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LUČENECKO
VEĽKOKRTÍŠSKO-POLTÁRSKO
Najčítanejšie regionálne noviny

Týždenne do 30 000 domácností

OBNOVA STRIECH

NAJLEPŠIA
t ETERNITOVÝCH t PLECHOVÝCH t
CENA
NA TRHU
t PLOCHÝCH t KANADSKÝ ŠINDEĽ t
už 10 rokov
RODINNÝCH DOMOV, PANELÁKOV A BYTOVIEK

Slovenská firma

NON STOP lin

0944 720 9ka
32

BEZ DEMONTÁŽE!

t 20 ROČNÁ ZÁRUKA
t NAJLEPŠIA CENA
t ŽIADNA ZÁLOHA
t PRVOTRIEDNA
KVALITA

SO ZACHOVANÍM PÔVODNEJ KRYTINY
BITÚMENOVOU LEPENKOU
t zameranie t odborné poradenstvo
t cenová kalkulácia na mieste ZADARMO !!!

obnova plochých striech technológiou COPERNIT
min. záruka 20 rokov

VYKONÁVAME OPRAVY: KOMÍNOV a ODKVAPOVÝCH ŽĽABOV

VIZITKY

PNEUSERVIS
POZRI PONUKU NA ZADNEJ STRANE

20.03.2019 11:05:49

Pri kúpe
4 ks pneu
DARÈEKY
PRE VÁS

REGISTRUJ NÁKUPY
A VYHRAJ KAMERU
A INÉ...

AUTOSERVIS UMYVÁRKA AUTOSÚÈIASTKY

59-0001
59-0004

lka_Samsung WW60J4060LW.indd 1

Menej starostí
vďaka Auto-pneu
centrám Vianor

03-01-07

UŠETRI

.s k

... už aj dodávky do 6 t
0911 870 299
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... od 4 €
0915 834 386

... všetko skladom
0907 870 299

43-0017

94€

0918 892 002

43-0073

43-0067

0905 915 039

2
právnik radí / SLUŽBY

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

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

50.000
30.000
35.500
30.000
39.250
38.600
30.000
35.000
36.500
26.500
52.000

BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN

29.000
25.000
25.000
82.750
22.250
12.000
30.500
35.000
40.000
30.000

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

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

Dňa 28. decembra uplynie rok,
čo nás navždy opustil
náš milovaný manžel,
otec, starý otec a zať

Ladislav Fábián z Rožňavy.

S láskou a úctou spomínajú manželka, syn Ladislav
s rodinou, dcéra Monika s rodinou a svokra.
.

JARNÁ AKCIA

Vykúpime

Východné Slovensko

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

enka

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

á spomi

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

Smútočn

Ve¾ký Krtíš

,

Luèenec

rok
uplynie
decembra il
Dňa 28.
ust
avždy op
čo nás n
žel,
vaný man
náš milo
c a zať
starý ote

Poltár

Smútočná spomienka
.

+ v nepárnom týždni navyše:
Divín, Mýtna, Dobroč, Lovinobaňa, Tomášovce, Tuhár, Ružiná,
Kotmanová, Podrečany, Želovce,
Bušince, Pôtor, Dolná Strehová,
Závada

s ro
a úct
S láskou ou, dcéra Monika
s rodin

+ v párnom týždni navyše:
Málinec, Kalinovo, Cinobaňa,
Breznička, Veľká Ves, Točnica,
Veľká nad Ipľom, Kokava nad
Rimavicou, Rapovce, Fiľakovské
Biskupice

otec,
.
RožňavyLadislav
Fábián z
a, syn
.
Ladislav ou spomínajú manžedilknou
a svokra

DISTRIBÚCIA (30 000 domácností)
Každý týždeň:
Lučenec, Veľký Krtíš, Poltár, Fiľakovo, Vidiná, Halič, Boľkovce,
Mikušovce, Panické Dravce

staré driapané, nedriapané perie.
Paplóny, vankúše, duchny z peria.
Tel.: 0908 054 321, E-mail: vykupperia@gmail.com
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nančná ochrana

INZERCIA

Miriam Hašková
0905 915 039
Distribúcia:
Renáta Sláviková
0908 979 491
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
www.facebook.com/lucenec.ko
Šéfredaktor: Ivan Brožík

66-0069

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

Podstatnými znakmi zmluvy o výpožičke sú prenechanie veci určenej individuálnymi znakmi (ktoré ju odlišujú
od iných vecí) do užívania, bezplatnosť
a dočasnosť užívania. Je potrebné upozorniť na skutočnosť, že predmetom
zmluvy o pôžičke môžu byť len hnuteľné veci, čo však neplatí pri zmluve
o výpožičke, kedy predmetom zmluvy
môžu byť aj nehnuteľné veci.
Pri zmluve o pôžičke si zmluvné
strany môžu dojednať úroky, pri zmluve o výpožičke však zmluvné strany
takúto možnosť nemajú, keďže ako
sme si už vyššie uviedli, ide o zmluvu
bezodplatnú. Predmetom zmluvy o pôžičke sú najčastejšie peniaze, pričom
však predmetom môžu byť aj iné druhovo určené veci. Z toho vyplýva, že
pri zmluve o pôžičke sa zvyčajne vracia
iná vec, ako tá ktorá bola prenechaná,
keďže pri tomto type zmluvy sa pripúšťa aj spotrebovanie prenechanej veci.
Na druhej strane pri zmluve o výpožičke sa vracia totožná vec, t. j. tá
ktorá bola požičaná.

volajte

Vydavateľ:
REGIONPRESS s.r.o.

Nie zriedkavo sa stáva, že v praxi si
ľudia zamieňajú zmluvu a pôžičke so
zmluvou o výpožičke, prípadne tieto
zmluvy považujú za vzájomné ekvivalenty. Z tohto dôvodu si v tomto článku
v stručnosti vysvetlíme základné rozdiely medzi týmito dvoma osobitnými
typmi zmlúv. V prvom rade je potrebné
uviesť, že zmluvou o pôžičke prenecháva veriteľ dlžníkovi veci určené podľa
druhu a dlžník sa zaväzuje vrátiť po
uplynutí dohodnutej doby veci rovnakého druhu.
Na druhej strane zmluvou o výpožičke prenecháva požičiavateľ vypožičiavateľovi vec počas dohodnutej doby
na bezplatné užívanie. Už z týchto definícií možno badať, že dispozičné právo
je pri zmluve o pôžičke konštruované
širšie ako pri zmluve o výpožičke. K
jednotlivým rozdielom medzi týmito
dvoma zmluvnými typmi možno dôjsť
komparáciou ich podstatných znakov.
Podstatnými znakmi zmluvy o pôžičke sú prenechanie veci na voľnú
dispozíciu (t. j. prichádza k prevodu
vlastníctva k veci, ktorá sa prenecháva), predmet zmluvy o pôžičke, ktorým
môžu byť jedine druhovo určené veci,
dočasnosť právneho vzťahu, ktorý na
základe zmluvy o pôžičke vzniká, povinnosť dlžníka vrátiť vec rovnakého
druhu, ako aj doba splatnosti vrátenia
prenechanej veci.

0905 638 627

Železničná 26
LUČENEC
lucenecko@regionpress.sk

NIČIA Vás DLHY ?
NEBOJTE sa SÚDOV !
DRAŽBA je PODVOD !

Redakcia:

Základné rozdiely zmluvy o pôžičke
a zmluvy o výpožičke

36-0034

VSKO

LUČENECKO
VEĽKOKRTÍŠSKO-POLTÁRSKO
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záhrada / SLUŽBY, bývanie

Záhradka na parapete
Nie všetci majú tú možnosť na jar lí jej rast.
Čím viac svetla a živín rastliny
vyraziť do záhradky a začať sa tam realizovať. Nič to, miniatúrne plantáže majú, tým rýchlejšie rastú. V príjemsi možno účelne zriadiť aj na okennom nom počasí – ak nie je príliš chladno
parapete. Doma tak budete mať nielen či príliš horúco – ich môžete aj dať otuviac jarnej zelene, ale aj vitamínov, kto- žovať na balkón. V letných horúčavách
ré sú vždy „poruke“.
umiestnite medzi ne a okenné sklo
Čerstvé zdravé bylinky po celý rok, izolačnú vrstvu – hoci aj kartón, aby
príjemná vôňa – no nestojí to za trochu ich slnečná žiara, znásobená sklom,
námahy aj v byte? Bylinky si môžete za- nespálila. Ak chcete prihnojovať, ideáldovážiť ako sadeničky a „iba“ sa starať ne sú tyčinky, tie vám zaručia, že kono to, aby rástli, alebo môžete začať od zumovatelná časť rastliny s hnojivom
semienok, čo je náročnejšie, ale zas, asi neprichádza do kontaktu – zasúvate
to aj viac baví. A v rodinách s deťmi je to ich totiž do substrátu. Mnohé z týchto
aj celkom výchovný dlhodobý projekt. tyčiniek obsahujú aj ochranu rastliny
Ak sa teda rozhodnite, či už na dno pred škodcami – napríklad voškami.
kvetináča, alebo „rantlíku“, vždy dajte
O samotných bylinkách, ktoré je
drenážnu vrstvu, ktorá pomáha odvá- možné pestovať takto priamo v kuchydzať prebytočnú vodu nejakým spod- ni, si napíšeme nabudúce.
ným otvorom do podkladovej misky. V
opačnom prípade dávate zabrať koreňovej sústave, ktorá príliš veľa vlhkosti nemusí zvládnuť a začne odhnívať.
Bylinky majú rady slnečné stanovisko,
čiže okenný parapet je dobrá voľba.
Ak je v byte nízka vlhkosť vzduchu, čo
najmä v panelových stavbách býva,
rastlinky je dobré ošetriť občas vodnou hmlou. Aby sa vám jedna strana
„plantáže“ príliš neťahala za slnkom,
občas celý kvetináč pootočte. Pravidelné zostrihávanie bylinkám určite
neublíži. Treba s citom voliť iba mieru.
Napríklad, ak striháte pažítku, nikde
neustrihnite viac, ako zhruba tretinu
zelenej hmoty. Inak sa výrazne spoma» red

Z ÁHRADNÍ
ÁH RADN Í CT VO

Kalonda

Všetko pre Vašu záhradu a balkón

0907 133 813
Zvolenská cesta, Lučenec

Záhradníctvo
Kalonda

Lucenec.ko
VÝ
ŽULO ROB
OH
JEDN

€
,
0
0
O 10

D

I.P.Pavlova 5075 , LUČENEC

0907 387 023,

0905 802 132

www.novogranit.sk
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redakčné slovo / SLUŽBY, bývanie

Lož nemá až tak krátke nohy
Niekedy lož ubehne hodne dlhý čas a
trasu, kým ju spravodlivosť zastaví. Lož
je akési perpetuum mobile. Hypotetické
periodicky pracujúce čosi, ktoré všetku
lož už raz použitú, premieňa na lži stále
nové a nové.
Lži sú aj milosrdné. Tie necháme
bokom, dostávajú od nás milosť. Práve preto, že sú milosrdné. Potom sú lži
účelové. Ich produkcia slúži na získanie
nejakej výhody, majetku, postavenia,
moci. To sú lži, ktoré negujú všetky základné princípy ľudskosti a civilizovanosti. Najodsúdenejšie by mali byť lži
zákerné, tie, ktoré slúžia na poškodenie
dobrého mena iného človeka, iného názorového prúdu, inej voľby.
Všimli ste si, že v životopisoch je
tak málo života? Životopisy bez života.
Ale zato s kariérou. S funkciami, s pozíciami, s úspechmi. Môže za to úradný
žáner, ktorý z osobností vylisuje všetku
šťavu a ponechá len zopár stručných
faktov. Nemali by sa v životopisoch opisovať ich predkladatelia, aj a či najmä
ich lásky a nelásky, ich priateľov i odporcov, ich záľuby a náruživosti, túžby a
sny, zvyky a zlozvyky, šťastné náhody i
trápne omyly? Nemali by byť životopisy
o živote ako takom?
Uchádzať sa o úspech, raziť si cestu

k nemu na základe lží je nielen bezcharakterné, ale aj smutné. A ešte smutnejšie je, že v mnohých prípadoch padá lož
na úrodnú pôdu. Že lož je obdivovaná,
oceňovaná, glorifikovaná a žiadaná.
Pritom lož v ľudských osudoch má na
svedomí všetko zlo, s ktorým sa museli
a musia stále ľudia pasovať. Boj so lžou
odoberá tvorivú energiu, lož nemilosrdne dekapituje nádeje a prirodzenú
potrebu žiť v slušnom svete.
Katechismus katolíckej cirkvi nepozná pojem dovoleného klamstva. V pätnástich paragrafoch píše o klamstve,
zakaždým ho jednoznačne odsudzujúc.
To znamená, že lož je hriechom a nielen
hanebnosťou. Okolnosti nemôžu zmeniť mravnú akosť samotných skutkov.
Nemôžu nejaké samo o sebe zlé správanie učiniť ani dobrým, ani správnym.
Vážení čitatelia, občania, neverte
lžiam, ak túžite po lepšom
živote. Nech už klame
ktokoľvek. Luhári spoločnosti nikdy neponúkli nič
dobré. Iba sami sebe.
Želám vám pekný
jarný týždeň.

AKCIA

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

16 ROKOV NA TRHU

SCHODOLEZY, STOLIČKOVÉ VÝŤAHY, PLOŠINY
A STROPNÉ ZDVIHÁKY PRE IMOBILNÉ OSOBY

OZVITE SA
NÁM NA:

U nás máte bezplatnú návštevu, zameranie a návrh
bezbariérového riešenia v rámci celej Slovenskej
republiky úplne zadarmo.

bezplatnú infolinku: 0800 199 060
e-mail: velcon@velcon.sk
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ALEBO NAVŠTÍVTE:
www.velcon.sk

32-0025-3

Príspevok od štátu pre ŤZP osoby.
Pomôžeme vám s jeho vybavením.

49-0033

5
EDITORIÁL / SLUŽBY
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škola / zamestnanie

Maturitná pohroma
Posledné dni sú učitelia, žiaci i rodičia zavalení (frustrovaní) maturitným
testovaním. Táto situácia sa opakuje
každý rok. Okrem zlého nastavenia
maturity, ktorá je rozložená na 2 časti
od seba vzdialené vyše mesiaca, teda
študenti sa musia dva razy stresovať,
sa rok čo rok opakujú problémy s testami, ktoré pripravuje Národný ústav
certifikovaných meraní vzdelávania
(NÚCEM). Človek by si pomyslel, že
nemenné vedenie ústavu zostáva pre
vysoko kvalitnú prácu. Ba! Či je to
slovenčina, angličtina, Testovanie 5/9
alebo maturitný test, neexistuje rok,
kedy by sa neobjavili trhliny v testových položkách, ktoré zrejme vymýšľajú ľudia vzdialení od regionálneho
školstva. Inak by sa nestávalo to, že sú
úlohy neriešiteľné a sporné.
Ako bežnému učiteľovi mi trvalo
len 5 minút, aby som objavil 3 chyby v
testovacích položkách. Iní kolegovia,
ba žiaci objavili aj ďalšie, ktoré by sa
v celoslovenskom teste nemali vyskytnúť. A práve takto by mal postupovať
recenzent (autor) testov. Samozrejme,
treba ho dôstojne zaplatiť. To by však
nemal byť problém, lebo na základe
tvrdení ministerstva sa zdá, že testovanie je alfou-omegou vzdelávania.
Žiaľ!
Nejde o to, že by boli testy ťažké, že sú žiaci i učitelia lajdáci. Ide o
neriešiteľné úlohy. Tento rok sme si
ani nemohli overiť odpovede, keďže

NÚCEM neuverejnil kľúč. Vraj čakajú
na varianty odpovedí a potom začnú
hodnotiť, čo je postup absolútne amatérsky. Na druhej strane, testy žiakom
nemôžu ani poškodiť, ani pomôcť. Jedine ak nedosiahnu formálne požadované percento. Ale z hľadiska ďalšieho
vzdelávania sú nanič, vysoké školy
ich neakceptujú. To sa nezmení, pokým bude proti nim verejná mienka, či
už dôvodu, že sú zlé, alebo z dôvodu,
že sa nekomunikujú s pedagogickou,
ale aj s laickou verejnosťou.
Po kritike počúvame od ministerky
či riaditeľky NÚCEM-u samé výhovorky, klamstvá či vysoko odborné argumenty, ktorými však obyčajní žiaci nemajú šancu disponovať. Pre zlý štátny
vzdelávací program sa nedajú so žiakmi prejsť hlboké zákutia lingvistiky či
labyrinty literatúry. Isto, žiaci musia
ísť do hĺbky pri štúdiu. No tá je limitovaná. Diskutoval som o teste s oduševnenými a vzdelanými slovenčinármi,
napriek tomu sme nenašli spoločné
riešenia viacerých úloh.
Za takéto zlyhania sa v slušnej spoločnosti vyvodzuje zodpovednosť. U
nás však nie. Už dnes sa desím toho
nápadu, že bude matematika na maturite povinná., Ak sa dovtedy nenapravia chyby v testovaniach, vzniknú
ďalšie dôvody na demotiváciu našich
žiakov.

» Ján Papuga

riaditeľ ZŠ

Bez prijímacích skúšok

Bc.

Mgr.

PhDr.

Verejná správa

Verejná správa

Verejná správa

�����������������
a st��������
podnikania

�����������������
a st��������
podnikania

�����������������
a st��������
podnikania

Ekonomika
������������
�����������������

��������
Viac informácií o štúdiu získate v Miest�������������������������
Malinovského
1, 1
Gemerská
cesta
977 01 Brezno
��������������

brezno@vsemvs.sk
�����������������

+421 917
905713
604814
736
+421

68-06

Podaj si elektronickú prihlášku ������������������������������podáme ju spolu!
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bývanie, SLUŽBY

Macrolux 7/16 bronz
17,35 €/m2 s DPH

Kvalitný materiál pre nerozbitné
zasklievanie a prestrešovanie

Prievidza – obec Koš – 046 / 5430 771, zenit@zenitsk.sk
Košice – 055 / 6254 006, kosice@zenitsk.sk

Najlepšie ceny a doprava po celej SR!
Ďalšie akciové ponuky na www.zenitsk.sk
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721190101

Frost 2/10 číra
9,91 €/m2 s DPH

polykarbonát
plexisklo
hliník

8
politická inzercia, bývanie, služby

03 BYTY / predaj
04 BYTY / prenájom
05 DOMY / predaj
06 POZEMKY / predaj
07 REALITY / 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 šachty.
Cena od 650 €. Doveziem,
osadím, vykonám aj tlakovú skúšku. T.č.: 0905 925
991
»Čistenie hrobov a obnova
písma, serióznosť, korektnosť a spoľahlivosť. T.Č.
0919 205 521

09 DOMÁCNOSŤ
10 ZÁHRADA A ZVERINEC
11 HOBBY A ŠPORT

NAJ - STRECHA s.r.o.

12 DEŤOM
13 RôZNE / predaj
14 RôZNE / iné

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

Miesto konania dražby: JUDr. Aleny Ondrušekovej
v Košiciach ul. Alžbetina č. 32, 040 01 Košice
Dátum a čas konania dražby: 28. marca 2019 o 09.00 hod.
Predmet dražby: 2 izbový byt s príslušenstvom, byt č. 6,
na 1.poschodí na ul. Biskupická 1219/12, 986 01 Fiľakovo
Najnižšie podanie: 8.000 € Minimálne prihodenie: 500€
Výška dražobnej zábezpeky: 1.000€
VIAM- dražobná spoločnosť, s.r.o., so sídlom Tr. SNP č. 39,
040 11 Košice, tel.: 0907 337 779, 0903 435 423
www.viamdrazobnaspolocnost.eu, viamdrazobna@gmail.com

obnova: eternitových
plechových
plochých

0940 776 203

16 ZOZNAMKA

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

dražobná spoločnosť, s.r.o.

BEZ DEMONTÁŽE

15 HĽADÁM PRÁCU

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

» Igor Matovič

predseda hnutia OĽANO

VIAM

VYHLASUJE DOBROVOĽNÚ OPAKOVANÚ DRAŽBU NEHNUTEĽNOSTI

Najlepšia obnova strechy v najlepšej cene

»Kúpim zlaté dukáty ČSR a
ČSSR a iné zlaté a strieborné mince aj šilingy, šperky a
hodinky t. 0915627285

Chcete si
podať
inzerát?

hypotéky. Chceme pomôcť rodičom, ktorí majú starosti s výchovou malých detí,
aby si starosti so splácaním hypotéky
mohli odložiť a posunúť na menej náročné obdobie, kedy už ich deti budú samostatnejšie.
7. Flexibilná rodičovská dovolenka.
3 roky „materskej“ a rodičovskej by si
mohli obaja rodičia rozdeliť medzi seba
podľa ľubovôle. Čerpať by ju mohli napríklad aj zároveň, každý po roku a pol.
8. Miesto v škôlke pre každé dieťa.
Každé dieťa od 3 rokov by malo mať nárok
na bezplatné miesto v škôlke. Ak by mu
však aj napriek tomu nebolo poskytnuté,
získal by rodič každý mesiac odškodné
vo výške príspevku na starostlivosť o
dieťa. OĽANO to považuje za základnú
spravodlivosť, ktorá
však na Slovensku
dlhé roky naplatí
pre každého.
Ide nám o Slovensko pre rodiny.
Pomôžte nám ho
presadiť.
ps: A nezabudnite
ísť v sobotu voliť
;o)

87-0046

02 AUTO-MOTO / iné

Rodina je základnou bunkou
spoločnosti. Hnutie OĽANO jej preto
od svojho vzniku
venuje
osobitnú
pozornosť. Neprebehla snáď ani jedna schôdza parlamentu, na ktorú by naše hnutie nepredložilo aspoň jeden návrh zákona s cieľom
pomôcť slovenským rodinám (a nie len
úplných).
Osobitnú pozornosť venujeme rodine a rodinnej politike aj v hĺbkovom referende, ktoré pripravujeme. Až 7 otázok
spomedzi 17, ktoré sme navrhli, sa týka
problémov našich rodín. Dnes vám predstavíme 4 z nich:
5. Príspevok od 4. mesiaca tehotenstva. Pracujúce a študujúce matky by
mali mať nárok na materský príspevok
vo výške rodičovského príspevku už od
4. mesiaca tehotenstva. Aj vďaka tomuto opatreniu by pravdepodobne mnoho
žien, ktoré podstúpia interupciu len z
ekonomických dôvodov, prehodnotilo
svoje rozhodnutie a dieťa by riadne donosilo.
6. Hypotekárne prázdniny rodinám. Rodič dieťaťa do 6 rokov by mohol
požiadať banku o plný odklad splátok

Materiál - prvotriedna kvalita

Pre dôchodcov špeciálna zľava!

Našou vizitkou je spokojnosť
zákazníkov po celom Slovensku.

Zameranie, odborné poradenstvo
a cenová kalkulácia ZADARMO!

Rodinné vozidlo

Renault CLIO Grandtour

Od 10 990€

Lučenec

Štýlové a praktické kombi
Batožinový priestor 443 l, rádio, klimatizácia
5 rokov záruka Renault

Dispečing SK - 0950 333 222

Ponuka je len informatívna a nie je záväznou ponukou na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Uvedená cena platí pri využití bonusu pri výkupe starého vozidla. Zmluvná záruka Renault 5 rokov/100 000 km (podľa toho, čo nastane skôr) sa riadi konkrétnymi záručnými
podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Renault CLIO Grandtour: kombinovaná spotreba 4,0 – 5,2 (l/100 km), emisie CO2 104 – 118 (g/km). Uvedené spotreby paliva a emisie CO2 sú zmerané metodikou stanovenou podľa platných právnych
predpisov vyžadovaných pre homologizáciu vozidla. Vyobrazenie vozidla je len ilustratívne.
Renault odporúča

Tempus Car, Šafáriková 91, 048 01 Rožňava

Tel.: +421 915 918 980, +421 918 957 263

LC19-12 strana-
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INZERCIA

0905 915 039

45-0006

01 AUTO-MOTO / predaj

Slovensko pre rodiny
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

Občianska
riadková
inzercia

9
zdravie / bývanie

Jarné očistné kúry II.
Každá očistná kúra znamená
zmenu stravovacích zvyklostí. Samozrejmosťou je uprednostňovanie
čerstvej zeleniny a ovocia, vyhýbanie
sa hotovým jedlám, uprednostňovanie celozrnných výrobkov, zníženie
červeného mäsa, hlavne bravčového,
uprednostnenie porcií rýb alebo chudej hydiny.
Neoddeliteľnou súčasťou očistnej
kúry je vyhýbanie sa cukru a soli. Aj
počas krátkodobej očistnej kúry pred
jedením jedenkrát denne je účinnejšie
rozdeliť si diétne jedlo do troch hlavných porcií a prijímať aj bielkoviny v
podobe chudého mäsa, syrov alebo
vajíčka.
Dostatočný príjem tekutín 2-3 litre
denne je nevyhnutný, hlavne vody a
bylinkových čajov.
Vzorový jedálny lístok na 3 dni odľahčujúcej kúry:

Obed: Polovica konzervy tuniaka vo
vlastnej šťave, 1 toast, čaj alebo voda
Večera: 2 plátky chudého mäsa, šálka
zelených fazuliek, šálka mrkvy

1. DEŇ
Raňajky: 1 vajce na tvrdo, 1 celozrnný
toast, 1/2 grepu, čaj alebo káva

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

2. DEŇ
Raňajky: 1 opečený toast, 1 avokádo,
čierna káva alebo čaj.
Obed:
1 šálka tvarohu alebo cottage syra, 1 paradajka
Večera: 2-3 plátky šunky, 1 šálka brokolice, ½ šálky mrkvy, ½ banánu.
3. DEŇ
Raňajky: 1 jablko, 5 plátkov syra, bylinkový čaj
Obed: 1 porcia ryby na
pare, 1 šálka mrkvy, 1
šálka karfiolu
Večera: dusené hydinové prsia, 1 šálka šalátu, ½ pomaranča

Diabetologička, odborníčka na poruchy
metabolizmu a výživy

ejšie
Najčítan
ne
regionál
noviny

VIZITKY

0905 915 039

LETÁKY

0905 915 039

NEJDE VÁM
BIZNIS?

KONTAKTUJ
T

E NÁS

lucenecko@regionpress.sk

0905 915 039
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hlavu hore / SLUŽBY

» Ján Košturiak

Firma  Vám ponúka prácu
s nástupom &%+ßȶàK>àMOȚ@RàSàȴ /

%ɥ"ǳ1ßà-/ǳ!2à
+7Ð(3Ð.-,ē)+#ÔÐ.0#ÐƠ#,7ÐÐ+3Ơ-4

(,3,, /ǳ ȴ,3àà /ȗ0&ȴ,3à
̜+à$2ɥ1, à-),!%,̝ à
0ȗ01/2ȅ+Ȏ(,3 à#/^7/,3

INZERCIA

0905 915 039

Vtipy
týždňa

M Á Š FILIP A ?

à'à ß7à-/5ß̜ 0,)3ß+1&à0,2̝

*,+1ȅ+&(,3àȴ(6

PRAVIDELNÝ TURNUS.
3 72-4,'#Ð8"0+ Ð"-4-8Ð8-Ð1*-4#,1)
ƠÐ,Ð.0!-4'1)-Ð Ð2'#ƠÐ8"0+

7Ȅ)&1ßàȅ&3,1,-&0

*&),*à)ß ,à73,)'1ß
ÐÐÐ ÐÐÐ
saludosro@gmail.com

S I TEC H N IC K Ý
TA LEN T,
K TO R Ý S TR Á C A
P O JEM O Č A S E,
P O K IA Ľ IDE O S TR O JE
A Z A R IA DEN IA ?
R A DI S A S TEB O U
P O R O Z P R Á V A M E.
N A P ÍŠ N Á M N IEČ O
Z A UJÍM A V É O S EB E
V Ž IV O TO P IS E:
A E- LUC EN EC - A IM T@ A DIEN T. C O M
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Ježiš nás pozýva k tomu, aby sme túžili
stať sa spravodlivými a milosrdnými
k druhým, aby sme boli priezrační s
čistým srdcom, v ktorom je láska. Aby
sme šírili pokoj všade kam prídeme a
tešili sa z toho, keď sme nespravodlivo
potupovaní a prenasledovaní.
Svätá zem – územia, o ktoré sa stáročia sporia Abrahámovi synovia - Židia a Arabi. Aj o Ježišove sväté miesta
sa dlhé roky sporili Židia, Rimania,
moslimovia a kresťania. Keď ich dali k
dispozícii kresťanom, tak sa začali sporiť medzi sebou jednotlivé kresťanské
cirkvi. V roku 1878 bola prijatá zmluva
status quo, ale stále vo Svätej zemi vidieť ľudský pohľad na svet - pozemky,
majetky, hranice, moc, peniaze a obchodníkov. Ten Ježišov, čisté srdce, láska a život v blahoslavenstvách, zostáva
trochu úzadí. Ježiš
odmietol riadiť tento
svet, zomrel za nás,
vstal z mŕtvych a
nechal nám slobodnú vôľu vybrať si cestu – s Nim alebo
bez Neho.

75-06

Boli sme s Dobrým pastierom na púti
vo Svätej Zemi. Sprevádzali nás výborní kňazi Janko a Jožko Kunešovci,
Vladko Maslák, Ondrej Spišiak, Paľko
Kadučák a Rudolf Michút. Abrahám
sa narodil pred 4000 rokmi. Mal syna
Izmaela so slúžkou Haraj. Neskôr splodil Izáka s manželkou Sárou. Izmael je
otec Arabov a Izák Židov. Majú rôzne
náboženstvá a stáročia bojujú o krajinu svojich otcov. Pred 2000 rokmi žil
na tomto území Ježiš Kristus. Narodil
sa v Betleheme, žil v Nazarete a bol
ukrižovaný v Jeruzaleme. Boh dal Abrahámovi veľkú krajinu pre jeho synov.
O dvetisíc rokov sem prišiel Ježiš, aby
pozval ľudí k láske. Namiesto vlastnenia krajiny im ponúkol nebeské kráľovstvo. Učí nás, že naše projekty sú často
ako Babylonské veže, ktoré sa zrútia.
Ľudské úsilie nestačí na cestu do nebeského kráľovstva. Musíme sa otvoriť
Bohu a On nám zosunie z neba rebrík
tak, ako Jakubovi.
Boli sme na Hore blahoslavenstiev,
kde nás Ježiš pozýva k pokore (chudobe
v duchu) a uvedomeniu si, že bez Neho
sme slabí. Hovorí nám, že plačúci nad
svojim hriechom budú potešení a tichí,
ktorí sú trpezliví, požehnávajú a nesúdia druhých, dostanú dedičstvo Zeme.

NEMÁTE PRÁCU

Svätá zem

11
politická inzercia, zamestnanie

Možno máte pocit, že Vaša snaha
vyšla nazmar, že nemalo žiaden zmysel bojovať. Chcem Vás povzbudiť a
uistiť Vás, že všetko, čo sa udialo a
na čom sme pracovali, má zmysel.
Treba mať tiež na pamäti, že sme stáli proti obrovskej presile. Sila nášho
súpera je nesmierna. Ovláda médiá,
známe osobnosti, vplyvové skupiny,
má neobmedzený rozpočet a využíva
najpodlejšie techniky propagandy a
manipulovania.
Niekedy víťazstvá neprichádzajú
v skokoch, ale prichádzajú pomaly,
postupne. Túto bitku sa nám síce nepodarilo vyhrať, ale podarilo sa nám
vytvoriť pevné základy pre ďalší postup, vytvorili sme silné informačné
pole a zasiali myšlienky. Aj s pomocou Vás sa darilo ich rozšíriť a ony
časom vyklíčia. Veľmi dobre viem, že
kde neplatí právo, trpia nevinní.
Viem, že vieru vo víťazstvo a zmenu máme v našich rukách.
Ja sa nevzdávam, ideme ďalej!

JUDr. Štefan Harabin

Objednávateľ: JUDr. Štefan Harabin, Bratislava

napriek výsledku volieb by som sa
Vám chcel poďakovať za všetku Vašu
snahu a podporu, za hlasy všetkých
Vás, pre ktoré ste možno mnohí dokonca precestovali kus sveta. Nesmierne si to vážim, vážim si vašu
priazeň a podporu, ktorú stále cítim.
Celý život bojujem za pravdu, právo
a spravodlivosť. Začal som od seba a
cez rodinnú podporu sa to prenieslo
aj k Vám. Bolo a naďalej je mi cťou
bojovať aj s Vašou podporou, za Slovensko, tradície a právny štát.

33-0003

Vážení fanúšikovia,
podporovatelia, priatelia,

ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY
balkóny

zimné záhrady

zasklievanie terás

AKCIA ZĽAVA DO 30%
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63-0054

Ku každej objednávke darček
Možnosť splátok s 0% úrokom

www.balkona.eu
0948 787 777

S

Možnosť výhry 300 €
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EDITORIÁL / SLUŽBY
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Výrobca okien

OPERÁTOR VÝROBY
800 - 1000 EUR/netto
���������
900 - 1100 EUR/netto
��������������
11 EUR/hod.

VEKA

info@konstrukter.sk

Tel.: 0908 914 180
85-0005

www.konstrukter.sk

99-0070

HĽADÁ
ODBERATEĽOV
0948 466 436

Veľkosť inzerátu 49,5 x 61,5mm

Za sumu

85_0152

399 €
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Uzávierka
ďalšieho čísla
Lučenecko
je 27.3.2019.
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UŠETRI

94€
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Objednávka
plošnej inzercie
na čísle 047/451 21 56
alebo 0905 915 039
alebo na:
lucenecko@regionpress.sk
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Nedostávate




   
 
 
 

  
 
 

 

NAŠE NOVI
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NY

do schránk
y
a chceli by
ste?

Kontaktujte nás:
distribucia.lc@regionpress.sk

0908 979 491



  

Klubová cena
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269 €
363€

Samsung WW60J4060LW
Automatická práèka
6kg

kapacita

1000
otáèky

A

+++

Akcia platí od 22. 03. 2019 do 28. 03. 2019 alebo do vypredania zásob.
Liptovský Mikuláš EURONICS TPD, OD PRIOR, Štúrova ul. 1968, 044/562 1674
Lučenec EURONICS TPD, OD Prior-Stred, tel. 047/433 3332
Žilina EURONICS TPD, Prielohy 1012/1C, tel. 0917 493 211
Žiar nad Hronom EURONICS TPD, OD Prior-Stred, tel. 045/673 2289
Zvolen EURONICS TPD, RETAIL PARK, tel. 045/540 1845
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