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NÁBYTOK NA MIERU
Za rozumné ceny!

Zameranie a návrh ZADARMO!
k
ok: nabytokbukovsky.s
Róbert Bukovský |

0911 266 549

36-0005

facebo

STRECHYNA KĽÚČ AKCyIAa škridle

4,50 €/m *
2

)

59-132

(* cena od
dania zásob
A
len do vypre
uky ZDARM
Cenové pon

07-0006

PALIVOVÉ
DREVO

800,-

-15%

Neváhajte sa zásobiť
palivovým drevom už dnes!
0917 649 213

1750,1150,-

-30%

-20%
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POLIENKA BUK, HRAB

36-0010

0905 746 124, www.strecha.ws

plech
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Sládkovičovo, Matúškovo, Tešedíkovo, 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,
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„Spoločnosť“ nenávidí tých, ktorí
„stoja mimo“. Nenávidí, lebo nimi
nemôže manipulovať, nemôže ich
ovládať, nemá na nich dosah, nedajú
sa pacifikovať, umlčať. Stáť a hrdo stáť
mimo znamená byť nezávislý. Neovládateľný. Ale aj byť nepriateľom číslo
jeden. Práve pre tú nemanipulovateľnosť.
Naopak, mnohí ešte za éry socializmu rýchlo zistili, že je výhodné byť na,
pri, vedľa, pod. Príroda takéto organizmy
volá cudzopasníky či dokonca parazity.
Priživujú sa na silnejšom organizme a ich
jedinou starosťou a životným „ideálom“
je dostatočne sa nakŕmiť a zabezpečiť si
tak prežitie. Nepotrebujú oponovať, nepotrebujú prezentovať vlastné názory,
stačí im blahobyt biologického prežitia.
Stačí im stáť pri kecpultíku niekoho s postavením, niekoho s funkciou, mocou a
tváriť sa, že sú súčasťou systému. Súčasťou moci. Súčasťou vplyvu.
Je jasné, že akýkoľvek nesystémový
prvok tohto systému, ktorý sa zaviedol
ešte za čias socializmu a pestujeme si ho
tu dodnes, je nepriateľom. Ohrozuje samotnú existenciu systému „byť pri tom“.
Je verejným nepriateľom politikov, ktorí
si privlastnili pravdu, je verejným nepria-

teľom médií, ktoré si privlastnili právo
hlásať jedinú dogmu.
Každé štyri roky si volíme tento
systém. Každé štyri roky si volíme tých,
ktorých obklopia cudzopasníci a vytvoria okolo nich nepreniknuteľnú zábranu
pred prienikom do sveta bežného voliča.
Sú na kandidátkach, vidíme kým a čím
boli (vlastne neboli) až do volieb. Väčšinou nikým. A nikým sú aj po nich. Akurát dostali do rúk hlasovacie kartičky a
hlasujú, ako nariadi ich boss. Veľká česť
veľmi vzácnym svojstojným a samostatného rozhodovania schopným jedincom.
Tým, ktorí sa vyčlenili zo schémy. Tým,
ktorí sa vystavili ohrozeniu, či už pracovnému, alebo inému. Metódy likvidácie
mimosystémových sú v našej spoločnosti vypracované do absolútnej dokonalosti. A aplikované priebežne, bez ohľadu na
nejaký November 89. Paradox, súčasťou
toho systému, sú žiaľ, aj tí,
ktorí sú presvedčení, že
nad ním zvíťazili.
Čím viac nás bude
mimo takéhoto systému,
tým bližšie bude náš spoločný sen – demokracia na Slovensku.
S pozdravom

MAĽBY, STIERKY
0903 228 167

aj airless systémom
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Stáť mimo schémy

66-0143

ŠALIANSKO

hydinárska farma topoLnica
(pri galante)
k
Ponúka
• 8-15 týždňové Nosnice
• Brojlerové kačice
na výkrm
• Mulard kačice a káčere
na výkrm
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STAVEBNÉ PRÁCE
Zateplovanie
Pokládka dlažby, obkladačské práce
Prerábka bytových jadier

Kontakt: 0903 424 352

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

36-0104
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VÝKUP AUTOVRAKOV
RECYKLÁCIA AUTOMOBILOV

Galanta

Ša¾a

Autorizovaný spracovateľ - Piec auto s.r.o.

PLATÍME 50 €/T auta

Stredné Slovensko
BB
KY
LI
LC
MT
OR
PB
PD
ZV
ZH
ZA

50.530
29.120
35.020
30.690
41.690
36.230
28.230
41.340
39.560
27.490
52.120

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

33.870
28.710
26.640
83.740
20.730
12.970
29.620
41.130
48.090
32.750

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

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

36 0085
36-0085

t1MBTUPWÏ IMJOÓLPWÏSPMFUZ
t7POLBKÝJFäBMÞ[JF;
t1SPUJINZ[VTJUÈOBPLOÈ QÈOUPWÏEWFSFF
t1PTVWOÏEWFSF EWFSFQMJTTF

ODVOZ STAVEBNÉHO
A KOMUNÁLNEHO ODPADU

SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na vrátnicu

v Galante

Mzda: 3,58 €/h. brutto
Nástup ihneď.

Výročia a udalosti
sa narodil Miloslav Luther, slovenský filmový a televízny režisér a scenárista

14. augusta 1945

0948 137 340 • andrej.kacer@guarding.sk
volať v pracovné dni od 9:00h do 16:00h

CIA
INZER 3 407
0905

37

Ponuka
práce

Prijmeme

operátorov/ky výroby
na TPP - dlhodobo v NR, práca
v sede na 2-3 zmeny.

Základná mzda
623€ /brutto + odmeny a
príplatky do výšky 127€.
DOPRAVA ZABEZPEČENÁ!
Pre viac info: 0944 425 183

Mahax Slovakia, s.r.o.

GA21-32 strana

2
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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

Akciová ponuka

na tieniacu techniku a sieťky proti hmyzu

781210003-1

86.750
87.350
33.080
31.290
28.510
16.370
31.310
27.450
54.930
34.140
18.210
42.810
27.920
34.570
40.560
59.430
46.550
18.990

www.oknabrany.sk
knabrany.sk

781210012-32

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

0915 261 120

75-09

Západné Slovensko

0905 528 703

Rebplast

801210006

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

My vaše auto odvezieme zadarmo
a odhlásime ho u vás doma.

36-0019

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

SLUŽBY, ZAMESTNANIE

GALANTSKO

3

Hľadáme pracovníkov,
ZÁVOZNÍKOV
na zber biologicky rozložiteľného
komunálneho odpadu pre mesto Šaľa.
Práca na jednu zmenu so začiatkom
výkonu práce 06:30 hod.
Nástupný plat: 630€+40€ EUR + príplatky v zmysle ZP
+ odmeny vedúceho.

Bližšie informácie na Dolnej 5, Šaľa alebo telefonicky 0904 852 251,
alebo mailom: molnarova@envigeos.sk

15. augusta 1914

781210135

Možnosť prehodnotenia platu
po zapracovaní.

Výročia a udalosti

bol slávnostne otvorený Panamský prieplav

BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY
rámové
bezrámové

zasklievanie terás

zasklievanie zádverí

zimné záhrady

do
atia
y pl
Zľav

balkóny

8.
31.

splátky od 99 €

LETNÉ ZĽAVY AŽ DO 50%
0948 787 777 | www.balkona.eu

splátky od 149 €

VYHRAJTE 400 €

Ku každej objednávke darček| Možnosť splátok s 0% úrokom

GA21-32 strana

3

63-36

splátky od 98 €

1
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ssplátky
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splátky
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Hľadajú sa dobrovoľníci pre pápeža
silo približne jedna tretina z tohto počtu
(295). „Budú prítomní na záchytných parkoviskách, železničnej a autobusovej stanici,
príjazdových cestách k miestam stretnutia
- na Luníku IX, Štadióne TJ Lokomotíva i
priamo na miestach stretnutia v sektoroch.
Pomáhať budú vo všetkých sektoroch, kde
bude väčšia koncentrácia ľudí,“ uviedla TK
„Pomáhať budú s rozličnými činnos- KBS.
V Prešove hľadajú približne 1000 dobťami, podľa potreby. Väčšina sa zapojí do
služby ešte pred samotnými podujatiami. rovoľníkov, aktuálne majú zhruba 120.
Zaregistrovať sa je možné on-line len vo- Dobrovoľníci budú pomáhať na záchytných
pred, na mieste táto možnosť už nebude,“ parkoviskách, niektorí budú mať informačspresnili z TK KBS.
no-technické úlohy v jednotlivých sektoPodmienkou je splnenie určenej ve- roch, veľa dobrovoľníkov je potrebných ako
kovej hranice a plná zaočkovanosť proti asistencia pri rozdávaní svätého prijímania,
ochoreniu COVID-19. Dobrovoľníkov bude iní budú zabezpečovať úlohy v presscentre
možné spoznať podľa bieleho oblečenia. Je či pri usádzaní pozvaných hostí.
Pápež František navštívi Slovensko 12.
symbolicky prepojené s pápežom, ktorý má
biely odev.
až 15 septembra.
V Bratislave hľadajú približne 1200 až
1300 dobrovoľníkov. Aktuálne sa ich prihlásilo približne 500. Pomáhať budú pri
príprave záverečnej časti programu, ktorá
bude 15. septembra v Šaštíne. Ide o svätú
omšu, ktorú bude pápež František sláviť na
otvorenom priestranstve pri Národnej svätyni - Bazilike Sedembolestnej Panny Márie
v Šaštíne.
V Košiciach potrebujú približne 600 až
700 dobrovoľníkov, aktuálne sa ich prihlá» red
Počas septembrovej návštevy pápeža
Františka na Slovensku bude potrebná pomoc takmer 3000 dobrovoľníkov.
Hľadajú ich do Šaštína, Prešova a0 Košíc. Záujemcovia sa môžu prihlásiť prostredníctvom oficiálnej webovej stránky
navstevapapeza.sk.

e-mail: galantsko@regionpress.sk

Prvé poznanie je smútok z toho, že ľudia sa nevedia poučiť. Neviem či nechcú,
alebo nevedia, ale stále tu máme moc,
ktorá je prilepená k svojim pozíciám nejakým superkléberom a nie a nie pochopiť, že väčšine spoločnosti je odporná,
je pre ňu neprijateľná. Z najrôznejších,
no najmä z morálno-etických hľadísk. Z
dôvodu „vyššieho princípu mravného“.
Mafia sa tu hrá na očistnú vojnu proti mafii. Používam iba tie výrazy, ktoré
používa moc sama. A napokon, je veľký
rozdiel medzi aplikovaním moci a vládnutím. Kým si to neuvedomia mocní,
dovtedy budem spomínať na okupáciu v
roku 1968 ako na akt nenávisti, akt svojvôle a zlomoci, akt boľševizmu, ktorý
prežíva dodnes v mnohých inovovaných
podobách.
To, čo sme tu mali 30 rokov po okupácii „spriatelenými armádami“ bol
výsledok vnímania moci boľševikom. A
to, čo tu máme tridsať rokov po prevrate,
je takmer to isté. Akurát, vždy si (malo)

36-0099

Kontakt: 031/771 26 36

Strihanie psov
0910 982 902

Operácia Dunaj
O vpáde vojsk Varšavskej zmluvy toho
už bolo popísaného toľko, že naozaj nemám žiadnu ambíciu pridať ešte „niečo navrch“. Možno iba nejaké paralely.
Poučenia z nepoučenia sa. No, ani nie
tak poučenia, ako skôr trpké poznania.

Plat: 650€ (v skušobnej dobe),
strav.lístky, 13. plat, ﬁremné beneﬁty.

mocní tohto nášho slovenského sveta
politiky nájdu nejaké demokratizačné
pozlátko, do ktorého zabalia svoj politický egoizmus a tvária sa, že tu hráme partiu hry na demokraciu. V ktorej občan
nikdy nevyhrá. Nemôže, lebo nesmie.
A tak nás arogancia mocných sprevádza od augusta 1968 už celých šesťdesiat rokov. Biľakovci novej doby síce už
nenosia vyšúchané tesilové obleky, ale
obtiahnuté modré neoprény podľa najnovšej módy, nejazdia vo Volgách, ale
v oveľa zvučnejších značkách a nenechávajú nás stáť v rade na banány. Vytvorili si svoj svet vlastného blahobytu
a najmä pokoja, parazitujúci na tom našom, plnom driny, zúfalstiev, trápení a
beznádeje. Niektorí v tej bubline zvládli
zotrvať celých tridsať rokov. Niektorí zatiaľ iba rok a pol. Zatiaľ. Ale správajú sa,
akoby nám to mali „hodiť na doživotie“.
V auguste 1968 im moc zabezpečili
tanky. Dnes im na to stačia predvolebné
lži. A v tom sme si na vine my sami. Na
každom štyri roky opakujúcom sa previnení. Vlastne – oni konajú a správajú sa
iba tak, ako im dovolíme. Sú našim obrazom. Smutné. Od operácie Dunaj uplynulo už 53 rokov. A boľševická okupácia
pokračuje.

ejšie
Najčítan
ne
regionál
noviny

36-0104

tel.: 0905 373 407

Príjme do TPP... EXPEDIENTA

36-0058
6-0058

Prijem plošnej
inzercie

MIK, s.r.o. Šaľa

Prijem plošnej
inzercie

do ktorého koľvek okresu

» Ivan Brožík

GA21-32 strana
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Pri Muráni navštívte sysľovisko
Biele Vody

Národný park Muránska planina
nachádzajúca sa v západnej časti
Slovenského rudohoria je jednou
z najzachovalejších krasových oblastí Slovenska. Nájdete tam viac
ako 500 jaskýň a tiež sysľovisko
Biele vody, kde môžete sledovať
jednu z najpočetnejších kolónií
sysľa pasienkového na Slovensku.

tam spozorovať kedykoľvek počas dňa a
prídu až do vašej tesnej blízkosti. Mnohé z nich dokonca nemajú problém prijať potravu priamo z vašej ruky.

Sysle môžete aj kŕmiť

„Sysle sú živočíchy slnka a tak sú
najaktívnejšie počas slnečných dní. Uvidíte ich pravdaže aj počas poloblačných
a mierne zamračených dní, ale pri veľmi
Na sysľovisko sa dostanete z obce zlom počasí z nory zvyčajne nevylieMuráň, kde môžete zaparkovať svoje zajú,“ hovorí Jana Šmídtová zo Štátnej
auto a potom už budete pokračovať ochrany prírody SR. Zároveň upozorňupešo po vyznačenej trase. Počas sezóny, je, že by sme sysle nemali chytať do rúk.
ktorá trvá približne od marca do konca „Jednak sú to chránené živočíchy a maseptembra, môžete v lokalite sysľovisko nipulácia s nimi je zakázaná a jednak
Biele vody pozorovať sysľa pasienkové- sú to divo žijúce zvieratá. V prípade, že
ho a jeho život v prírode. Keďže sú sysle sa budú cítiť ohrozené, môžu sa brániť.
na návštevníkov zvyknuté, môžete ich Keďže ide o hlodavce s veľmi silnými
prednými zubami, môžu človeku spôsobiť pri pohryzení nepríjemné poranenie.
No a ako všetky teplokrvné živočíchy,
môžu tiež prenášať besnotu,“ objasňuje. Ak vás to láka a chceli by ste sysle
kŕmiť, odporúča odborníčka, aby ste použili iba vhodnú potravu, inak by ste im
mohli veľmi ľahko ublížiť. „Potravu nikdy nevkladajte do syslích dier, nasypte
ju alebo uložte do blízkosti dier alebo
ju položte voľne na zem. Sysle si pre ňu
prídu až k vám,“ radí Jana Šmídtová a
autor foto: Ján Šmídt vysvetľuje, že ak potravu vložíte priamo

autor foto: Ervín Hapl
do diery, sysle cez ňu prebiehajú a tým
ju znečistia. O takú potravu potom už
zvieratká nemajú záujem, ostáva v diere ležať a môže sa začať kaziť. Dobrou
správou však je, že sysle môžete kŕmiť aj
z ruky. „Nasypte si slnečnicu na ruku a
nechajte sysle v kľude si ju poodnášať.
Nikdy sa so sysľom o potravu nepreťahujte, aby vás v snahe získať potravu
nepohrýzol,“ odporúča odborníčka.

pričom ideálne sú jabĺčka z vašej záhrady, lebo nie sú chemicky ošetrené, vôbec nevadí, ak sú padané alebo staršie a
zošúverené, čo vám zostali v pivnici po
zime, ďalej sa hodí mrkva, ale strúhať ju
nemusíte, sysle sú hlodavce, poradia si,
chutí im aj cvikla, jačmeň, ovos, či vlašské orechy. „Piškóty a suchý chlieb sysľom síce chutia a neublížia im, ale pre
sysle to nie je prirodzená potrava a budeme radi, ak dáte pri kŕmení prednosť
Prineste zvieratkám
vyššie uvedeným semenám, teda najmä
vhodnú potravu
slnečnici alebo jablkám či mrkve,“ uzaNajvhodnejšou potravou pre sysle je tvára Jana Šmídtová.
slnečnica, pravdaže chemicky neošetrePRIPRAVILA: RENÁTA KOPÁČOVÁ
ná, nepražená, nesolená, potom jablká,
zdroj foto: ŠOP SR

Munkavégzés helye:
Egyházkarcsa

Miesto výkonu práce sa nachádza v Kostolných
Kračanoch neďaleko Dunajskej Stredy.

Kereslet: 4.80 € / óra / brutto

Cena práce: 4.80 € / hod. / brutto
Živnosť: 6.20 € / hod.

Magánvállalkozó: 6,20 € / óra

32-0010-5

Beutazás biztosítva !
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32-0010-5

Doprava do zamestnania zabezpečená
ZADARMO !
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Školáci majú veľký problém
s držaním tela
Spôsob sedenia, svetlo a vetranie
v triedach, ako aj jedlo či stravovacie návyky. To všetko ovplyvňuje
správny vývoj a zdravie detí, ktoré
trávia značné obdobie svojho najintenzívnejšieho rastu v škole.
K téme sa vyjadruje hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva
SR pre všeobecnú starostlivosť o deti a
dorast MUDr. Elena Prokopová, ktorá
sa u žiakov veľmi často stretáva najmä
s chybným držaním tela. „Je to naozaj
tým, že veľa času trávia deti sedením,
a to často nesprávnym. Sedia nad počítačmi, nad mobilmi a, pravdaže, podstatnú časť vyučovania v škole,“ vymenúva Elena Prokopová.
Tento trend je možné ovplyvniť
úpravou sedenia a posilnením chrbtového svalstva prirodzeným pohybom.
E. Prokopová upozorňuje, že stačí ísť
cez veľkú prestávku na školský dvor
a dať žiakom možnosť prirodzeného
pohybu. „Vždy, keď sa to dá, možno aj
počas vyučovania, si možno s nimi len
tak urobiť pár cvikov, nádychov, výdychov alebo drepov. Nezaberie to veľa
času a deti sa mnohokrát aj preberú.“
Za dôležitý považuje aj výber stoličiek:
„Dnes sa technológie ďaleko viacej posunuli dopredu a preto vieme deťom
prispôsobiť stoličky aj vzhľadom na ich
vek či postavu,“ dodáva Prokopová.

Klasické sedenie v troch radoch
nepovažuje detská lekárka za ideálne.
Preto navrhuje aspoň cirkuláciu žiakov
v radoch, aby boli aj pri okne, aj pri
stene - a nesedeli trebárs celý rok vzadu pri dverách, kde je najmenej svetla.
Okná by mali byť veľké, nemali by byť
polepené, aby cez nich mohlo prechádzať denné svetlo. „Denné svetlo je
najviac potrebné, keď žiaci čítajú alebo
píšu,“ vysvetľuje. „Zároveň je veľmi dôležité aj správne umelé osvetlenie, aby
bolo rozptýlené po miestnosti. Nemalo
by byť bodové, neónové ani studené.“
Potrebám a veku žiakov je vhodné
prispôsobiť aj zariadenie triedy. „Malé
deti by určite mali mať väčší priestor
aj na oddych a hru priamo v triede.
Vyučovanie by malo byť prerušované
napríklad zmenou činnosti aj v rámci
jedného predmetu,“ vysvetľuje Elena
Prokopová.

» Zdroj: MŠVVaŠ SR
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Apel hasičov na motoristov
myslieť na skutočnosť, že hasičská
technika potrebuje na prejazd minimálne tri metre,“ uviedol HaZZ.
Pripomeňme si aj princíp „záchranárskej uličky“
Záchranárska ulička sa má vyUpozorňujú preto vodičov, že keď tvoriť v strede medzi dvoma jazdnými
pôjde o život, preparkovať nestihnú. pruhmi a v úsekoch s viac ako dvoma
Informuje o tom Hasičský a záchranný pruhmi medzi ľavým a k nemu priliehazbor (HaZZ) na sociálnej sieti.
júcim jazdným pruhom. „Pri vytváraní
„Zaparkované vozidlo, ktoré bráni záchranárskej uličky je na nevyhnutne
prejazdu hasičskej techniky, oberá za- potrebný čas vodič vozidla oprávnený
sahujúcich hasičov o dôležité sekundy, vojsť aj na miesta, kde je to inak zakáktoré vo väčšine prípadov rozhodujú o zané, ak tým neohrozí iného účastníka
záchrane života a zdravia osôb,“ pou- cestnej premávky,“ upozorňujú policajkazujú na to hasiči.
ti. Záchranársku uličku môže použiť
HaZZ upozorňuje vodičov, aby ne- len vodič vozidla s právom prednostnej
parkovali v križovatkách a vo vzdiale- jazdy alebo vodič vozidla zabezpečunosti kratšej ako päť metrov, pred vcho- júci odstránenie následkov dopravnej
dom do bytovky a taktiež v blízkosti nehody alebo inej mimoriadnej udalospodzemných a nadzemných hydran- ti.Za zneužitie hrozí sankcia do 300 eur
tov. Parkovať nemajú ani na nástup- a zákaz činnosti do dvoch rokov.
ných plochách pre hasičské vozidlá a
na komunikáciách, ktoré k nim vedú.
Parkovať by mali vodiči v jednom
jazdnom pruhu a tak, aby bola zabezpečená trvalo voľná šírka tri metre. „V
zákrutách parkujte tak, aby bola zabezpečená trvalo voľná šírka komunikácie
minimálne štyri metre,“ radia hasiči.
Zdôrazňujú, že každý vodič by mal
v prvom rade rešpektovať dopravné
značenie a parkovať na miestach na
to určených. „V prípade, že vodič zaparkuje svoj automobil mimo vyznačeného parkovacieho miesta, mal by
» red
Zle zaparkované vozidlá na sídliskách a v husto obývaných mestských oblastiach komplikujú prácu
hasičom, a to najmä pri príjazdoch
na miesto udalosti.
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NÁBYTOK HALÁSZ
akciový leták a ďalší tovar za výhodné ceny nájdete na našej webovej stránke

www.nabytok-halasz.sk

Posteľ TIPO
šírka 140 cm, 160 cm a 180 cm, vysoká posteľ,
výška spania 52 cm, CENA 540,- €

COMPLEX 19
Komoda 5 zásuvková
Pôvodná cena 73,- € AKCIA 58,40 €

Komoda TORERO III
Pôvodná cena 126,10 € AKCIA 92,90 €

Šatníkovo - policová skriňa YORK
š. 100, 120, 150, 180, 200, 250 cm
CENA od 266,- €

Sedacia súprava do „U“ VEGAS
rozkladacia s uložným priestorom
CENA 980,- €

Rozkladacie detské kresielka
CENA 50,- €

Váľanda ERIK s uložným priestorom
šírka 80 cm a 90 cm
CENA od 99,- €

Otočná stolička G2B
rôzne farby
Pôvodna cena 48,13 € AKCIA 29,90 €

Systém AMARANT
CENA od 45,- €

ZÁCLONY - 50% až 70 % | KOBERCE - 30% až 50 % | LUSTRE - 50%
Najväčšia predajňa až 5 000 m2 predajnej plochy: DUNAJSKÁ STREDA, Galantská cesta (vedľa Kauflandu), tel.: 0905/897 852

Pri predložení tejto reklamy Vám dáme 10% ZĽAVU na nezlavnený sortiment na všetkých našich predajniach.

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
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Občianska
riadková
inzercia

RAJEC
pramenitá
voda 1,5l

02 AUTO-MOTO / iné
»Odkúpim továrenský trak-

tor alebo malotraktor, aj
v zlom stave alebo nepojazdný. 0949350195
»ČZ-JAWA Odkúpim Motocykel/Diely- SERIÓZNA DOHODA 0908205521
»Kúpim motocykle Jawa/
CZ/ Babea/ Stadion/
Simson aj iné 0949371361
»Kúpim staré auto z pred
roku 1980. Tel. 0944212081

Najčítanejšie regionálne noviny

Rajec forrásvíz 1,5l

PREDAJŇA POTRAVÍN:

0,30 €

• 29. augusta 1646, Galanta
– nákup aj bez živnostenského
oprávnenia

JC 0,20€/l (egységár 0,20€/l)

04 BYTY / prenájom
»Prenajmem 1 izb. Byt v

rod.dome v Tešedíkove,
0903731715

dvierka na kuchynskú linku, rôzne, 0919 17 62 33

10 ZÁHRADA A ZVERINEC
11 HOBBY A ŠPORT
»Predám vodný skúter s prí-

slušenstvom 0915400088
»Kúpim akordeón heligónku husle saxafón
0915876860

Vajcia M
30ks balené

www.nitrazdroj.sk

Tojás M. 30 db csomagolva

2,39 €

Bez ďalšej zľavy.
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781210129

09 DOMÁCNOSŤ
»Predám výhodne nové

Výročia a udalosti
puč v Sovietskom zväze: prezident Michail Gorbačov bol počas dovolenky na Kryme zadržaný v domácom väzení

19. augusta 1991

14 RÔZNE / iné
»Kúpim starý traktor Zetor,

0902449970

LÁKA ŤA PRÁCA V CASINE ALE NEMÁŠ PRAX?

15 HĽADÁM PRÁCU
16 ZOZNAMKA

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

zjX¤U~jb
Uj`o~Uj¦ØƉ~z+«j¦
«°Ɖ°ĩÎĜŅƴæƉÎåĹƼú

ěŏăŢ

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. 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 novinách, GA zameňte za skratku
novín, ktorú nájdete na zadnej strane vľavo dolu. Službu
PlatbaMobilom.sk technicky
zabezpečuje ELET, s.r.o.

8ųŅŸƋƗxŏǉ
ÆųŅĹǄ

Otvárame nový kurz pre začiatočníkov.

ŏƑØƑŀƉ7/m2 ŸƉ%zB

ěŏăŢ

Ak máš záujem pracovať v našom kolektíve
informuj sa na tel. č.: 0908 924 902
poprípade pošli životopis na casinorespectNZ@gmail.com
V prípade praxe je nástup možný ihneď.

ĬƋų±ĬĜčĘƋƗxŏǉ
Òĝų±

Hľadáme šikovných ľudí do tímu casina Respect na pozície
v oblasti živej hry, práca v mladom kolektíve v luxusnom
prostredí práca na TPP a nadštandardné ohodnotenie.

ŏŏØƆƆƉ7wĵƖƉŸƉ%zB

åŸĘŅŞţǄåĹĜƋŸĩţŸĩ
UkěǉĊƆxăĊƑǉƁƁŏØǄåĹĜƋÄǄåĹĜƋŸĩţŸĩ
UkF)ěǉăăxƆƗăĊǉǉƆØĩŅŸĜÏåÄǄåĹĜƋŸĩţŸĩ
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76-0065

Chcete si
podať
inzerát?

Predaj a rozvoz po celej SR

13 121 0431

»SYMPATICKÁ 55 R HĽADÁ
PRIATEĽA NA ZOZNÁMENIE
0944724181

GALANTSKO

ZAMESTNANIE
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ZDRAVIE / SLUŽBY
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Slovenská agentúra prijme pracovníkov
DO NEMECKA na pozíciu: POMOCNÝ
OPERÁTOR VO VÝROBE VÝROBKOV
Z RECYKLOVANÝCH PLASTOV.

KVALITNÉ
RÚŠKA
A FFP2
Y
RESPIRÁTOR
RÔZNYCH
VZOROV
PRE DETI
AJ
DOSPELÝCH
V ponuke
uke

ANTIG NOVÉ aj
ANTIGÉNOVÉ
PROTILÁT
É TESTY
PROTILÁTKOVÉ
   

www.lekarenplus.sk



t pracovať v Rakúsku môžete už o pár dní
tmámestále dostatok ponúk BKQSFNVäPW)
t14-dňoWÏUVSOVTy,rBLÞTLBäJWOPTť
tTmFQBrtnerPNrBLúTLFIPƎFSWFOÏIPLrížB



Honorár 1 100 až 1 600 € brutto / 15 dní

stabilizujeme základovú pôdu
a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

0918 726 754
PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

34-0002-1

SK.ABAINNOVATOR.COM
Dodržiavame prísne hygienické a bezpečnostné opatrenia

KONTAKT:
#6#1"17333#6"""817
email: de@personalnyservis.sk

AIW - Práca pre opatrovateľky
seniorov v Rakúsku

ZASTAVENIE SADANIA BUDOV

  
TO, RÝCHL

85_0595



85_0599

- Kontrola kvality výrobkov, obrúsenie výrobku,
ukladanie na palety, viazanie paliet a pod.
      
 ! 
     
- Hradíme ubytovanie v plnej výške
- Práca na slovenskú pracovnú zmluvu
- Trojzmenná prevádzka
"###$ %
&  ' ( ')*'+
- Firemné auto na presun do práce k dispozícii
/ '*01#2! 132! 4
  '5) '
- Agentúra registrovaná na UPSVaR

Kritériá
pre spoluprácu :

Máme zástupcov
v každom kraji Slovenska!

· opatrovateľský kurz a prax
· dobrá znalosť nemeckého jazyka
· vek 25 až 60 rokov

Volajte na bezplatné číslo

www.aiw.sk

0800 24 24 44
a dohodnite si pohovor.

Facebook: aiwsk

32-001-5
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PONÚKAME
PRÁCU V ČR

UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ
MZDY OD 900 € DO 1300 € / MESAČNE

PODMIENKA: UKONČENÉ
STREDOŠKOLSKÉ VZDELANIE

87-0012

0908 914 180

85_0343

BLIŽŠIE INFORMÁCIE NA:
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