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LUČENECKO
VEĽKOKRTÍŠSKO-POLTÁRSKO

č. 23 / 7. jún 2019 / 23. ROčnÍK

• PREDAJ náhradných dielov
GUFERÁ, LOŽISKÁ,
TESNENIA, REMENE

ZÁHRADNÍCTVO

Kalonda
ZÁHRADNÍCTVO

Kalonda

Všetko pre Vašu záhradu a balkónVšetko pre Vašu záhradu a balkón

Záhradníctvo
Kalonda

ZVOLENSKÁ CESTA LUČENEC
(smer Vidiná)

ZVOLENSKÁ CESTA LUČENEC
(smer Vidiná)

BRZDOVÁ
STOLICA
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Len do 

vypredania 

zásob

Diskont Kvetov,  Kriváň 479 (pri kruhovom objazde), tel. 0905 502 240, otvorené od Po - So od 8:00 do 20:00

Muškáty ťahavé, 25 cm
pri kúpe 10 a viac kusov

0,79 € 1,29 € Muškáty Zonále, 25 cm
pri kúpe 10 a viac kusov

0,99 € 1,69 €

-38% -41%
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VSKO

Každý týždeň:
Lučenec, Veľký Krtíš, Poltár, Fi-
ľakovo, Vidiná, Halič, Boľkovce, 
Mikušovce, Panické Dravce

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

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

lucenecko@regionpress.sk

Redakcia: Železničná 26 
LUČENEC

INZERCIA

 

LUČENECKO
VEĽKOKRTÍŠSKO-POLTÁRSKO

Miriam Hašková   0905 915 039

www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
www.facebook.com/lucenec.ko
Šéfredaktor: Ivan Brožík 

Ve¾ký Krtíš

Poltár

Luèenec

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV 57.000 Bratislavsko Východ
BZ 67.000 Bratislavsko Západ
DS 26.000 Dunajskostredsko
GA 30.000 Galantsko+Šaliansko
HC 24.000 Hlohovecko+Sereďsko
KM 15.000 Komárňansko
LV 30.000 Levicko
MA 25.500 Malacko
NR 48.000 Nitriansko
NZ 35.000 Novozámocko
PK 21.000 Pezinsko
PN 32.500 Piešťansko+NM+MY
SC 25.000 Senecko
SE 31.000 Senicko+Skalicko
TO 38.000 Topoľčiansko+PE+BN
TN 52.000 Trenčiansko+DCA+IL
TT 45.500 Trnavsko
ZM 18.000 Zlatomoravsko

BB 51.100 Banskobystricko+BR
KY 30.000 Kysucko=CA+KM
LI 35.500 Liptovsko=LM+RK
LC 30.000 Lučenecko+VK+PT
MT 39.250 Martinsko+TR
OR 38.600 Oravsko=DK+NO+TS
PB 35.500 Považsko=PB+PU
PD 35.000 Prievidsko
ZV 36.500 Zvolensko+DT+KA
ZH 26.500 Žiarsko+ZC+BS
ZA 52.000 Žilinsko+BY

BJ 31.000 Bardejovsko+SK+SP
GE 25.000 Gemersko = RV+RS+RA
HU 25.000 Humensko=VT+SV+ML
KE 82.750 Košicko
KS 22.250 Košicko okolie
SL 13.100 Ľubovniansko
MI 30.500 Michalovsko+TV+SO
PP 40.000 Popradsko+KK
PO 40.000 Prešovsko+SB
SN 30.000 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 (30.000 domácností)

brezno@vsemvs.sk +421 917 713 814Malinovského 1, 
977 01 Brezno 

Bez prijímacích skúšok 

Podaj si elektronickú prihlášku ������������������������������podáme ju spolu! 

Verejná správa Verejná správa 

Bc. Mgr. PhDr.

Verejná správa 
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Viac informácií o štúdiu získate v Miest�������������������������

+421 905 604 736
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Gemerská cesta 1
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Pocta priateľstvu

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Taký zvláštny deň, s prazvláštnou 
príchuťou, s pribúdajúcim vekom 
skôr pachuťou. Deň najlepších 
priateľov. Vo svete sa, zrejme aj tak 
trošku pre častú falošnosť slova 
priateľstvo, potichu pripomína 8. 
júna.

Deň najlepších priateľov je dňom 
oslavy pravého priateľstva. Počiatkom 
bolo stretnutie asi štyridsiatich mla-
dých ľudí v Richmonde v roku 2001, 
ktorí oslavovali svoje priateľstvo. Od 
tohto dňa sa stretávajú ľudia každo-
ročne v rôznych mestách, aby strávili 
spolu spoločné chvíle a dôstojne si pri-
pomenuli svoj vzťah.

Mať skutočného priateľa je veľkým 
darom. Naozajstného priateľa, člove-
ka, ktorý nás sprevádza skoro celým  
životom. Takého, ktorý stojí pri nás v 
dobrom aj v zlom, povzbudí a nezá-
vidí, dopraje a veľa nežiada.  Filozof 
Aristoteles poukazuje na štyri znaky, 
respektíve charakteristiky dokonalé-
ho priateľstva. Pojmom priateľ možno 
podľa neho označiť toho, „kto chce a 
robí dobro, alebo to, čo sa dobrom zdá, 
kvôli priateľovej osobe, alebo ten, kto 
chce aby priateľ bol a žil kvôli priate-
ľovi…“ a ďalej toho, „kto zdieľa s nami 
život a rozhoduje sa pre tie isté veci ako 

my alebo toho, kto sa delí o bolesť a ra-
dosť s priateľom…“ 

Kto takého našiel, našiel poklad. 
Slovo priateľ sa však u nás veľmi zne-
hodnotilo. Za priateľa nás považujú, 
ak máme vplyv na niečo – postavenie 
či zisky, ak nás potrebujú, hoci len 
na krátenie svojho inak nudného dl-
hého času. Ak sa staneme dočasnou 
kratochvíľou na kohosi ceste k jeho 
šťastiu. To naše, či už v podobe pohody 
alebo aj nešťastia pre takýchto ľudí nie 
je vôbec zaujímavé. Vraví sa, že lepšie 
je mať čestných nepriateľov, od ktorých 
viete, čo môžete čakať, ako bezcharak-
terných „priateľov“, ktorí vás podrazia 
v momente, keď sa im to hodí. A vy už 
nie ste súčasťou ich plánov.

Nuž, ak máte čo osláviť, oslávte ra-
dostne. Ak nie, aspoň si pripomeňte, že 
nie každý so sladkými rečami a úsmev-
mi je váš priateľ. Povedzte si 
to skôr, ako zažijete boles-
tivé sklamanie. Osprave-
dlnené trápne a egoistic-
ky slovami toho, koho ste 
za priateľa považovali 
bez pochybovania 
-„veď mám právo“.
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KUPÓN
-16 €

Nakúp
za 50 €  

a dostaneš
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0944 164 017            

KÚPIME
STARÉ KRESANÉ 

DUBOVÉ A SMREKOVÉ
HRANOLY

A STARÉ SLNKOM
OPÁLENÉ DOSKY
HUMNO, STODOLA
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Niečo tu nesedí

» Igor Matovič
  predseda hnutia OĽANO

Slovensko plné 
kresťanov, ale kres-
ťanské strany volí 
len zanedbateľný 
zlomok ľudí. Evi-
dentne preto, lebo 
si kresťanské strany 

za 30 rokov vytvorili imidž, že by najradšej 
len zakazovali, prikazovali a cez kukátko 
do cudzej spálne nakúkali ... a tak zo 100 
kresťanov na Slovensku len 6 volí kresťan-
skú stranu, 53 volí hocičo iné a 41 radšej 
nevolí stranu žiadnu.

Tridsať rokov kresťanské strany ro-
bili politiku, ktorá bola úplne odtrhnutá 
od života obyčajných ľudí. Bohužiaľ. Za 
vrchol svojej akože kresťanskej politiky 
považovali predloženie zákona o zákaze 
interrupcii a raz aj s návrhom na väzenie 
pre ženy za ne ... ale ani len zmienka o po-
moci matkám, ktoré sa vyskytli v sociálnej 
núdzi a na potrat zvažovali ísť, lebo svoje 
dieťa, si uživiť netrúfli.

Rozhodli sme sa preto založiť „OD-
VÁŽNE - hnutie obyčajných kresťanov“, 
ktorého cieľom nie je brať voličov KDH a 
ani iných kresťanských strán. Práve nao-
pak - chcem vytvoriť priestor pre ľudí, kto-
rí tieto strany voliť nedokážu.

ODVÁŽNE - hnutie obyčajných kres-
ťanov, ktoré spojí odvážnych ľudí, ktorí sa 

cítia obyčajnými, či nedokonalými kresťan-
mi. Ktorí až tak nederú kostolné lavice, ani 
necítia potrebu rečniť o Bohu na uliciach. 
Ktorí netrpia pocitom vyvolenosti či nadra-
denosti. Ktorým záleží na tom, aby sme sa 
na Slovensku všetci cítili doma - bez ohľadu 
na to, ktorej národnosti sme. Ktorým rov-
nako záleží na katolíkovi, protestantovi či 
liberálovi. Ktorým záleží na chudobných, 
chorých a slabých, lebo bohatí, zdraví a sil-
ní sa zaobídu aj bez našej pomoci. Chcem 
spojiť kresťanov, pre ktorých nie je menej-
cennou rodinou slobodná či rozvedená 
matka s dieťaťom. Kresťanov, ktorí evanje-
lium hlásajú radi skutkami, a nie rečami.

Poďte do toho! Ukážte, že obyčajní 
kresťania môžu rozhodnúť voľby a pomô-
žu na Slovensku nastoliť toľko vytúženú 
zmenu. My robíme pre 
to gesto, aké nemá na 
Slovensku obdobu - 
dávame obyčajným 
kresťanom k dispo-
zícii polovičku miest 
na našej kandidátke 
a polovičku všetkých 
peňazí. Jednoducho 
ODVÁŽNE myslíme 
VÁŽNE.
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Chyby vo výžive zohrávajú kľúčovú 
úlohu pri vzniku väčšiny ochorení. Na-
priek tomu, že to vieme, je to veľmi častá 
príčina a týka sa mnohých. Ľudia často 
volajú po zázračnej všetko-zachraňujú-
cej diéte.  

Každá nová správa o „zaručenej“ diéte 
vyvolá takmer senzáciu na mnoho rokov. 
Diéta Diamondovcov, Atkinsova, Roseda-
leova, Dukanova, nordická, delená strava, 
keto, paleto, raw, volumetrická, flexitari-
ánska, tukožrútska, 16:8, 90-dňová, 5:2, 
trojfarebná, ryžová, grapefruitová, podľa 
krvných skupín, pôsty a hladovky ako sú-
časť stravovacieho plánu, ... 

Ktorá je tá zázračná? Ktorá je liečebná? 
Ktorá je zdravá? Odpoveď závisí vždy od 
toho, kto ju chce dodržiavať a čo chce do-
siahnuť –  udržať si hmotnosť, alebo schud-
núť, či mať svoje ochorenia pod kontrolou, 
alebo predísť ochoreniam. A samozrejme 
od pevnej vôle a vytrvalosti. Niektoré diéty 
sú experimentom, niektoré experimentom 
s vlastným zdravím. Niektoré sú určené iba 
pre zdravých, iné majú liečebný charakter. 
Niektoré sú vhodné na dlhodobé užívanie, 
iné nie. Niektoré majú silné vedecké dôka-
zy, iné žiadne, alebo iba slabé. Niektoré sú 
rokmi osvedčené, iné sú aktuálnym hitom.

Podstatou je, aby diéta 

   a stavebné látky

   niektoré skupiny potravín

   alebo zháňanie surovín
Rebríček diét, ktorý zostavuje skupina 

-
zujúcich sa na cukrovku, zdravie srdca a 
chudnutie, existuje v USA. Diéty sú vyhod-
nocované podľa výsledkov v siedmych rôz-
nych kategóriách , hodnotia celkový  efekt 
na zdravie,  jednoduchosť dodržiavania, 
vplyvu na hmotnosť, vplyv na predchádza-
nie chronických ochorení srdca, ciev, vyso-
kého krvného tlaku alebo vzniku cukrovky. 
Poradie v jednotlivých kategóriách sa síce 

Top 10 diét pre rok 2019 je:
1. Stredomorská diéta
2. DASH diéta 
3. Flexiteriánska diéta
4.- 5. MIND diéta
4.- 5. WW diéta 
6.- 7. diéta Mayo kliniky
6.- 7. Volumetrická diéta
8. TLC diéta
9.-10. Nordická diéta
9.-10. Ornishova diéta
Pre jednotlivca je z nich 

dodržiavať dlhodobo, vyho-
vuje mu svojou skladbou, 

a chráni ho pred vznikom 
a rozvojom ochorení. 

Top 10 diét

» MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH
Diabetologička, odborníčka na poruchy 

metabolizmu a výživy
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 390OD 390 €
S KOMPLET
MONTÁŽOU

VRÁTANE
MURÁRSKYCH

PRÁC 

Smútočná spomienka

 

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.
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LETÁKY
0905 915 039

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA

0905 915 039
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PRACOVNÁ PONUKA: 
Príjmeme na TPP dievčatá 18-40 rokov: 

TANEČNICE / STRIPTÉRKY

0903 404 935

do nočného klubu Afrodita v Nových Zámkoch. 
Ubytovanie zdarma, stála klientela, 

mesačný bonus 300 EUR
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Vykúpime
staré driapané, nedriapané perie.
Paplóny, vankúše, duchny z peria.

Tel.: 0908 054 321, E-mail: vykupperia@gmail.com

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA

0905 915 039
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Občianska
riadková
inzercia
EC, NÁPRAVY 825KRAT20, 
MOTORKU PIONIER POJAZD-
NÚ TEL. 0944421124
 

»SYMPATICKÁ 55 R HĽADÁ 
PRIATEĽA NA ZOZNÁMENIE 
0944724181

14 RôZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 6 dolu.

»Kúpim motor Škoda 
1203 na malotraktor. 
0907658551

»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682
»Predám sklolaminátové 
žumpy o objeme 5.000, 
8.000 a 10.000 litrov a vo-
domerné plastové šachty. 
Cena od 650 €. Doveziem, 
osadím, vykonám aj tlako-
vú skúšku. T.č.: 0905 925 
991
»Čistenie hrobov a obnova 
písma, serióznosť, korekt-
nosť a spoľahlivosť. T.Č. 
0919 205 521

»ROZPREDÁM TRAKTOR SU-
PER 50.VRETENO NA PLUHY, 
KRÚŽKY NA PRVÝ VÝBRUS, 
DO RÝCHLOSTKY HRIADELE. 
ŠTVORKOLESOVÚ VLEČKU BEZ 

Občianska
riadková
inzercia
01 AUTO-MOTO / predaj          

02 AUTO-MOTO / iné          

03 BYTY / predaj     

05 DOMY / predaj     

12 DEŤOM    

13 RôZNE / predaj    

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo 
8866 v tvare:
RPmedzera LC medzera
Číslo rubrikymedzera Text 
inzerátu

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

Spätnou SMS vám potvrdíme 
prijatie inzerátu a jeho cenu, 
ktorú vám vyúčtuje váš mobil-
ný operátor.
Cena je 0,60 € s DPH za kaž-
dých začatých 30 znakov textu 
vášho inzerátu vrátane me-
dzier. 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 uverej-
niť v ľubovoľných iných našich 
novinách, LC zameňte za skrat-
ku novín, ktorú nájdete na 
zadnej strane vľavo dolu. Služ-
bu PlatbaMobilom.sk technic-
ky zabezpečuje ELET, s.r.o.

04 BYTY / prenájom 

06 POZEMKY / predaj 

07 REALITY / iné       

08 STAVBA                    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   
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ŽP EKO QELET a.s.
VÝNIMOČNÉ CENY ZA VÝKUP

oceľového šrotu a farebných kovov

www.ekoqelet.sk
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Lučenec  0911 102 658   Malý Krtíš    0911 570 045
Poltár   0911 101 376
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VIZITKY
0905 915 039
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AIW - Práca pre opatrovateľky
v Rakúsku

Kritériá 
pre spoluprácu s AIW:
· opatrovateľský kurz a prax

·  dobrá znalosť nemeckého jazyka 
· vek 25 až 60 rokov

roko tro t k R kúsku
r r r k Č rv kríž

neustále dostatok ponúk
-dňov rnusy r kúsk živnosť

Honorár brutto 75 €,  80 €, 90 €  za 24 hod.
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

AIW má zástupcov
v rôznych mestách Slovenska!

Zavolajte na bezplatné číslo
0800 24 24 44

a dohodnite si osobné stretnutie.
Pracovať môžete už o pár dní!

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 
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Lešenári
   a stavbári pozor!

+421 907 780 698
+421 948 672 122 

cesta a bývanie ZADARMO

www.facebook.com/alukogroup

ponúkame celoročnú
     prácu na turnusy

plat od 13,50 - Nemecko
alebo od 15,50 - Švédsko

www.konstrukter.sk
info@konstrukter.sk

Tel.: 0908 914 180 - 0905 218 177

OPERÁTOR VÝROBY 

800 - 1000 EUR/netto

���������
900 - 1100 EUR/netto

�������������� 

11 EUR/hod.

����������������� 

(príjem tovaru, štítkovanie)

 nutné stredoškolské vzdelanie

900 - 1100 EUR/netto

����������������������
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Našou vizitkou je spokojnosť
zákazníkov po celom Slovensku.

 

BEZ DEMONTÁŽE

Zameranie, odborné poradenstvo
a cenová kalkulácia ZADARMO!

Najlepšia obnova strechy v najlepšej cene
obnova:  eternitových

plechových    
plochých         

NAJ - STRECHA s.r.o.

Materiál - prvotriedna kvalita

0940 776 203
Pre dôchodcov špeciálna zľava!

36
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SBS
LAMA SK
príjme strážnikov
na obchodné prevádzky

v Lučenci

Nástup ihneď!

0948 356 675

800 € brutto / mesiac

Lucenec.ko
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Donáška kvet
ov

v rámci celej SR

www.kvetyvictor.sk
0917 110 990
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ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY

www.balkona.eu
0948 787 777

Ku každej objednávke darček
Možnosť splátok s 0% úrokom

zimné záhrady 

Možnosť výhry 350 €

terasy

ZĽAVY NA JÚN 35%

balkóny
splátky od 35 € splátky od 149 € splátky od 98 €

27
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Dovolenka s dotáciou
pre nepracujúcich dôchodcov !!
Pobyt trvá 7 dní / 6 nocí, zahŕňa
plnú penziu, 2 fakultatívne výlety
a bohatý Program !!
  Cena je 178.- EUR
   ( 1 osoba a pobyt )
Voľné termíny: 11.8 – 17.8. | 17.8 – 23.8. |
25.8 – 31.8. | 1.9 – 7.9. | 15.9 – 21.9. |
22.9 – 28.9.2019  a neskôr
Rezervácie: 0918 591 942
recepcia@oravskahoraren.sk
www.oravskahoraren.sk
Penzión *** Oravská horáreň
Oravský Podzámok, Zábava č. 396

85
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Rekreačné poukazy 
meníme na Vaše zdravie

Pobyt Zdravé leto Prameň zdravia 
na Liptove

044 43 92 828 
kupele@kupele-lucky.sk www.kupele-lucky.sk

• Ubytovanie pre jednu osobu na 5 nocí
• Polpenzia
• Vstupná lekárska prehliadka
•  7x liečebná procedúra
•  5x neobmedzený vstup do vonkajších bazénov

Akciová 
cena do konca 

septembra 290 € 

za pobyt pre 1 osobu

Cena pri použití 
rekreačného 

poukazu 130,50 € 
za pobyt pre 

1 osobu
85
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 www.domykupele.sk
Facebook:

Rodinné domy - Bardejovské Kúpele

 RODINNÉ DOMY
V BARDEJOVSKÝCH KÚPEĽOCH
/ VHODNÉ AJ AKO REKREÁČNY DOM /
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