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STUDNIARSKE
PRÁCE

JÁN FUNGÁČ – ZEMNÉ PRÁCE s.r.o.

• VÝKOP STUDNÍ
• PREHLBOVANIE STUDNÍ
• ČISTENIE STUDNÍ
0915 822 009
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interiérové // exteriérové
PLOTY A BRÁNY samonosné // dvojkrídlové

PRÍSTREŠKY A PREKRYTIE TERÁS
ZÁBRADLIE interiérové // exteriérové

TEL.: 0910 171 103

VÝROBA SCHODOV
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Lučenec, Zvolenská cesta 9, 50m od čerpacej stanice OMV
Info a objednávky: 0908 669 629, 047/433 40 12

AJ PRE POĽNOHOSPODÁRSKEAJ PRE POĽNOHOSPODÁRSKE
STROJE A ZARIADENIASTROJE A ZARIADENIA

AJ PRE POĽNOHOSPODÁRSKE
STROJE A ZARIADENIA

Ložiská • Guferá
 Klinové remene
      Manžety
        O- krúžky
             Filtre
               Oleje              
                 Spojovací materiál
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Peter Kucej  •  Nejedlého 17, Lučenec  •  www.slovexpres.sk

AUTOSERVIS
0911 870 299

PNEUSERVIS
0918 892 002

AUTOSÚČIASTKY
0907 870 299

OBJEDNÁVKY     0918 892 002

UMYVÁRKA
TEPOVANIE,

LEŠTENIE od 25 €
0915 834 386

ČISTENIE
KLÍMY OZÓNOM

OD 10 €
SERVIS

KLIMATIZÁCIE

OD 28 €

www.vianor.sk

sme tu pre vás

0905 915 039

INZERCIA
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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

Ve¾ký Krtíš

Poltár

Luèenec

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV   97.240 Bratislavsko Východ
BZ  106.540 Bratislavsko Západ
DS  34.320 Dunajskostredsko
GA  34.390 Galantsko+Šaliansko
HC  30.330 Hlohovecko+Sereďsko
KM  16.450 Komárňansko
LV  30.580 Levicko
MA  29.680 Malacko
NR  54.170 Nitriansko
NZ  35.050 Novozámocko
PK  22.970 Pezinsko
PN  41.870 Piešťansko+NM+MY
SC  35.420 Senecko
SE  36.750 Senicko+Skalicko
TO  41.930 Topoľčiansko+PE+BN
TN  59.870 Trenčiansko+DCA+IL
TT  49.930 Trnavsko
ZM  20.930 Zlatomoravsko

BB    56.200 Banskobystricko+BR
KY  29.300 Kysucko=CA+KM
LI  37.270 Liptovsko=LM+RK
LC    30.860 Lučenecko+VK+PT
MT    38.570 Martinsko+TR
OR    32.480 Oravsko=DK+NO+TS
PB    33.590 Považsko=PB+PU
PD     40.150 Prievidsko
ZV    38.400 Zvolensko+DT+KA
ZH  26.880 Žiarsko+ZC+BS
ZA  50.780 Žilinsko+BY

BJ  37.210 Bardejovsko+SK+SP
GE  30.830 Gemersko = RV+RS+RA
HU  27.190 Humensko=VT+SV+ML
KE  92.130 Košicko
KS  24.900 Košicko okolie
SL   12.940 Ľubovniansko
MI  31.260 Michalovsko+TV+SO
PP  41.520 Popradsko+KK
PO  49.940 Prešovsko+SB
SN  32.540 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

DISTRIBÚCIA (30.860 domácností)

Zvykne sa hovoriť, že chybovať je 
ľudské, odpúšťať božské. A ako po-
vedal taliansky psychiater Roberto 
Assagioli: „Bez odpustenia je život 
poháňaný nekonečným cyklom 
hnevu a túžby po odplate.“ Odpúš-
ťať by sme sa však mali naučiť nie-
len iným, ale aj samým sebe. Len 
tak sa môžeme pohnúť ďalej.

Nik z nás nie je neomylný a chyby 
či už väčšie alebo menšie robí každý z 
nás. Nie je dôležité a ani možné, aby 
človek nechyboval a rovnako nie je 
hanbou si chybu priznať. Prešľapom 
však je tváriť sa, že sa nestala, nepo-
učiť sa z nej a opäť ju opakovať. Ak 
sa však z našich chýb vieme poučiť, 
získavame tak nielen dôležité životné 
skúsenosti, vďaka ktorým sa v bu-
dúcnosti budeme vedieť rovnakým 
chybám vyvarovať, ale tieto naše omy-
ly nás dokonca nezriedka posúvajú 
vpred.

Častokrát sa zamýšľam nad tým, 
čo v niektorých ľuďoch vyvoláva to ne-
utíchajúce nutkanie kritizovať iných 
za ich činy, kde pramení tá ich potreba 
súdiť iných bez toho, aby poznali pra-
vú tvár vecí a udalostí. Prečo sú ochot-
ní vytvárať si vlastné závery bez toho, 

aby človeka skutočne poznali, spýtali 
sa ho na dôvody či príčiny jeho zlyha-
nia a súdia ľudí len na základe počuté-
ho, či vlastnej verzie toho, čo sa stalo. 
Prečo si myslia, že práve oni majú to 
právo niekoho odsudzovať?

Cesta životom je mnohokrát kri-
voľaká, namáhavá, náročná, tŕnistá 
a pretkaná mnohými neľahkými pre-
kážkami, ale je aj plná prekvapení, 
dobrodružstva, nových zážitkov a 
príjemných chvíľ. Neraz počas našej 
životnej púte pochybíme a, žiaľ, ne-
jestvuje spôsob, ako vrátiť daný oka-
mih späť a chybe sa vyhnúť. Tak to v 
živote skutočne nefunguje. Jediné, čo 
môžeme urobiť, je prijať fakt, že chyby 
robíme všetci. Jednoducho to patrí k 
životu. Myslím si, že aj vďaka našim 
pochybeniam zistíme, čo je v živote 
skutočne dôležité a že 
práve vďaka chybám, 
ktorých sa dopúšťa-
me, ak sme ochotní 
si ich pripustiť, 
p r e k o n á v a m e 
naše nedostatky 
a postupne sa 
stávame lepšími 
ľuďmi.

Chybovať je ľudské

» Renáta Kopáčová, redaktorka

Hoci ste možno navštívili Piešťany 
viackrát a myslíte si, že vás v známom 
kúpeľnom meste už nemá čo prekva-
piť, môže byť opak pravdou. Až ko-
mentovaná prehliadka mesta so sprie-
vodcom vám ukáže, aké rôzne ďalšie 
poklady Piešťany ešte ukrývajú.

Príležitosť, aká sa neodmieta. Aj tak 
by sme pokojne mohli nazvať možnosť 
absolvovať v Piešťanoch prehliadky mes-
ta spolu so sprievodcom. Vďaka tomu 
spoznáte kúpeľné mesto detailnejšie a 
zároveň sa dozaista oboznámite aj s no-
vými lokalitami, z ktorých si do budúcna 
budete vedieť vybrať svoju obľúbenú. 
Môžete si vybrať hneď z niekoľkých dru-
hov prehliadok – či už bude zameraná na 
všeobecnú históriu mesta Piešťany, alebo 
špecificky, napríklad na históriu miestnej 
elektrárne či Domu umenia. Ak milujete 
prírodu, odporúčame veľmi zaujímavú a 
atraktívnu prezentáciu ornitológa.

Spoznajte mesto Piešťany 
a Kúpeľný ostrov

Počas Prehliadky mesta Piešťany 2022, 
ktorá je pre všetkých účastníkov zdarma, 
navštívite aj Kúpeľný ostrov a s lokalitou 
sa dôkladne zoznámite. Program je vhod-
ný tak pre individuálnych návštevníkov, 
ako aj pre organizované skupiny žiakov, 
študentov či dôchodcov, maximálne do 
počtu 45 ľudí. Zahŕňa v sebe prehliadku 
najdôležitejších historických a archi-
tektonických pamiatok s výkladom a 

rovnako tak profesionálneho miestneho 
sprievodcu, ochutnávku termálnej vody 
a pravých kúpeľných oplátok pri Napo-
leonskych kúpeľoch či rôzne rady a tipy 
od miestnych. Dozviete sa napríklad, čo 
robiť po prehliadke, kam možno zájsť ale-
bo čo by ste mali ešte vidieť. Prehliadka 
sa začína stretnutím pri Fontáne Príbeh 
prameňov v centre mesta a pokračuje 
Mestským parkom, Grand hotelom Ró-
nai/Liečebný dom Slovan/, Kursalonom 
Kúpeľnou dvoranou, Penziónom Zelený 
strom, Hotelom Nárožny, Kolonádovým 
mostom, Sochou Barlolámača, Sochou 
Ľudovíta Wintera, Hotelom Thermia 
Palace, Kúpeľnými domami Napoleon 
I.-III., Kúpeľným parkom, Kúpeľným do-
mom Pro Patria, termálnymi jazierkami, 
Kúpaliskom Eva a voliérami s pávmi.

Termíny prehliadok: piatok, 1. júla 
2022 o 16.30 h, piatok, 15. júla 2022 o 16.30 h.

Miesto stretnutia: Fontána Príbeh 
prameňov, Winterova ulica, Piešťany

Informácie a foto poskytla 
OOCR Rezort Piešťany

Objavujte nepoznané tajomstvá Piešťan

» ren

2. júla 1995  
Ján Pavol II. navštívil Prešov a modlil sa Akatist s gréckokatolíc-
kymi veriacimi

Výročia a udalosti
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! OCHRANA pred BANKAMI, pred PODVODMI 
aj DRAŽBAMI, aj na SÚDE !

» Kúpim stare motorky typu 
jawa perak 250/350 dobre 
zaplatim 0908 795 502

» ODKUPIM STARE MINCE 
BANKOVKY A INE 0903 868 
361 

01 AUTO-MOTO / predaj        

02 AUTO-MOTO / iné 

03 BYTY / predaj 

04 BYTY / prenájom 

05 DOMY / predaj   

06 POZEMKY / predaj 

07 REALITY / iné       

08 STAVBA                    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

13 RÔZNE / predaj    

14 RÔZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

Občianska
riadková
inzercia

Občianska
riadková
inzercia

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na tejto strane

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 mo-
bilný operátor. Cena je 0,60 € 
s DPH za každých začatých 30 
znakov textu vášho inzerátu 
vrátane medzier. Nič iné neúč-
tujeme. Upozornenie! Služba ne-
funguje u operátorov O2 a 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 no-
vinách, LC zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na zadnej 
strane vľavo dolu. Službu Plat-
baMobilom.sk technicky zabez-
pečuje ELET, s.r.o.
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CNC FREZAR, STROJÁR
Mzdové podmienky brutto:
1000 – 1300 Eur/mesiac
CNC SÚSTRUŽNÍK
Mzdové podmienky brutto:
900 – 1250 Eur/mesiac
CNC TECHNOLÓG –
PROGRAMÁTOR
Mzdové podmienky brutto:
1000 – 1400 Eur/mesiac

Základná zložka mzdy závisí
od skúseností uchádzača.
Miesto výkonu práce Lučenec. Kontakt: 0905 890 467
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5Vzorková predajňa Fiľakovo, Biskupická cesta (pri Lidl), tel. 0903 740 682

HROBY KOMPLET
ZA CENU PRIAMO OD VÝROBCU

43
-0
04
9

43
-0
01
1

047/433 4777, 0905 198 723
LUČENEC, Karmána 12/20

www.kolac.sk

Cafe & Wellness
Molnar

0911 220 979
LUČENEC, Jokáiho 1274/2a
www.wellnessmolnar.sk

Po – So: 7.00 – 18.00
Ne: 9.00 – 18.00 Kaviareň: 8.00 – 21.00

Wellness: 15.00 – 21.00
Pia – So: do 22.00

Celoročná akcia v predajni. 
Ľubovoľný mix 30 ks
zákuskov len za 25 €. Sauny, vírivky, soľná jaskyňa
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Predstavte si dokonalý večer pri 
krásnej a emotívnej hudbe v oko-
lí prírody a čarovného prostredia. 
Spevák Juraj ,,Ďuri“ Hnilica Vás 
prenesie pomocou svojej hudby do 
magickej krajiny.

 
Slovenský pesničkár a skladateľ            

s prívlastkom „večný optimista“ Juraj 
Hnilica pôsobí na hudobnej scéne už 
cez 20 rokov. Sám o sebe tvrdí: „Mu-
zika je mojím poslaním a najviac si 
cením, keď prostredníctvom nej mô-
žem tešiť ľudí a šíriť do sveta pozitív-
ne naladenie.“

Spoločne s hosťami sa tešia, ako        
si spolu užite bezprostredný zážitok             
a spontánnosť, ktorá je na jeho koncer-
toch viac ako samozrejmosťou.

Hostia ako Mirka Slančíková Miške-
chová a Kaczi, ktorých hudobná tvorba 
je krásnym zážitom sa postarujú a ne-
zabudnuteľnú atmosféru. Spolu s nimi 
sa na pódiu objaví aj autor a poet Ján 
Marton, ktorého tvorba pohne s každou 

emóciou. Krásne a dokonalé stretnutie 
ľudí, ktorý milujú umenie a život. 

Pozývame Vás na magický 
koncert v Martine 22.7.

Prídite si spolu s nami užiť krásny ve-
čer v nezabudnuteľnej atmosére krásnej 
huby v podaní slovenských autorov. 

Jedinečný hudobný a umelecký 
zážitok v podaní hudby a poézie. 
Presunte sa spolu s nami do krásnej 
atmosféry a prídite podporiť Slovenskú 
tvorbu, ktorá si to jednoznačne zaslúži. 
Čaro hudby si Vás jednoznačne zís-
ka.

Tešíme sa na Vás.

Lístky sú v predaji 
na durikes.sk

autor: 
Diana Kotesová

Čarokrásny koncert v Martine 
s Jurajom HnilicomPestovanie byliniek si už získalo za po-

sledné roky na Slovensku veľa priaz-
nivcov. Miesto si našli na našich bal-
kónoch, terasách i v záhradách. Vieme 
ich však správne zberať, uskladňovať 
a používať? Keďže zber niektorých z 
nich sa už začal, prinášame zopár rád.

Priaznivé účinky byliniek na náš or-
ganizmus poznali už naše staré mamy a 
pri ich správnom používaní dokážeme 
nimi nielen dochutiť a prevoňať pripra-
vované pokrmy či nápoje ale aj posilniť 
naše zdravie.

Zbieranie byliniek - Na zber byliniek 
je vhodný košík, prípadne textilné či pa-
pierové vrecko. Zbierajte ich za suchého 
počasia a dbajte na to, aby ste zbierali len 
zdravé rastliny. Kvety trhajte cez obed a 
vňať ešte pred odkvitnutím rastliny.

Uskladnenie byliniek - Bylinky čo 
najskôr po zbere spracujte, pričom vo-
liť môžete medzi dvoma spôsobmi ich 
uskladnenia – sušením a mrazením. Do 
niektorých jedál sa bez problémov dajú 
použiť sušené bylinky, ale sú i také po-
krmy či nápoje, kde lepšie vyniknú, ak 
nemáme po ruke čerstvé, práve tie mra-
zené, pretože si zachovajú nielen svoju 
prirodzenú farbu a svieži vzhľad, ale aj 
väčšinu zdraviu prospešných látok.

Sušenie byliniek - Bylinky sušte na 
teplom, suchom a dobre vetranom mies-
te. Určite sa vyhnite priamemu slnku. 
Jednotlivé rastliny rozložte na sito alebo 
ich sušte v menších trsoch zavesené. To, 

že je už bylinka suchá a pripravená na 
uskladnenie zistíte tak, že sa jej stonky 
ľahko lámu. V takom prípade bylinky 
vložte do dobre uzatvárateľnej nádoby a 
skladujte na suchom a tmavom mieste. 
Väčšinu z nich môžete potom používať 
počas celého roka, až kým nebudete mať 
novú úrodu.

Mrazenie byliniek - Vhodnými bylin-
kami na mrazenie sú napríklad petržle-
nová vňať, kôpor, mäta, pažítka, šalvia či 
medovka. Bylinky pred mrazením dobre 
umyte a osušte. Ich listy alebo vňať mô-
žete zmraziť vcelku tak, že ich vložíte do 
vreciek určených na mrazenie potravín. 
Ďalšou možnosťou mrazenia byliniek je 
ich zaliatie vodou. Bylinky v takom prí-
pade vložte do plastových téglikov alebo 
nadrobno posekajte a vložte do formičiek 
na ľad.

Náš tip: Do nádobky určenej na výro-
bu kociek ľadu vložte celé lístky mäty či 
medovky, tie vám potom výborne poslú-
žia pri príprave chutných nápojov.

Ako na zber a uskladnenie byliniek

» ren
autor foto congerdesign pixabay

www.pracahned.eu

Nájdeme Vám novú prácu hneď 
s množstvom benefitov.
Nitra,  Trnava, Galanta, 

Hlohovec, Lozorno. 

0908 961 969  0917 839 697  0948 002 048  0917 465 632
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Dispečing SK - 0950 333 222
Lučenec

7. júla 1945  
v Turčianskom Svätom Martine sa začal (dvoj-
dňový) prvý celoslovenský zjazd Demokratic-
kej strany, na ktorom 446 delegátov okresných 
a miestnych organizácií a viacero ústredných, 
okresných a miestnych funkcionárov strany 
zvolilo Jozefa Lettricha za predsedu strany

Výročia a udalosti
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Prijmeme na dlhodobú spoluprácu

DO NEMECKA

+

2500 - 3000€
ELEKTRIKÁR A POMOCNÝ ELEKTRIKÁR

STAVBÁR
POKRÝVAČ PLOCHÝCH STRIECH
VODÁR/KÚRENÁR/INŠTALATÉR

Hľadáme
pracovníkov na vedúce

pozície v oblasti stavebníctva.
Nemecký jazyk podmienka

Nástup ihneď

+421 944 016 775 85
_0

0
20
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FOTOVOLTIKA
VAŠA VLASTNÁ ELEKTRÁREŇ

Ušetrite na platbách za elektrinu až do 80%
Nespotrebovanú elektrinu môžete predať

Viete fungovať nezávisle od distribučnej siete

„ S L N K O  F A K T Ú R Y  N E P O S I E L A “

Viete e fufungngovovaťať nnezááviislle odd didistribuččnej siete

Andrej Perencsei  ×  0948 501 193  ×  perencseiovci@eprojekt.sk

Bezplatná cenová ponuka na počkanie
Montáž bez mimoriadnych zásahov do stavby
Buď virtuálna batéria s možnosťou nekonečného prenášania
energie alebo možnosť predaja nespotrebovanej elektrickej energie
Kvalitné fyzické batérie so životnosťou 15 - 20 rokov, ktoré
sa dajú kedykoľvek doplniť, ak chcete byť úplne nezávislí od siete
Ako jediný poskytujeme záruku až 30 rokov na funkčnosť technológie
Za klienta vybavujeme všetku legislatívu s distribučnou spoločnosťou
Možnosť financovania s nulovými vstupnými nákladmi
Automaticky od nás získate aplikáciu v mobile bez dodatočných poplatkov
Dotácia 1500 € na každú inštaláciu, aj v Bratislavskom kraji
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MALOTRAKTOR,
AGZAT, VARI,

bubnovú kosačku,
mulčovač
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Cenovo dostupné riešenie pre každé schodisko

Môj Stannah,
moja sloboda

Stannah je lídrom na svetovom trhu so schodiskovými výťahmi.

MYL1

24/7
Servis na
Slovensku

5-ročná záruka so servisom v cene - jedinečná na trhu!
Zákaznícka podpora 24 hodín denne, 7 dní v týždni,
kdekoľvek v krajine.

Táto ponuka platí do 15/07/2022. Nekumuluje sa s inými zľavami a ponukami

AK UVEDIETE 
TENTO ČASOPIS,
ZÍSKATE
10 % ZĽAVU0800 162 162

Pre ŤZP občanov možnosť vybaviť na 
zakúpenie stoličkového výťahu peňažný 
príspevok od štátu.

Zavolajte zadarmo
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www.virivkyonline.sk
0949 444 033
info@virivkyonline.sk

����������������
luxusných víriviek 

po celom Slovensku
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Rezervácie: 0918 591 942
info@oravskahoraren.sk, www.oravskahoraren.sk

Penzión *** Oravská horáreň
Oravský Podzámok č. 396, lokalita Zábava

Rekreačné 
poukazy v cene 

272 €/ osoba a pobyt.

Tešíme sa na stretnutie s vami!

PENZIÓN ***
ORAVSKÁ HORÁREŇ
Mimoriadna
LAST minute DOVOLENKA

222 € 
1 nepracujúci dôchodca

iba za Cena zahŕňa: 
5 x plná penzia
5 x ubytovanie 
1 x  celodenný výlet

+ BONUSY 
a bezplatné 
služby!!!Voľné termíny:

1. 8. – 6. 8.
8. 8. – 13. 8.

22. 8. – 27. 8.
29.8. - 3.9.

5.9. - 10.9. a neskôr. 

na 6 dní/ 5 nocí 
so Štátnou účelovou dotáciou 

pre dôchodcov
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