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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.
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„Nepoznám na svete nič iné, čo by 
malo toľko sily ako slovo. Niekedy 
napíšem jedno a pozerám sa naň, až 
kým nezačne žiariť,“ povedala Emi-
ly Dickinson.

Slová – vedia rozjasniť deň, povzbu-
diť, pohladiť, liečiť, spôsobiť radosť, ale 
aj uraziť, zneistiť, odradiť, zarmútiť a 
zraňovať. Niekedy im prikladáme zby-
točne väčší význam, ako v skutočnosti 
majú, inokedy ich vnímame možno 
oveľa menej, ako by si zaslúžili. Slová – 
tie mocné čarodejky.

Slová, či už napísané alebo vyriek-
nuté, môžu mať veľkú silu a v rukách 
tých, ktorí ich vedia správne používať, 
predstavujú obrovskú moc. Majstri slo-
va, napríklad spisovatelia, ich doká-
žu ukladať tak prekrásne, že ich diela 
nadchýnajú tisíce ľudí po celom svete 
a obratní politici dokážu vďaka nim do-
konca zmanipulovať celé národy.

Vždy majme na pamäti, že slová, 
ktoré vyslovíme, dokážu urobiť náš ži-
vot a život ľudí okolo nás lepším alebo 

horším. Vhodne zvolené slová vedia 
zachrániť nejednu situáciu. Niekedy 
môžu slová, ktoré vyriekneme, toho 
druhého hlboko raniť a neraz je veľmi 
ťažké vziať ich späť, pretože rana, kto-
rú spôsobili na duši, je príliš hlboká. 
Inokedy dokážu naše slová pôsobiť 
ako živá voda, zahriať pri srdci, dostať 
iného človeka z najhoršieho či zlepšiť 
mu deň. Stačí pozdrav spojený s milým 
úsmevom, pochvala či zopár slov uzna-
nia.

Zvykne sa hovoriť „dvakrát meraj 
a raz strihaj“ a podobne by tomu malo 
byť aj v prípade slov, ktoré vychádzajú 
z našich úst. Radšej sa na 
chvíľku stíšme, narátajme 
v duchu do päť a až potom 
tasme zbrane. Najskôr 
myslime, až potom ho-
vorme. A vtedy, keď si 
to okolnosti vyžadujú 
a môžeme naše slo-
vá použiť ako liek, 
nešetrime nimi.

Vážme slová

» Renáta Kopáčová, redaktorka

z našich úst. Radšej sa na 
chvíľku stíšme, narátajme 
v duchu do päť a až potom 
tasme zbrane. Najskôr 
myslime, až potom ho-
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5. septembra 1960  
Muhammad Ali získal v boxe zlatú medailu na letných olympij-
ských hrách v Ríme

Výročia a udalosti

3. septembra 1918  
vláda USA uznala Česko-slovenskú ná-
rodnú radu za česko-slovenskú vládu a 
pripojila sa tak k predchádzajúcemu fran-
cúzskemu (29. júna) a britskému (9. au-
gusta) diplomatickému uznaniu ČSR

Výročia a udalosti

40
-0

03
1

9

3

61
45

5183
9

7
534

95
6

7

83

1

6

8
S

U

D

O

K

U



LC 22-35 strana_ 3

služby, zamestnanieluČenecKo 3

08
-0

03
3 

TT
14

78
-0

01
1

 

Operátor/ka výroby
KRIVÁŇ

Ponuka
práce

 s DOPRAVOU zadarmo
smer ZV, LC, RS

Nepretržitá prevádzka, 12hod. zmeny (ranná, nočná). 
Celková mzda: 1000 €/brutto + nástupný bonus 50 eur.

Pre viac info: 0944 425 183
nitra@mahax.sk 
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8. septembra 1967   
v Prahe sa začala stavba diaľnice Praha – 
Bratislava
9. septembra 1928   
bol založený Symfonický orchester Slo-
venského rozhlasu, najstarší profesionál-
ny orchester na Slovensku

Výročia a udalosti
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»Kupim motocykle Jawa/
CZ/Babetta/Stadion/Pio-
nier/Simson aj iné..Slušne 
zaplatim. 0949 371 361

Občianska
riadková
inzercia

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 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 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.

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    
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Každé vozidlo
si zaslúži starostlivosť.

DOPRAJTE JU
AJ TOMU SVOJMU.

Šafáriková 91, 048 01 Rožňava
e-mail: servisrv@tempus.sk, mob.: 0918 939 650

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA

0905 915 039
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Školský rok sa začína a vy si láme-
te hlavu nad tým, čo pribaliť školo-
povinným ratolestiam na desiatu? 
Vsaďte na nátierky. Ich príprava nie 
je náročná, dobre zasýtia a deti si 
pochutia. Prinášame tri osvedčené 
recepty plné zdravých surovín.

Nátierka z tekvice hokkaido
Suroviny: tekvicu hokkaido, kyslú 

smotanu, soľ, čierne korenie, tymián, 
citrónovú šťavu

Postup: Tekvicu hokkaido umyjeme 
a dužinu vyberieme, následne tekvicu 
nakrájame na kocky, uložíme na plech, 
polejeme olejom a pečieme v rúre pri-
bližne 15 až 20 minút. Upečenú tekvicu 
vložíme do misky a roztlačíme vidlič-
kou, prípadne rozmixujeme. Dochu-
tíme soľou, čiernym korením, kyslou 
smotanou, citrónovou šťavou a bylin-
kami podľa chuti.

Náš tip: Ak chcete, aby bola nátierka 
celkom jemná, odstráňte z tekvice po 
upečení šupku, až potom mixujte.

Mrkvová nátierka 
s ovsenými vločkami

Suroviny: 150g smotanovo tvaro-
hového syra, 50g bieleho jogurtu, 2 
mrkvy, 2PL ovsených vločiek, 1PL rep-
kového oleja, tekvicové jadierka

Postup: Mrkvu umyjeme, očistíme a 
na hrubo postrúhame.

Na panvicu dáme olej a mrkvu na 
ňom asi 5 minút podusíme. Necháme 

vychladnúť. Do misky vložíme syr a 
vymiešame ho s jogurtom. Primiešame 
ovsené vločky a mrkvu. Pred podáva-
ním posypeme tekvicovými jadierka-
mi.

Syrová nátierka s paprikou
Suroviny: 250g tvrdého syra vhod-

ného na strúhanie, 3 papriky rôznych 
farieb - zelená, červená, žltá, 150g šun-
ky, 100g majonézy, 100g bieleho jogur-
tu, soľ a korenie podľa chuti

Postup: Papriky umyjeme, rozkro-
jíme na štvrtiny, odstránime z nich 
jadrince a potom pokrájame na malé 
štvorčeky. Rovnako pokrájame aj šun-
ku. Syr na hrubo postrúhame. Do mis-
ky vložíme majonézu a vymiešame ju 
s jogurtom. Pridáme papriku, šunku 
a syr. Nátierku podľa chuti osolíme a 
okoreníme.

Chutné nátierky, ktoré zasýtia

» ren
zdroj foto pixabay
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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

Ako jediný poskytujeme záruku až 30 rokov na funkčnosť technológie
Za klienta vybavujeme všetku legislatívu s distribučnou spoločnosťou

Možnosť financovania s nulovými vstupnými nákladmi

FOTOVOLTIKA
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eternitových, plechových, plochých
a kanadské šindle

OBNOVA STRIECH
DOBRÁ STRECHA

TEL.: 0910 976 757

Bez potreby demontáže
bitumenovou lepenkou (index)
Zameranie, cenová kalkulácia, poradenstvo zdarma

za NAJLEPŠIU CENU
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PRÁCA
 v Brandys nad Labem

TEL: 0919 496 491 85
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PRÁCA
v Novom Bydžove

TEL: 0949 322 121 85
_1
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INZERCIA
0905 915 039
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MALOTRAKTOR,
AGZAT, VARI,

bubnovú kosačku,
mulčovač
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ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
������������������������

���TO, RÝCHL���������������
stabilizujeme základovú pôdu

a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

SK.ABAINNOVATOR.COM

0918 726 754

Dodržiavame prísne hygienické a bezpečnostné opatrenia


