni mať budem), 
ani chuť cestovať, tlačiť sa medzi stovka-
mi záujemcov. Registrovať sa (áno, viem, 
dá sa už aj bez) a potom sa tlačiť v dave.
Netvrdím však, že očkovanie je nezmysel, 
nátlak, otroctvo ani nič podobné. Lebo 
moje vedomosti nestačia na to, aby som si 
to do hĺbky vysvetlil sám v sebe. Lebo sú 
veci, ktorým nerozumiem, nepoznám ich, 
neviem o nich. Na rozdiel od borcov, ktorí 
vedia všetko. Aj s hrubkami v statuse.

Keby tak mohol aj mňa zaočkovať 
doktor v zdravotnom stredisku u nás. 
Keby v lekárni. Keby prišla výjazdová 
jednotka, dal by som sa. Aj bez akejkoľ-
vek kampane, o ktorej dumajú hlupáci. 
Netreba kampaní, treba príležitosť. Mož-
nosť. Ale vysvetlite im to. Rozumejú sa 
všetkému, poznajú všetko.

Akurát o ľuďoch neve-
dia absolútne nič. Nechcú. 
Politici, médiá a väčšina z 
nás všetkých.

Pekný týždeň, vážení 
poslucháči, s pozdra-
vom
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aj airless systémom        0903 228 167
MAĽBY, STIERKY
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hydinárska farma topoLnica
(pri galante)

0905 551 499, 031 781 15 63, 0905 450 432
krmivo pre nosnice rastová a znášková

Ponúka na predaj:n kn kkkk

áš ááááááááááááááááááááááááááááááááááááášš áááááááááááááááááááááá
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ROZVOZ

Zabezpečíme

• 8-15 týždňové  Nosnice
• Brojlerové kačice
   na výkrm
• Mulard kačice a káčere
   na výkrm
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0910 982 902

 Strihanie psov 
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Rebplast 0905 528 703
www.oknabrany.sk
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knabrany.y sk

Akciová ponuka
na tieniacu techniku a sieťky proti hmyzu
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STAVEBNÉ PRÁCE
Zateplovanie

Pokládka dlažby, obkladačské práce
Prerábka bytových jadier 
Kontakt: 0903 424 352
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PRÁCA AJ PRE ABSOLVENTOV
SPOJENEJ ŠKOLY ŠAĽA, odbory:

OBSLUHA CNC STROJA
Komplexné zaučenie na obsluhu CNC

stroja – príležitosť pre absolventa.
lem@lem.sk,

0903 808 053

Nástupný plat: 1450,- Eur / BRUTTO
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Hľadáme
upratovačku

na prevádzku

v Sládkovičove.

tel: 0905 517 577



GA21-29 strana 3

SLUŽBY, ZAMESTNANIEGALANTSKO
3

INZERCIA
0905 373 407

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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Ponuka
práce

Pre viac info: 0944 425 183
Mahax Slovakia, s.r.o. 78
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Prijmeme 
operátorov/ky výroby 

 na TPP - dlhodobo v NR, práca 
v sede na 2-3 zmeny.   

Základná mzda 
623€ /brutto + odmeny 

a príplatky.
DOPRAVA ZABEZPEČENÁ!
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PALIVOVÉ
DREVO

0917 649 213

Neváhajte sa zásobiť
palivovým drevom už dnes!

POLIENKA BUK, HRAB
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Realizujeme všetky 
stavebné práce

0940 129 289, www.kupelnejomi.sk,
kupelnejomi@gmail.com

Kompletné rekonštrukcie 
bytov a domov
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▪ Pozícia: lešenár, pomocný lešenár 
▪ Druh pracovného pomeru: živnosť
▪ Mzdové ohodnotenie: od 8 do 11 eur/hod v závislosti od skúseností
▪ Podmienky: živnostenské oprávnenie, lešenársky preukaz, zdravotná  
   spôsobilosť na prácu vo výškach
   Výhodou je vodičský preukaz sk. C
▪ Miesto výkonu práce: Slovnaft,a.s. ,Bratislava
▪ Firma sa špecializuje: na stavbu a prenájom lešenia – systémové  
   pozinkované a priestorové lešenie a hliníkové pojazdné plošiny

HĽADÁME do nášho tímu

Kontak: Miroslav Červený – výkonný riaditeľ ,
t.č.: 0908 716 916, mail: assa@nextra.sk
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V PONUKE AJ TEPELNÉ ČERPADLÁ PANASONIC
Tomáš Gergely, I. Zsilinskeho 34/4, 930 21 Jahodná
tel.: 0918 212 035

vrátane montáže a záruky

Do vypredania zásob!

ÚSPORNÁ KLÍMA MIDEA 3,5 kW za 660- €
vrátane montáže a zárukyPANASONIC ETHEREA 3,5kW s ionizátorom KTORÝ NIČÍ
AJ COVID VÍRUS V PRIESTORE za 1295- €

28. júla 1914  
Rakúsko-Uhorsko vyhlásilo srbskej vláde v Be-
lehrade vojnu. Začala sa prvá svetová vojna

Výročia a udalosti
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ANTIGÉNOVÉ A RT-PCR TESTOVANIE
PRE SAMOPLATCOV

Galanta – 24-36745774-A0001 
29. augusta 1646/6 – odberové miesto je v autobuse DS472GT na parkovisku 
Otváracia doba: 08.00 – 13.00 hod. (pondelok – nedeľa)

AG Test – objednávka cez Momky.sk – 
AG Test – platba na mieste – 
PCR Test – klasický – 
alebo kloktací – 

9,99 € 
14,99 € 

70,00 € 
65,00 € 

►

►

►
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PRÁCA AJ PRE ABSOLVENTOV
SPOJENEJ ŠKOLY ŠAĽA, odbory:

0903 808 053
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PONÚKAME PRÁCU V ČR 
UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ

BLIŽŠIE INFORMÁCIE  NA BEZPLATNEJ LINKE:BLIŽŠIE INFORMÁCIE  NA BEZPLATNEJ LINKE:  

0800 500 0910800 500 091
MZDY MZDY OD 900 € DO 1300 €OD 900 € DO 1300 € / MESAČNE / MESAČNE
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VÝKUP AUTOVRAKOV 
RECYKLÁCIA AUTOMOBILOV
Autorizovaný spracovateľ - Piec auto s.r.o.

PLATÍME 50 €/T auta
My vaše auto odvezieme zadarmo 

a odhlásime ho u vás doma.

0915 261 120
29.júla 1965  
premiéru má druhý celovečerný film Beat-
les, Help!

Výročia a udalosti

Milan Lasica bol obľúbenec teraz 
možno už troch generácií. A verím, 
že ním zostane navždy. Tak, ako Jaro 
Filip, prvý z trojice géniov, ktorý nás 
opustil, potom druhý Julo Satinský 
a teraz... zostalo prázdno. Moje spo-
mínanie bude možno osobné a určite 
nebude oficiálnym nekrológom.

Pán Lasica bol v mojich očiach vždy 
pán. Nie v zmysle panský, ale – nobles-
ný pán. Elegancia, šarm, vybrané sprá-
vanie, kultivovaná reč. V rámci môjho 
niekdajšieho, svojvôľou mocných aro-
gantne prerušeného povolania som mal 
tú česť spraviť s ním niekoľko rozhovo-
rov pre Slovenský aj Československý roz-
hlas. Nebolo to ľahké. Pán Lasica totiž 
neznášal „typické“ novinárske otázky a 
priam nenávidel otázky, z ktorých bolo 
cítiť hlúposť novinára. Medzi také patri-
lo to klasické klišé, či má rád humor, či je 
veselý, aké vtipy má rád a podobne.

Proste, na pána Lasicu sa bolo treba 
dobre pripraviť. Občas som ho požiadal 
o rozhovor pri príležitosti výstavy kni-
žiek Bibliotéka. Sedával tam v expozícii 
jedného vydavateľstva už na prvý po-
hľad dosť nešťastný, nesvoj, zjavne sa 
necítil dobre v tom rozruchu a najmä ako 
exponát.

Hlavou mi v tejto chvíli behajú ob-
razy z legendárneho „Véčka“, klubu vy-
sokoškolákov v Bratislave, kde bolo na 
dvojicu L+S vždy doslova narvané. Hm, 
dvojice. Už dávno sú preč páni z dvojice 

V+W, ale aj z dvojice Š+G, z dvojice S+Š 
žije našťastie ešte pán Suchý. A aby som 
nezabudol na našich – H+K, páni Hla-
váček a Krajíček, tiež skvelá herecká 
komická dvojica. Klobúk dolu pred všet-
kými týmito velikánmi.

Boli to časy inteligentného, veselé-
ho humoru, poukazujúceho, nasmeru-
júceho, napĺňajúceho a povznášajúce-
ho. Nedá sa porovnať s dnešnou plochou 
prvoplánovou a často až primitívnou a 
diváka urážajúcou komerčnou ponukou 
„zábavy“, ktorá má k humoru tak ďale-
ko, ako kapela za rakvou nebožtíka k 
promenádnemu koncertu.

Milan Lasica bol skvelý herec, naj-
mä divadelný, hoci mnohé jeho filmy sa 
dnes stále pozerajú ako skvelé komédie. 
Jedno z prvých predstavení, ktoré som 
ako mladý chalan videl, boli Plné vrecká 
peňazí. Dodnes mám v hlave niektoré 
dialógy. Nuž – text napísal pán Milan 
Lasica. A zahral skvelo aj postavu Alfré-
da Cicáka, holiča.

Česť Vašej pamiatke, majstre!

Za majstrom Lasicom

» red - Ivan Brožík

28. júla 1976 sa odohrala veľká letecká 
havária Československých aerolínií. 
Lietadlo Il-18 (imatrikulačné znaky 
OK-NAB) na linke Praha – Bratislava sa 
po sérii nešťastných náhod a nedokon-
čenom pokuse o pristátie zrútilo do ja-
zera Zlaté piesky v Bratislave.na mieste 
nešťastia zahynulo 70 cestujúcich a 6 
členov posádky. Traja cestujúci neho-
du prežili. 

Linka ČSA – (takzvaná „trojková) Pra-
ha – Bratislava – Poprad Košice a späť bola 
chrbticou vnútroštátnerj leteckej dopravy. 
Toho dňa naozaj bežná linka kvalitného 
lietadla sovietskej výroby smerovala po 
štarte z Prahy do Bratislavy. Let bol nor-
málny, pokojný, napriek neskorším tvrde-
niam o to, že žiadal o pristátie už v Brne 
alebo vo Viedni. To bol v podstate iba vý-
mysel médií. Nad orientačným bodom Veľ-
ké Kostoľany však posádka (príliš neskoro 
a nevediac prečo) zistila, že lietadlo má 
na blížiace sa pristátie privysokú výšku a 
rýchlosť.

Ani to by nebol mimoriadny problém. 
Iľjušiny tohto typu boli robustné stroje a 
ak by nebolo nepohodlia cestujúcich, dali 
sa s nimi robiť naozaj neobvyklé manévre. 
No desaťnásobne prudšie klesanie, ako 
povoľovali predpisy, bolo už trošku silné 
aj na „osemnástku“. Preto sa prvé priblíže-
nie na dráhu od Ivánky nepodarilo a piloti 
sa rozhodli pristávací manéver zopakovať 

okruhom.
Prudký manéver však vyradil z pre-

vádzky motor číslo tri a výkon motorov na 
oblet sa znížil. Navyše bolo konfigurova-
né na pristávací režim, nie vzletový, malo 
vysunuté klapky, podvozok a to stroj brz-
dilo. Z dôvodu obavy pred požiarom piloti 
chceli vypnúť zapráporovanú trojku, no 
údajne omylom vypli štvrtý motor. Lietad-
lo stratilo ťah na pravom krídle a oblet na 
opakované pristátie sa predčasne skončil 
vo vodách jazera Zlaté piesky.

Za hlavné príčiny leteckej havárie na 
Zlatých Pieskoch bolo po vyšetrovaní a 
preskúmaní záznamov čiernej skrinky, 
vyhlásené nedodržanie základných usta-
novení prevádzkovej príručky lietadla 
Il-18B a chyby v technike pilotáže vo fáze 
priblíženia. Po tejto obrovskej tragédii bolo 
v Československom civilnom letectve pri-
jatých niekoľko bezpečnostných opatrení, 
ktoré finálne ukončili dve desaťročia letec-
kých nešťastí Československých aerolínií.

Od tragédie na Zlatých pieskoch 
uplynulo 45 rokov

» red
Reprofoto zdroj YouTube (@Rado Van)



GA21-29 strana 5

ŠPORT / FIRMÁMGALANTSKO
5

Pri príležitosti stého výročia orga-
nizovaného futbalu v meste Považ-
ská Bystrica jej futbalisti síce do II. 
ligy nepostúpíli, no herne v roční-
ku 2020 - 2021 nesklamali.

Nebyť skrátenia III. ligy pre pandé-
miu, mohla Považská Bystrica zabojo-
vať o vyššiu súťaž, ak by sa dohrávala 
aj odvetná, jarná časť. Skončila na 5. 
mieste, len štyri body za víťaznou Myja-
vou. Priaznivci futbalu spod „považskej 
estakády“ sa domnievali, že keď prvá 
Myjava a ďalšie tímy v poradí nepostú-
pili z rôznych dôvodov, tak by mohlo ich 
mužstvo. Lenže, nestalo sa...

Bolo by to bývalo pekne, keby sa 
ocitla ich „ekipa“ vo vyššej súťaži, avšak 
nič svetoborného sa nestalo, veď Bys-
tričania budú mať v sezóne 2021 - 2022 
novú šancu ísť vyššie. Majú vo svojom 
kádri viacero hráčov, ktorí už okúsili aj 
prvoligový chlebík, či už Kuciak (brat sú-
časného tretieho brankára slovenskej re-
prezentácie), Častulín, Demjan, Zuziak, 
či Gajdošík. Priaznivcov teší aj to, že v ich 
tíme stúpa počet odchovancov klubu.

„Chrám svatého Víta  je gotiky 
chlouba“, spieva v známej pesničke 

Václav Neckář... Takouto pýchou bude 
onedlho zrekonštruovaný „červeno-bie-
ly“ štadión v meste pod Manínom a ne-
trpezliví miestni fanúšikovia by už v naj-
bližšej dobe chceli vidieť svoj mančaft v 
druhej lige. Bolo by to po vyše tridsiatich 
rokoch, hoci Považská Bystrica bola roku 
1939 i neoficiálnym majstrom Slovenska. 

Teší, že v mužstve Bystričanov je, 
popri dobrých herných výkonoch, aj 
množstvo inteligentne v civile vybave-
ných futbalistov, ako napr. Gamboš, 
Čiernik (študent medicíny), Kuciak, Da-
vidík, Demjan, ale aj ďalších.

Jedna zaujímavosť: zo zdravotných 
dôvodov musel zanechať futbalovú ka-
riéru Zavadzan, avšak nedá mu to, ako 
sa to stáva aj v iných celkoch - vždy si vie 
nájsť čas navštíviť i tréningy teraz už svo-
jich bývalých spoluhráčov. Priaznivcom 
futbalu bude i za ním smutno, že ho na-
ďalej neuvidia hájiť farby klubu, no radi 
ho privítajú na novej tribúne, najmä keď 
domáci v úvodnom kole nového ročníka 
„ligy“ budú hostiť častejšie prvoligovú 
Nitru, ktorá bola zo známych príčin pre-
radená z prvej až do tretej ligy.

Na tento duel sa očakáva i väčšia 

divácka návšteva, pretože priaznivci 
na Považí túžia vidieť také tímy ako 
svojho starodávneho druholigového 
rivala - Nitru. Tieto dve mužstvá (v cel-
ku spod Zobora aj s reprezentantom a 
legionárom v Celticu Glasgow - Morav-
číkom) sa naposledy stretli v najvyššej 
československej futbalovej súťaži pred 
viac ako tridsiatimi rokmi. Dobrú di-
vácku kulisu predpokladá aj manažér 
mužstva MŠK Marián Lovíšek, kedysi 
frýdeckomístecký ligista, považskobys-
trický rodák.

Bolo by vhodné, ak by si pred úvod-
ným výkopom 
duelu s muž-
stvom FC Nitra 
minútou ticha 
futbaloví priaz-
nivci spomenu-
li na nedávno 
zosnulého bý-
valého hráča 
zadných radov 
bystrických ZVL 
Tonka Uriču. 

Futbalisti MŠK Považská Bystrica 
v úvode s Nitrou

Ján Borčányi, 
športový publicista
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NÁBYTOK HALÁSZ

Spálňa MARGO 
posteľ s roštom bez matraca šírka 160 cm 183,- €
skriňa 4 dverová šírka 206 cm 244,- €
nočný stolík 30,- €

Štýlová spálňa 9026 - skriňa + posteľ + 2 x nočný stolík
Pôvodna cena 5 283,- €  AKCIA 2 643,-€

Kuchynská linka VIGO bez pracovnej do-
sky - možnosť zakúpenia aj iných časti
šírka 260 cm , CENA 549,- €

Rozkladacia pohovka s uložným priesto-
rom PASTELA, spanie 190x155
Pôvodna cena 407,- €  AKCIA 399,- €

Najväčšia predajňa až 5 000 m2 predajnej plochy:  DUNAJSKÁ STREDA, Galantská cesta (vedľa Kauflandu), tel.: 0905/897 852 

Pri predložení tejto reklamy Vám dáme na celý náš sortiment ešte 10% ZĽAVU vo všetkých našich predajniach. 

Ezen reklámunk felmutatása ellenébe 10% KEDVEZMÉNYT adunk minden árucikkunkre az osszes uzletunkben.

NOVÉ ZÁMKY (OD PERLA), F. Kapisztóryho 42, 0905/296 317, KOLÁROVO (VEDĽA TESCA), V. Palkovicha 15, 
tel.: 0905/296 516, ŠAĽA-VEČA, Nitrianska 1750/51, 0905/296 557 

 akciový leták a ďalší tovar za výhodné ceny nájdete na našej webovej stránke
 www.nabytok-halasz.sk
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Obývacia stena RUMBA XL
rôzne farby, šírka 300 cm
Pôvodna cena 319,- €  AKCIA 299,- €

ZÁCLONY - 50% až 70 %   |   KOBERCE - 30% až 50 %   |   LUSTRE - 50% 

VIKTOR - rozkladacia sedacia súprava s ulož-
ným priestorom a s posuvnými operadlami a 
výškovo nastaviteľnými opierkami hlavy
šírka 343 cm, spanie 141x268
CENA 1 416,- €

Ratanový set CH 845 stôl + 6 x stolička
hlinikový rám stola aj stoličiek CENA 
Pôvodna cena 670,- €  AKCIA 499,- €

Rozkladacia sedacia súprava s uložným 
priestorom BRUNO  Rozmery š: 240 cm, v: 
97 cm, hl: 170 cm,spanie 124 cm x 196 cm 
Pôvodna cena 480,- €  AKCIA 399,- €
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»ČZ-JAWA Odkúpim Moto-
cykel/Diely- SERIÓZNA DO-
HODA 0908205521 
»Kúpim motocykle Jawa/ 
CZ/ Babea/ Stadion/ 
Simson aj iné 0949371361
»Kúpim malotraktor 
AGZAT aj nepojazdný. 
0949505827 
»KÚPIM STARÝ PIONIER 
JAWA 05, JAWA 20, JAWA 21, 
MUSTANG MOPED STADION 
JAWA 90, ROADSTER CROSS 
SIMSON ENDURO ELECTRONIC 
AJ POKAZENÉ NEKOMPLETNÉ, 
PLATÍM IHNEĎ PONÚKNITE 
0915215406

» Predám 3 izb byt Kralov 
Brod 9 0905849715 

»Prenajmem 3 izb. byt v 
rodin. dome so samost. 
vchodom v časti Galanta 
tel. 0949225092
Prenajmem 1-izb. byt v rod. 
dome v Tešedíkove, 0903 
731 710

»Predám výhodne nové 
dvierka na kuchynskú lin-
ku, rôzne, 0919 17 62 33.  
»Lacno predám aj darujem 
starší, zachovalý nábytok 
- postele s vysúvacím úlož-
ným priestorom, rozkladací 
gauč, skrine - orech. GALAN-
TA-Sever 0903247892

»PREDÁM CESNAK AJ NA 
DOBIERKU 3,50 ZA KG. 
0905420907  

»Predám vodný skúter s prí-
slušenstvom 0915400088 
»Predám pozlátené medaj-
lony 24. k. 0905376545 

»Vdovec 59r. hľadám si to-
uto cestou priateľku na zo-
známenie. 0905376545

Občianska
riadková
inzercia
02 AUTO-MOTO / iné 

03 BYTY / predaj 

04 BYTY / prenájom 

14 RÔZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

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.
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Masívne oplotenie z plného materiálu Minőségi garázsok gyártása és szerelése

Masszív kerítések teli anyagból Klvalitné plechové garáže s montážou

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

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

Slovenský       výrobok         

Tomáš Baťa pred takmer sto rokmi po-
vedal, že budovy bez ľudí sú iba železo 
a betón. 

Sú krajiny, ktoré produkujú železo 
a betón a sú krajiny, kde sa orientujú na 
znalosti a  inovácie. Rozdiel medzi nimi 
je v pridanej hodnote a v  kvalite života 
obyvateľov. Slovensko je krajina železa 
a betónu. V posledných rokoch sa vybudo-
vali veľké areály univerzít, ale ich úroveň 
štúdia a  výskumu každý rok klesá.  Stre-
doškoláci odchádzajú študovať radšej do 
zahraničia. Spomínam si na obdobie po 
revolúcii, keď duchovní pastieri stavali 
chrámy, úrady, exercičné domy a  semi-
nárne budovy, ale pozabudli na to, čo sa 
v nich bude organizovať. A tak dnes máme 
pekné budovy a areály, ktoré sú prázdne 
– chýba v  nich tvorivý duch a  skutočný 
život. Pokračuje to ďalej. Do regiónu prídu 
desiatky miliónov na inovácie. Kam sa in-
vestujú? Do budov, v ktorých nikdy žiad-
na inovácia nevznikne. Vieme spracovať 
železo a  betón, nevieme inovovať a  roz-
biehať biznis. Vytvoríme tak chudobnú 
krajinu s honosnými budovami. 

Sedávam s chlapcami z našej inovač-
nej siete Inovato. Pripravujeme nové pro-
jekty, ktoré môžu vytvoriť miliardové biz-
nisy a tisíce dobre platených pracovných 

miest v  oblasti mikročipov, digitálnych 
technológií a  inteligentných systémov. 
Nepotrebujeme budovy, ale slušných a 
vzdelaných ľudí. Žiaľ, okolo tristotisíc ich 
vyštudovalo v zahraničí a nevracajú sa. 
Železobetónové projekty ich nelákajú. 

Stavanie budov sú len pomýlené 
predstavy úradníkov a papalášov. Potre-
bujeme inovátorov a podnikateľov. Pra-
cujeme na sieti expertov pre plán obnovy. 
Dosť bolo skepsy, nadávania a zlej nála-
dy. Potrebujeme ľudí, ktorí sú ochotní 
niečo urobiť pre budúcnosť tejto krajiny. 
Môj otec kedysi dávno staval priehradu. 
Vraj si pri práci aj spievali a verili v lepšiu 
budúcnosť. Priehrada stojí, ale budúc-
nosť až taká ružová nebola. Skôr červená. 

Dnes máme ďalšiu historickú šancu. 
Stavať budovy a tunely vieme. A naučili 
sme sa pritom aj kradnúť. Potrebujeme 
sa posunúť dopredu – 
vymýšľať nové druhy 
čipov, digitálne plat-
formy a riešenia pre 
inteligentnú a  zele-
nú krajinu. Alebo to 
tu môžeme všetko 
zabetónovať.

Železo a betón

» Ján Košturiak

predu – 
druhy 

e plat-
a pre
zele-

ebo to
etko 

30. júla 1419  
prvá pražská defenestrácia

Výročia a udalosti
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Prijem plošnej
inzercie

do ktorého koľvek okresu
tel.: 0905 373 407

e-mail: galantsko@regionpress.sk



GA21-29 strana 11

ZAMESTNANIEGALANTSKO
11



GA21-29 strana 12

ZDRAVIE / SLUŽBY Najčítanejšie regionálne noviny
12

ZÁRUKA

5
ROKOV

STOLIČKOVÉ VÝŤAHY

BEZPLATNÁ
INFOLINKA

Volajte teraz pre bezplatnú a nezáväznú obhliadku

  Pre ŤZP občanov možnosť vybaviť na zakúpenie 
stoličkového výťahu peňažný príspevok
 Vynikajúca kvalita prevedenia
 Funguje aj v prípade výpadku elektrického prúdu
 Inštalácia za 1 deň a bez potreby stavebných úprav 
 Náš vlastný technický tím pre rýchly zákaznícky servis 

Veľmi obľúbené

Sme tu pre Vás po celom Slovensku 

0800 162 162
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Slovenská agentúra prijme pracovníkov 
do Nemecka na pozíciu 

„POMOCNÝ OPERÁTOR VO VÝROBE“ 
VÝROBKOV Z RECYKLOVANÝCH 

PLASTOV.
- Kontrola kvality výrobkov, obrúsenie výrobku, 

ukladanie na palety, viazanie paliet a pod.
- Pracuje sa od pondelka do soboty 8 hod. denne 
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- Práca vhodná len pre chlapov 
- ������������������������

�������������	������������!��
"#�
- Práca na slovenskú pracovnú zmluvu 

- $�	!����%�����%��#� - �&'&&�(�����	�)�*	�+
���������������������������������������������
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de@personalnyservis.sk
0902123555  I  0911614263
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info@c-group.sk I 0903 431 350
nabor@c-group.sk I 0910 431 545
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PRIJMEME

3000 EUR/mesačne Brutto

Mäsiar (Rakúsko)

2600 EUR/mesačne Brutto

Brigáda(Nemecko)

2600 EUR/mesačne Brutto

SKLADNÍK (Nemecko)
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AIW - Práca pre opatrovateľky
    seniorov v Rakúsku 

Kritériá 
pre spoluprácu :

 opatrovateľský kurz a prax·
  dobrá znalosť nemeckého jazyka ·

·  vek 25 až 60 rokov
 

 pracovať v Rakúsku môžete už o pár dní 
 

m rtner r ú ríž

máme stále dostatok ponúk )

14-dňo y, r ť

Honorár 1 100 až 1 600 € brutto / 15 dní
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

Máme zástupcov
v každom kraji Slovenska!

Volajte na bezplatné číslo 
0800 24 24 44

a dohodnite si pohovor. 

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 


