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Najčítanejšie regionálne noviny Týždenne do 30 690 domácností 

LUČENECKO
VEĽKOKRTÍŠSKO-POLTÁRSKO

č. 4 / 24. január 2020 / 24. rOčnÍK

AUTOSÚÈIASTKY
 0907 870 299

.sk-10%

0907 870 299

Od pondelka

27. januára

do soboty

1. februára

-25%

-27% -28%

Semená Zelseed, Semo
rôzdne plodiny a odrody

od 0,26 €

Substrát Primaflora
10 l, výsev a množenie

1,49 € 2,05 €

Substrát 
Forestina

20 l, výsev a množenie
2,59 € 3,59 €

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

párny týždeň:
Lučenec, Malá Ves, Opatová, 
Boľkovce, Divín, Dobroč, Fiľako-
vo, Lovinobaňa, Mýtna, Panické 
Dravce, Ružiná, Tomášovce, Vi-
diná, Poltár, Málinec, Veľký Krtíš, 
Bušince, Dolná Strehová, Malý 
Krtíš, Modrý Kameň, Pôtor, Skla-
biná, Želovce 
nepárny týždeň:
Lučenec, Malá Ves, Opatová, 
Boľkovce, Fiľakovo, Halič, Panic-
ké Dravce, Rapovce, Veľká nad 
Ipľom, Vidiná, Poltár, Cinobaňa, 
Hrnčiarska Ves, Hrnčiarske Za-
lužany, Kalinovo, Kokava nad 
Rimavicou, Málinec, Veľký Krtíš, 
Kalinovo, Kokava nad Rimavicou 

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

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

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

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

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

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

DISTRIBÚCIA (30.690 domácností)

• M A Ľ O V A N I E • 
• S T I E R K O V A N I E • D L A Ž B Y •

• I N É  S T A V E B N É  P R Á C E •
0907 807 557

rýchlo, kvalitne, prijateľná cena
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Blíži sa február

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Žiaden akčný titulok v zmysle 
„padne vám sánka“, prípadne - 
„roztopíte sa“, alebo „šokujúce“. 

Proste a jednoducho – blíži sa feb-
ruár. Po januári to tak býva. Teším sa 
na február. Je to mesiac, v ktorom, aj 
podľa vlastných pozorovaní, ale naj-
mä v odkazoch stáročných tradícií 
prichádza pravidelne niekoľko dní 
s takmer jarným nádychom. Do za-
čiatku skutočnej jari je to potom už 
„malina“.

Spravidla sa tá „jarná“ februá-
rová nádejná perióda zjavuje v jeho 
poslednom týždni. Je to signál na 
ukončenie obdobia tmy, chladu, 
depresií, na oživenie snov, predstáv 
a opätovnej chuti žiť. A samozrejme, 
ako inak, na upratovanie, vetranie, 
vynášanie a pálenie zlého, starého, 
stuchnutého, plného chorôb. Je stále 
dobré dbať na tradície našich pred-
kov, pretože obsahovali v sebe veľké 
múdra celých generácií.

Bolo by veľmi nerozumné za-
hodiť takto nazbierané skúsenosti a 
zapredať sa svojvôli. Zapredať sa ob-
razu síce na prvý pohľad lákavému, 
no inak z hľadiska hodnôt úplne bez-
cennému. Ľudia dostali od Boha dar 

myslenia a bolo by asi pohŕdaním ta-
kýmto darom, ak by ho nevyužívali.

V septembri 2015 hovoril arci-
biskup Vasiľ pred pútnikmi z celého 
Slovenska zo Šaštínskej baziliky o 
obraze materinských bolestí - bolestí 
Slovenska. Zaradil medzi ne „stratu 
nadšenia, radosti a životného opti-
mizmu, stratu ľudskosti a súcitu – 
rastúcu bezohľadnosť, stratu dôvery 
v autoritu, v občianske i cirkevné 
inštitúcie, bolesť zo straty dôvery v 
spravodlivosť, v dané slovo, v lásku 
a rodinu, bolesť zo straty žičlivosti a 
štedrosti, zo straty solidarity a náde-
je“.

Svoju kázeň arcibiskup Vasiľ 
ukončil výzvou - „Slovensko, Slováci 
a Slovenky, máme v znaku tri vrchy a 
kríž - a nie tri opičky a hrabličky, ako 
návod na spokojný život  - nevidím, 
nepočujem, nehovorím a 
hrabem len k sebe“.

Blíži sa čas jarného 
upratovania, už o me-
siac. Dosť času na pre-
mýšľanie.

S pozdravom 
všetko dobré –
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Po voľbách 2020 bude najdôležitejšou témou 
intenzívny boj proti korupcii, ktorá Slovensko ro-
zožiera ako rakovina už 12 rokov, naprieč celého 
obdobia Ficových vlád. Hochštaplerské vedenie 
krajiny nás navyše doviedlo do stavu, keď pravá 
ruka nevie, čo robí ľavá a občania sú buzerovaní 
štátnymi úradmi, ktoré ich posielajú s jedným pa-
pierom od jedného okienka k druhému. 

Udalosti posledných mesiacov ukázali v celej 
nahote, čo korupčné vlády narobili s našim súd-
nictvom. Výpovede svedkov v kauze vraždy Jána 
a Martiny skúšajú naše žalúdky, keď odhaľujú 
vzťahy dookola tých istých grázlov, z prepisov 
ich správ naskakuje husia koža. Slušní sudcovia 
nemajú šancu, v prehnitom systéme vyhrávajú tí, 
ktorí dovolenkujú s tými „správnymi“ mafi ánmi.  

Preto si nedokážem vybaviť nič prioritnejšie, 
ako pomocou jasných a odborne vypracovaných 
riešení napraviť tieto oblasti. Očistiť súdnictvo 
od korupcie a nastaviť pravidlá skutočne pre 
všetkých. Presne to sú piliere nášho Návodu na 
lepšie Slovensku – 1144 riešení, aby sa tu oplatilo 
pracovať, podnikať a žiť. Pretože mudrovať o tom 
môže hocikto, ale konkrétne rie-
šenia máme pripravené iba my. 
Môže si ich pozrieť na www.sas.
sk/navod. Za stranu SaS zodpo-
vedne vyhlasujem, že sme pri-
pravení.    

Najväčšou prioritou
je spravodlivosť

Richard Sulík
predseda SaS

Alternatíva existuje

Medzi najpálčivejšie problémy obyvateľov 
miest a obcí patrí zlý stav ciest a chodníkov, ktorý 
sa každé volebné obdobie stáva obľúbenou témou 
volebných kampaní. Snahy poslancov dodržať 
sľuby a dať do poriadku komunikácie v jeho ob-
vode narážajú na realitu nedostatku fi nancií, a 
tak ide v rámci miestneho rozpočtu často len o 
ťažký boj s minimálnym efektom. Údržba cestnej 
infraštruktúry je výrazne poddimenzovaná. Pre-
vádzkovatelia vozidiel platia nemalé cestné dane, 
dane z motorových vozidiel, spotrebnú daň z pa-
liva, mýtne poplatky a diaľničné známky, poplat-
ky pri registrácii vozidla či poplatky pri kontrole 
originality. Všetky tieto peniaze tečú do štátneho 
rozpočtu, odkiaľ sa do rozpočtu obcí dostane len 
zlomok. Keďže cesty v obciach poškodzujú najmä 
prejazdy nákladných vozidiel, našim riešením v 
SaS je zmeniť smerovanie výnosov z mýtneho sys-
tému tak, aby smerovali priamo k správcom komu-
nikácie, za ktorej prejazd bol poplatok zaplatený.  
Je však nevyhnutné udržiavať cesty aj chodníky 
operatívne, kedy je problém možné 
riešiť s nízkymi nákladmi a nie, 
až keď prerastie do veľkých roz-
merov. Preto je nutné zabezpečiť 
čo najskôr dostatok potrebných 
fi nancií na rekonštrukciu komu-
nikácií.

Prinášame riešenia na zlý stav 
ciest a chodníkov

Jozef Kramec
člen SaS a poslanec MsZ
v Lučenci, kandidát č. 129

Pripravení prevziať 
zodpovednosť
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31. 1. 2020

www.slovaktual.sk/akcia

VEĽKÝ KRTÍŠ
Trhovnícka 1185, Veľký Krtíš 

tel.: 0918 756 280, tel./fax: 047 43 34 312
e-mail: velkykrtis@slovaktual.sk
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Občianska
riadková
inzercia
01 AUTO-MOTO / predaj          

02 AUTO-MOTO / iné          

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.

Občianska
riadková
inzercia

»CZ 175 JAWA 250 350 PI-
ONIER STADION MUSTANG 
SIMSON KÚPIM TIETO MO-
TORKY 0915215406
»Kúpim staré mopedy, pi-
onier, babeta, stadion aj 
diely. tel. 0949154017 

16 ZOZNAMKA    

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na tejto strane.

03 BYTY / predaj     

05 DOMY / predaj     

12 DEŤOM    

13 RôZNE / predaj    

04 BYTY / prenájom 

06 POZEMKY / predaj 

07 REALITY / iné       

08 STAVBA                    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

15 HĽADÁM PRÁCU    

14 RôZNE / iné    

»Sympatická päťdesiatnička 
hľadá priateľa. 0944476301
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oslavuje a rozdáva darčeky 
Dacia

*Záruka 3 roky alebo do 100 000 km (podľa toho, čo nastane skôr). Akciová ponuka platí od 1. 11. do 31. 12. 2019. Ponuka 4 ks zimných pneumatík zdarma platí pre vybrané motorizácie uvedených modelov a

 

platí podľa rozmeru 
pneumatík v

 

základnej výbave konkrétnej verzie vozidla pri záväznej objednávke nového vozidla v

 

termíne platnosti akcie. Značka pneumatík závisí od aktuálnej dostupnosti a

 

jej voľba nie je možná. Dacia Duster: spotreba 

 

5,1 – 8,4 (l/100 km), emisie CO 2  110 – 158 (g/km); Dacia Lodgy: spotreba 4,1 – 6,2 (l/100 km), emisie CO 2  109 – 141 (g/km); Dacia Sandero: spotreba 3,6 – 5,5 (l/100 km), emisie CO 2  96 – 126 (g/km); Dacia Logan: spotreba 3,6 – 5,5 
(l/100 km), emisie CO2  96 – 126 (g/km); Dacia Logan MCV: spotreba 3,6 – 5,5 (l/100 km), emisie CO 2  96 – 126 (g/km); Dacia Dokker: spotreba 4,2 – 6,2 (l/100 km), emisie CO 2  112 – 142 (g/km). Uvedené spotreby paliva a

 

emisie CO2  
sú určené metodikou stanovenou podľa platných právnych predpisov požadovaných pre homologáciu vozidla. Vyobrazenie vozidla je iba ilustratívne.

Iba do konca februára
Zimné pneumatiky

Tempus Car, Šafáriková 91, 048 01 Rožňava Tel.: +421 915 918 980,  +421 1918 957 263918 957 263 tempusroznava@gmail.com

Ponuka
práce

Pre viac info: 0948 867 761
Mahax Slovakia, s.r.o. 78
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Hľadáme 
zamestnancov/kyne 

na TPP priamo v Kriváni na 
12-hodinové zmeny vo výrobe, 

práca v sede. 

Mzda od 650€/brutto 
+ bonusy, strava 

zabezpečená. 

LETÁKY
0905 915 039

VIZITKY
0905 915 039
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Nábytok VAMARK
(bývalá Hypernova)

Lučenec Vám ponúka
KUCHYNE
SPÁLNE

OBÝVACIE ZOSTAVY 
SEDACIE SÚPRAVY

tel. 0918 948 190

 390

AKCIA

OD 360 €
S KOMPLET
MONTÁŽOU

VRÁTANE
MURÁRSKYCH

PRÁC 
POZÁRUČNÝ SERVIS

okien a dverí
GARÁŽOVÉ BRÁNY,

ŽALÚZIE, SIEŤKY PROTI HMYZU

ZIMNÁ 
AKCIA

NÁŠ TOVAR
MÔŽETE KÚPIŤ AJ NA SPLÁTKY

SALAMANDER
za cenu

aluplastu
SALAMANDER

za cenu
aluplastu

Nedovoľme zlu zvíťaziť

Miroslav Beblavý
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„Ak chceme zmenu k lepšiemu životu, mu-
sím začať od seba. Nevoliť znamená sú-
hlas s doterajšími politickými praktikami.“

Gabriela Kratochvílová Nitra 

Vox populi
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LEKTORA  ANIMÁTORA do TPP/ živnosť
Radi privítame v našom kolektíve flexibilného človeka,
ktorý vie komunikovať s deťmi a dospelými. Dôležitá je pre
nás dochvíľnosť, samostatnosť a radosť z práce s deťmi. 
Výhodou: VP sk. B, pedagogické, umelecké alebo športové
vzdelanie. Možnosť ubytovania v mieste výkonu práce. 
Životopis posielajte na e-mail: 1animateam@gmail.com
                                       Bližšie info: 0908 288 288

h ľ a d á :
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • PERGOLY

0948 787 777  |  www.balkona.eu Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

zasklievanie terászimné záhrady balkóny rámové
bezrámové hliník. prístrešky BioClimatic pergoly

ZĽAVY AŽ DO 30% Možnosť výhry 300 €NOVOROČNÁ AKCIA
splátky od 98 €splátky od 149 €splátky od 49 € splátky od 99 € splátky od 249 €

Inzercia
0905 915 039

WWW.REGIONPRESS.SK

www.hilfe-in-wuerde.at
office@hilfe-in-wuerde.at

Ak máte záujem o dlhodobú spoluprácu a �nančnú istotu, kontaktujte nás

Sprostredkovanie opatrovateľskej
práce v Rakúsku už 15 rokov

0908 868 643 | +43 699 190 48 723 | +43 7672 722 51 12
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A.I.I. Technické služby s. r. o. prijme ihneď

Základná zložka mzdy 
+ príplatky a 

UBYTOVANIE ZADARMO – NÁSTUP IHNEĎ 
, dispecing2@aii.sk
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AIW - Práca - Opatrovanie 
seniorov 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

máme stále dostatok ponúk aj pre mužov
-dňov rnusy r kúsk živnosť

Honorár 1 100 až 1 400 € brutto / 15 dní
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 

prijme do pracovného
pomeru:

Miesto výkonu práce:
Devínska Nová Ves (BA)

e-mail: praca@schnellecke.com   
  tel.: 0800 144 140
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Vodič LKW od 810 € brutto + 160 € 
variabilná zložka + ďalšie prémie

Vodič VZV / retrak / ťahač od  810 € brutto 

od  810 € brutto 

+ variabilná zložka min. 110 € + ďalšie prémie

Pracovník montáže
+ variabilná zložka min. 110 € + ďalšie prémie

+ variabilná zložka min. 110 € + ďalšie prémie
od  765 € brutto Skladový pracovník
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