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Revúcky tanečný parket 2017
Čarovný svet ladných tanečných krokov, hudby, nádherných
šiat, flitrov, účesov a lesku sa po
roku opäť vrátil do Revúcej. V
nedeľu 5.novembra sa telocvični
SOŠ gen.Viesta konala súťaž o
Pohár zástupcu primátora mesta v tanečnom športe štandardných a latinskoamerických tancoch s medzinárodnou účasťou.
Vyhlasovateľom súťaže boli Tanečné štúdio Happy Dance Revúca a Mesto Revúca, usporiadateľom Tanečné štúdio Happy
Dance Revúca a Tanečné štúdio
S c h w a r t z Tan z R o ž ň a v a .
Všetkých zúčastnených, hostí,
súťažiace páry, sponzorov a divákov privítal zástupca primátorky mesta Július Buchta, ktorý
s členom odbornej poroty Júliusom Schwartzom odovzdávali
ocenenia na stupňoch víťazov.
Do nášho mesta pricestovalo
107 tanečných párov z celého
Slovenska, z Maďarska a Poľska, ktorých tanečné umenie posudzovalo 11 porotcov zo Slovenska, Česka a Maďarska.
Medzi porotcami okrem iných
nechýbali legenda tanečného
športu, už spomínaný Július
Schwartz, a tanečný pedagóg,
tanečník a choreograf Milan
Plačko.

Páry súťažili v kategóriách deti,
juniori, dospelí a seniori v rôznych výkonnostných triedach.
Revúcu reprezentovali páry Tomáš Buchta a Lea Sviežená a
Ján Theodore Beneš a Tamara
Egedová z Tanečného štúdia
Happy Dance Revúca pod
vedením trénera Júliusa
Schwartza .Tomáš Buchta a Lea
Sviežená v kategóriách junior aj
dospelí v latinskoamerických a
štandardných tancoch obsadili
5.miesta , Ján Theodore Beneš
a Tamara Egedová v kategórii
deti získali bronzové 3.miesto.
Divákom sa nesúťažne predstavili aj deti, najmladšie náde-je
Tanečného štúdia Happy Dance
Revúca.

Záhrada PSG

Ján Theodore Beneš a Tamara Egedová, 3.miesto

Revúcky tanečný parket je
bodovacia súťaž, ktorá súťažiace páry posúva do vyšších
výkonnostných tried. Jednotlivé
páry si prišli zmerať sily a
ukázať, čo si tvrdo na tréningoch oddreli. My sme vnímali a
užívali si estetiku tanca, tanečné melódie, šaty a účesy
tanečníc. Všetkým ďakujeme za
umelecký zážitok a veríme, že
sa do Revúcej opäť o rok vrátia.
Text a foto: Katarína Kvetková

Tomáš Buchta a Lea Sviežená , 5.miesto

Tomáš Buchta a Lea Sviežená, štandardné tance

V rytme latinskoamerických tancov
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Ako sme volili do orgánov samosprávneho kraja
V sobotu 4.novembra 2017 sa
na Slovensku konali voľby do
orgánov samosprávneho kraja,
župné voľby. Na stránkach našich novín sme vám priniesli
zoznam kandidátov na poslancov BBSK za okres Revúca
a v krátkosti sme predstavili
kandidátov z nášho mesta.
Dnes vám prinášame informácie o výsledkoch volieb a
vyjadrenie úspešných kandidátov z okresu na poslancov župného parlamentu. Volebná účasť na Slovensku dosiahla
29,94%,v Banskobystrickom
kraji 40,28%. Do kresla župana
na najbližších 5 rokov zasadne
Ján Lunter, nezávislý, ktorý získal silný mandát 48,54% voličov. V župnom parlamente budú náš okres spolu s ďalším 46
poslancami kraja zastupovať
traja poslanci Milan Kolesár,Július Laššan a Július Buchta. Do parlamentu zasadne
najviac nezávislých poslancov
22, za stranu SMER-SD 15 poslancov, za Stranu maďarskej
komunity 5, za koalíciu SaS,OĽANO, NOVA,KDH, Občianska konzervatívna strana 4
poslanci, strany SNS,Most, Kotleba-Ľudová strana Naše Slovensko budú zastúpené po jednom poslancovi.

Výsledky v meste Revúca

Ing.Július Buchta, SNS
2061 hlasov
Veľmi pekne sa vám chcem poďakovať za všetku vašu podporu vo voľbách do VÚC. Dali
ste mi energiu aby som urobil
náš Gemer krajším. 2061 vašich
hlasov je pre mňa obrovská výzva a verím, že vašu dôveru neklamem.Ďalej ďakujem všetkým
moderne zmýšlajúcim ľuďom s
pohľadom na náš krásny kraj
hodný 21. storočia. Hlboká a úctivá poklona každému jednému,
ktorý si uvedomil, že nechce aby
sa nasledujúcich 5 rokov podobalo doterajšiemu volebnému
obdobiu. Vysoká účasť vo voľbách je jasný znak toho, že sú
ľudia ktorým záleží na našej budúcnosti, že chceme niečo zanechať a odovzdať aj našim
deťom a že sa stále oplatí za vás
bojovať.
Na záver ďakujem všetkým starostom, zástupcom samospráv
za ich podporu (počúval som

pozorne pri mojich osobných
návštevách) a chcem zdôrazniť
že týmto mojim poďakovaním sa
nič nekončí, PRÁVE ZAČÍNA.
Začína sa spolupráca okresu
ako celku, zlepšenie komunikácie "severu" s "juhom", spolupráca s mikroregiónmi, občianskymi združeniami a jednoducho
s každým kto bude mať záujem.
Prioritne sa pustím do zabezpečenia zdravotnej starostlivosti
našich nevinných detí a to prinavrátením detskej LSPP späť
do Revúcej. Je toho ešte oveľa
oveľa viac (infraštruktúra, cyklotrasy, sociálne služby...).
Ďakujem

MVDr.Milan Kolesár,SAS,
OĽANO,NOVA,KDH-2906 hlasov
Vážení obyvatelia okresu Revúca , dovoľte mi poďakovať sa
za vaše odovzdané hlasy počas
volieb do orgánov samosprávnych krajov, kde som kandidoval
do funkcie poslanca za náš
okres.

Samozrejme mám radosť z výrazného volebného úspechu,
ktorý sa mi podarilo dosiahnuť,
ale zároveň cítim aj vysokú
mieru zodpovednosti za naplnenie volebných zámerov, ktoré
som si stanovil podľa kompetencií vyššieho územného celku,
tak aby som po 5 rokoch mohol
podať pozitívny odpočet práce
poslanca.
Po zhodnotení účasti vo voľbách
, ktorá bola výrazne vyššia oproti
minulým voľbám som naplnený
presvedčením, že nám Gemerčanom nie je jedno ako sa bude rozvíjať náš región a kraj.
Verím, že spojením síl úspešných zvolených poslancov a nového predsedu sa podarí rozhýbať regionálny rozvoj, zlepšiť
cestnú infraštruktúru a skvalitniť
sociálne služby, zdravotníctvo a
školstvo v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK.
Pokúsme sa spoločne pozdvihnúť náš Gemer na takú úroveň,
ktorá mu patrí.
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Ako sme volili do orgánov samosprávneho kraja

Ing. Július Laššan SMER-SD
2480 hlasov
Vážení občania,dovoľte mi v
prvom rade poďakovať všetkým,
ktorí ste mi odovzdali svoj hlas.
Vážim si Vašu dôveru, urobím
všetko preto, aby sa život v našom okrese podal opäť na kvalitatívnu vyššiu úroveň. Nie je to
jednoduché zastupovať okres,

ktorý má v 49 členom parlamente 3 poslancov. Som 15 rokov
starostom, ale je obrovský rozdiel miestna samospráva a regionálna samospráva. V miestnej samospráve by mali starosta
a poslanci zastupiteľstva ťahať
za jeden koniec lana a pozerať
na rozvoj svojej obce. Nie vždy
to tak funguje, ale ja som mal
šťastie, že som mal stále oporu
a dôveru v poslancoch obecného zastupiteľstva. V regionálnej samospráve BBSK je 49
poslancov z 13 okresov proporcionálne podľa počtu obyvateľov v jednotlivých okresoch. Ak
si niekto myslí,že jeden poslanec niečo zmôže sám je prinajmenšom naivný. V zastupiteľstve sa vytvárajú poslanecké

kluby podľa politickej príslušnosti, ale aj poslanecký klub nezaradených, ktorý v podstatefunguje ako politický klub, len
združuje tzv. nezávislých poslancov. Preto pri presadzovaní
a obhajovaní pozície okresu je
dôležité, aby ste si našli podporu
pre svoje návrhy v širokom
spektre poslancov. Ešte dôležitejšie je často svoje návrhy presadiť na odborných komisiách.
Ako člen komisie viem o čom hovorím. Je dôležité, aby nás v
týchto funkciách zastupovali ľudia, ktorí majú skúsenosti z
miestnej samosprávy, ale aj
znalí problémov a problematík,
ktoré sú v kompetencii VUC.
Zastávam názor, že do re-

gionálnej politiky by mali vstupovať ľudia, ktorí už niečo sami
dokázali a majú určité výsledky.
Treba si tiež uvedomiť, že funkcia poslanca VUC nie je honor,
ale služba kraju za ktorý ste
zvolený a obrovská zodpovednosť. Je treba riešiť mnohé problémy z minulosti, ale stále sa
objavujú aj nové (sociálna oblasť, zdravotníctvo, doprava,
atď. ...)Netreba ľudom sľubovať
nemožné, ale trpezlivou prácou
dosiahnuť výsledky. Verím, že s
Julom a Milanom vytvoríme tím,
ktorý dokáže presadzovať záujmy obyvateľom nášho okresu.Na záver mi dovoľte, ešte raz
Vám poďakovať za prejavenú
dôveru.

VYNESENÉ Z MESTSKÉHO ÚRADU...
Realizáciou zámeru
bola ciach M.R.Štefánika a Muránsukončená rekonštrukcia chod- ka z vlastných prostriedkov
boli nové obrubníky a do nového níkov v celom prieťahu mesta
mesta Revúca.
podkladu uložená zámková pri ceste II.triedy č.532na ulidlažba. V rámci stavebných prác
bola vykonaná aj bezbariérová
úprava plôch v križovatke
spomínaných ulíc a to z dôvodu
zriadenia priechodu pre chodcov na Ul.Tomášikovej pri
objekte Slovenskej sporiteľne.
Rekonštrukcia chodníka zabezpečí bezproblémový pohyb
chodcov na tomto frekventovanom úseku v centrálnej mestskej zóne. Zrekonštruovaný
chodník taktiež esteticky dotvorí predmetnú lokalitu.

Rekonštrukcia chodníka
V septembri a októbri tohto roku bola na časti ulice M.R.Štefánika v Revúcej uskutočnená
rekonštrukcia chodníka zhotoviteľom Eva Kilíková - Stylling
RA, Revúca v hodnote 38,1
tis. eur a to v úseku od križovatky ulíc M.R.Štefánika - Tomášikova po objekt „Bagetka“ v
dĺžke 160 m. Pôvodný asfaltový
povrch chodníka bol v nevyhovujúcom technickom stave, pričom bol jeho priechod problémový. Realizáciou zámeru boli
odstránené pôvodné obrubníky
a betónový podklad, osadené
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Modernizácia chodníkov
Mesto Revúca zabezpečilo na
území mesta modernizáciu
chodníkov, ktorá sa uskutočnila
v auguste septembri tohto
roku.Stavebné práce boli zrealizované zhotoviteľom Inžinierske stavby a.s., Košice v hodnote 142,2 tis. eur. Modernizácia väčšieho rozsahu bola
uskutočnená v lokalitách -Ul.
Tomášikova,Vl.Clementisa,
vnútroblok medzi ulicami T.Vansovej a Vl.Clementisa,
pred Gymnáziom M.Kukučína,
Ul. Jesenského a Ul. Partizánska s priľahlými chodníkmi.

Celkovo bolo zmodernizovaných 8 500 m2 chodníkov.
Pôvodný asfaltový povrch
chodníkov bol v uvedených lokalitách v nevyhovujúcom technickom stave a pohyb po nich
bol
značne problémový.
Realizáciou zámeru bol
odstránený pôvodný asfaltový
povrch, vykonaný asfaltový
spojovací postrek s následným
uložením asfaltového betónu o
hrúbke 40 mm. Súčasne bola
vykonaná
výšková úprava,resp.rekonštrukcia poklopov, armatúr a uličných vpustí,
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nachádzajúcich sa na ploche
realizovaných chodníkov. Na
Ul.Partizánskej boli osadené
nové cestné obrubníky z dôvodu, že pôvodné obrubníky a
chodník boli v rovine s miestnou

komunikáciou.
Zámerom mesta Revúca je
zabezpečiť v budúcom období
ďalšiu modernizáciu chodníkov
na území mesta, ktoré sú v nevyhovujúcom technickom stave.

slovenské mestá Revúca, Jasenová, Kláštor pod Znievom a
chorvátsky Lipik, Pakrac a Selca.

čenie o význame vzájomných
vzťahov vo všetkých oblastiach
aj v súčasnosti.

Navštívili sme chorvátsky Pakrac
Bolo nám cťou reprezentovať
Zúčastnené strany skonštato- naše mesto i Slovensko u priavali prínos historického prepo- teľov v Chorvátsku.
jenia miest a vyjadrili presved- Odd.regionálneho rozvoja MsÚ

Hudobná škola SENIOR

Dňa 21. októbra 2017 sa v partnerskom meste Pakrac v Chorvátsku konal 9. ročník veľtrhu
„SLAVONSKI BANOVAC“. Toto
podujatie má obrovský význam
pre rozvoj cestovného ruchu a
domáceho i medzinárodného
turizmu, o čom svedčí i účasť
konzulky Lindy Karašovej z
konzulárneho úseku Veľvyslanectva Slovenskej republiky v
Chorvátsku.
Počas celého dňa varili kotlíkové špeciality aj domáci v počte
53 družstiev napr. živnostníci v
oblasti služieb,poľnohospodárstva, kaderníčky, autoopravári a
pod. V 20 stánkoch sa predávali
regionálne produkty - ovocie,
zelenina, šťavy, džemy, údené
šunky, koláče so sezónnym ovocím, kvety, záhradnícke potreby, výrobky z dreva, košíky.
Prezentovali sa tiež napríklad
kvetinárstva, k tomu vyhrávala
regionálna kapela a vystupovali
súbory rôzneho žánru. Celé
námestie hýrilo farbami aj kvôli
nádhernej jesennej výzdobe.
Podujatia sa na pozvanie zúčastnilo takmer 30 novinárov a 3
celoštátne televízie, čím veľtrh
dosiahol nadregionálny rozmer.
Mesto Revúca spolu s obcou
Jasenová a ďalšími obcami re-

giónu Dolná Orava prijali pozvanie primátorky mesta Pakrac
Anamarije Blažević na tento veľtrh.V spoločnom stánku sa prezentovali tieto historicky prepojené mestá a obce prostredníctvom gastro špecialít a širokého
spektra propagačných materiálov. Nechýbali rôzne druhy syrov, mäsové výrobky, domáce
škvarkové pagáče a štrúdle. Z
propagačných materiálov to bol
turistický sprievodca o Revúcej,
pexesá, záložky, pohľadnice a
tiež materiály o zaujímavostiach
Oravy. Návštevníci tohto podujatia mohli ochutnať Gemer i
Oravu nielen prostredníctvom
chuťových pohárikov a obrazových materiálov v slovenskom a
anglickom jazyku, ale i vďaka
folklórnemu vystúpeniu - spevu
a hre na heligónke v podaní
starostov z Oravy. Záujem zo
strany Pakračanov bol veľmi
intenzívny, o čom svedčí i fakt,
že dobroty a materiály zo stánku
mizli ako huby po daždi. Toto pozvanie malo pre všetkých ešte
jeden veľký význam, nakoľko v
tomto roku uplynulo už 11 rokov
od podpísania Zmluvy o spolupráci s mestami, kde sa narodil,
žil, pracoval a tvoril slovenský
spisovateľ Martin Kukučín. Sú to

V.Péliová

Mesto Revúca v spolupráci so
Zariadením opatrovateľskej
služby CILKA zrealizovalo projekt "Hudobná škola SENIOR" v
mesiacoch júl - október 2017.
Projekt bol realizovaný s finančnou podporou Ministerstva
kultúry Slovenskej republiky.Hudobná škola SENIOR
prebiehala podľa stanoveného
rozvrhu. Pravidelne sa aktivít
zúčastňovalo viac ako 20 klientov ZOS CILKA. V štyroch "výučbových blokoch" s lektorkami
Renátou Brezovskou, Natáliou
Poprockou,zamestnancami
CILKY, dobrovoľníkmi v tvorivých dopoludniach vyrábali hudobné nástroje, učili sa piesne,
spomínali na hudbu svojej mladosti, do tanca bolo mnohým pri
dopoludniach s pohybom.
"Mladí sú takí, akí sme boli my
pred 50 rokmi. Mladí rýchlo bežia, ale my poznáme skrat-

ky."Tieto múdre slová zazneli na
záverečnom slávnostnom programe 27. októbra 2017. L y kovček,ženská spevácka skupina z Lykovca a klienti spoločne pripravili hudobno-slovný
program.Úvodné slová predniesla p. Čechová, p. Hégerová
prečítala z vlastnej tvorby príbeh o stratenom a znovunájdenom manželovi
vo vojne.Úspešní účastníci Hudobnej
školy dostali "vysvedčenie" s
textom "Varuj sa rán, čo sa dlho
hoja. Miluj ľudí, čo za to stoja.
Dosiahni v živote všetko čo
chceš, a ži tak, nech nikdy nič
neľutuješ."CILKA sa rozozvučala krásnymi ľudovými piesňami. Od Muráňa po Revúcu
spievali deti z Lykovčeka, Lykovec, klienti a zamestnanci
príbuzní. Ďakujeme všetkým,
ktorí sa podieľali na úspešnej
Hudobnej škole SENIOR
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V ZuŠke sme privítali návštevu z Maďarska

Nekazte deťom radosť

Deti a rodičia,ktorí radi navštevujú areál detského
ihriska pri Dome športu “ďakujú” za znehodnotenie
detských hracích prvkov v areáli. Koncom októbra
sme zaznamenali poškodenie dreveného vláčika. Ten je
v súčasnosti v oprave a bude umiestnený opäť v areáli

Potravinové balíčky poslednýkrát v tomto roku

V piatok 13. októbra 2017 napoludnie sme srdečne privítali očakávanú návštevu našej partnerskej školy z Maďarska v areáli ZUŠ.
Prvá nesmelá komunikácia a ostych rýchlo pominuli. Večer na nás
všetkých čakal zážitok v podobe koncertu. Nevšedný a nezabudnuteľný. Videli a počuli sme spev maďarských ľudových piesní,
kvalitné výkony mladých gitaristov, violončelistu, huslistky, klaviristu
a rôznych hudobných zoskupení. Dlhotrvajúci aplauz a výkriky
„bravó“ patrili každému jednému vystúpeniu. Koncert očaril
poslucháčov a zanechal zážitok, na ktorý dlho nezabudneme. V
hľadisku sedela aj primátorka mesta. Eva Cireňová, ktorá bola tiež
očarená výkonmi našich hostí. Program návštevy pokračoval v
sobotu prehliadkou Betliara a jeho krásneho jesenného okolia.
Počasie nám prialo, ale po dobrom obede sme sa museli rozlúčiť.
Prežili sme pekné chvíle s priateľmi, ktorých si vážime a tešíme sa
spoločne s nimi na najbližšie stretnutie. Mgr.M.Chalupková

Knižné novinky z mestskej knižnice
Kozmon,F: Potkan.
Hlavný vyšetrovateľ Marek Wolf, samotár a neprístupný chlap,
sprevádzaný len verným psom, sa nedávno vrátil z Kanady. On
jediný verí, že za mrežami sedí nesprávny muž. Ale medzi novými
kolegami nemá nikoho na svojej strane.
Filan,B: Rozhovor s tigrom..
Boris Filan hovorí, že mesto je jeho les. V novej cestopisnej knihe
nám ponúka hneď niekoľko lesov. Vracia sa na známe miesta a
objavuje nové. Čakajú nás Benátky, Ľubľana, Terst, Moskva, Berlín
a Dublin.
Hunterová,K.A: Šľachtická rošáda.
Historická romanca z regentského Anglicka. Je plná tajomstiev a
intríg, lásky a romantiky, vášne aj emócií. Autorka verne vykreslila
život v Anglicku v 19.storočí a primiešala zopár zaujímavých
historických faktov.

Pravidelný výkup papiera
V pondelok 6.novembra 2017 bola na mestskom úrade ukončené
vydávanie balíčkov potravinovej pomoci pre tento rok. Projekt
potravinovej a materiálnej pomoci zabezpečuje Slovenský
Červený kríž územný spolok Rožňava v spolupráci s Mestom
Revúca.
V tomto roku sa balíčky vydávali 4x v mesiacoch marec, máj,
september a november, kedy bolo vydaných 1824 potravinových
balíčkov, v máji aj 148 hygienických balíčkov. Projekt potravinovej
a materiálnej pomoci bude prebiehať za nezmenených podmienok
aj v roku 2018. Zoznamy poberateľov balíčkov predkladá príslušný
Úrad sociálnych vecí a rodiny. MsÚ

Firma Brantner Gemer ,s.r.o bude vykonávať pravidelný výkup
papiera výmenou za toaletný papier, prípadne hotovosť( vyplácané
nad 200 kg) v týchto dňoch: 28.11.,19.12. na týchto uliciach v
daných časových intervaloch:14.00-14.20 Kúpelná, 14.25-14.45
Štúrova,14.50-15.10 Dobšinského,15.15-15.35 Hlinkova,15.4016.00 Daxnerova,16.05-16.25 Okružná,16.30-16.50 križovatka
Jesenského a B.Nemcovej,16.55-17.15 Revúčka- pri kultúrnom
dome.
Zbierajú sa noviny, časopisy, knihy bez textilnej väzby, kartóny.Je
potrebné zber zviazať!
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Uctili sme si národovcov
Uctili sme si národovcov. Múzeum Prvého slovenského gymnázia
v Revúcej tento rok organizovalo po prvýkrát súťaž o najkrajší
dušičkový veniec. Súťaž bola určená pre všetky školy a škôlky v
RevúcejDo súťaže sa zapojili Základná škola Ivana Branislava
Zocha, Základná škola Jána Ámosa Komenského a Gymnázium
Martina Kukučína. Súťažiaci mali možnosť doniesť do múzea svoje
diela od 11. októbra do 27. októbra 2017. Vyhodnotenie súťaže
bolo 30. októbra 2017.Cieľom tejto súťaže bolo pripomenúť si
pamiatku významných národovcov pochovaných na mestskom
cintoríne v Revúcej a netradične tradičným spôsobom si uctiť tých,
ktorí niečo pre našu budúcnosť urobili. Všetky dušičkové vence
sme položili na zachované hroby národovcov (Samuela Reussa,
Gustáva Maurícia Reussa, Samuela Ormisa, Karla Štefančoka,
Jozefa Holuba, Rudolfa Viesta, Ľudovíta Reussa, Adolfa Reussa,
Jána Kordoša, Júliusa Bottu a Dušana Dubovského) pochovaných
na mestskom cintoríne v Revúcej. V začatej súťaži plánujeme
pokračovať aj budúci rok ,aby sa stala tradíciou.

20 rokov činnosti Okresnej organizácie JDS Revúca

Vyhodnotenie súťaže o najkrajší dušičkový veniec:-1.miesto
ZŠI.B.Zocha 2.miesto ZŠKomenského 3. miesto ZŠ Komenského
Bc.L.Oravec Koreňová

Jelšavský 300- ročný jubilant
Len málokto vie, že jedna z veží, 2-oj vežového,rímskokatolíckeho kostola v Jelšave, ukrýva vzácnu pamiatku
.Nachádza sa v nej vyše 2-oj tonový, vzácny, barokový zvon sv.
Trojica, ktorý patrí medzi najväčšie zvony Slovenska.Zvon bol
preliaty zo staršieho gotickeho zvona a ulial ho 15. novembra
1717, priamo v Jelšave, banskobystrický zvonolejár Johann
Friedrich Kluge. Vzácny je aj tým, že dodnes visí v neporušenom
stave s pôvodnou, vzácnou, drevenou hlavicou, na starej
drevenej, zvonovej stolici, na ktorú bol premiestnený zo
staršieho, požiarom, roku 1829 zničeného, gotického kostola sv.
Kataríny. Práve 15. novembra 2017 si mesto pripomína 300.
výročie uliatia tohto veľkého a majestátneho zvona.Viac o zvone
sa záujemci môžu dozvedieť na vedeckej konferencii, ktorá sa
uskutoční v dňoch 30.XI. a 1.XII.2017 v Jelšave,pod záštitou
Slovenskej akadémie vied, bližšie info na www.csr.sk.Stanislav
Kršniak a Robert Slíž

Vo štvrtok 26.októbra 2017 sa v
mestskom dome kultúry konali okresné oslavy 20.výročia založenia Okresnej organizácie JDS
v Revúcej a Mesiaca úcty k starším. Oslavy, ktoré organizovali
Okresná organizácia JDS v
Revúcej a Mesto Revúca boli
príležitosťou poohliadnuť sa za
20.ročnou históriou činnosti a
poďakovať sa tým, ktorí sa na nej
podieľali a spolupracovali a
pomáhali. Ako uviedla vo svojom
príhovore predsedníčka organizácie Zuzana Homoliaková za
20 rokov sa rozrástli z pôvodných troch základných organizácií s 210 členmi na súčasných 17
a s vyše 1500 členmi. Zorganizovali a zúčastnili sa veľkého počtu
spoločenských ,kultúrnych i
športových podujatí, niektoré z
nich ako Ukáž čo vieš a nauč
nás, Stretnutie troch generácií
pri pesničkách, Okresné špor-

tové hry seniorov, oslavy mesiaca úcty k starším ,už tradičných
a legendárnych. A len nedávno
celoslovenskú prehliadku v umeleckom prednese poézie,
prózy a vlastnej tvorby seniorov,
ktorú vysielala aj RTVS v programe Generácie. Jubilantke
prišli zablahoželať poslankyňa
NR SR Jana Laššáková, poslanci Banskobystrického samosprávneho kraja a primátorka
mesta Eva Cireňová, Július Laššan, Ján Šeševička, primátori a
starostovia obcí okresu a pozvaní hostia. Darček v podobe
milého kultúrneho programu venovali deti Materskej školy Sládkovičova a žiaci Základnej školy
Hviezdoslavova. Pripájame a ku
gratulácii a prajeme členom a
organizácii veľa zdravia a elánu
do ďalších aktivít.
Text a foto:Katarína Kvetková
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INZERCIA

INZERCIA - INZERCIA
CIA - INZERCIA - INZE

Zamestnanie
Administratívny pracovník
NsP,n.o. Revúca,Gabriela Magurová,VŠ, 4833302
Učiteľ tanečnej prípravy,ZUŠ
Revúca,Mgr.M.Štepitová , USO,
058 488 10 76
Učiteľ anglického jazyka,chémie,informatiky, PSLG
Revúca,Mgr.Ľ.Lacjaková,VŠ
058 488 10 20

Upratovacie služby
Upratovanie domácností
Tepovanie
Umývanie okien
Parné čistenie
Čistenie automobilov

Učiteľ matematiky, ZŠ.I.B.Zocha,Revúca,Mgr.K.Krištofová
058 488 10 88,VŠ
Učiteľka/opatrovateľka v jasliach,Zahrajkovo Revúca
Mgr.V.Rečníková, USO-VŠ
0948 504 036

Ing.Róbert Profant
0902 970 540
rprofant@gmail.com
Sládkovičova 59/3
Revúca

Kuchár, Flea Market,s.r.o Revúca ,Ján Bendo, USO
0905 523 394

Lekárne november 2017
Pondelok

Utorok

Streda

Štvrtok

Piatok

Sobota

Nedeľa

1
Lianela
8.00-18.00

2
BENU

3
BENU

4
Dr.Max
8.00-14.00

5
NsP
8.00-14.00.

6
BENU

7
BENU

8
BENU

9
BENU

10
BENU

11
Cannabis
8.00-14.00

12
Lianela
8.00-14.00

13
BENU

14
BENU

15
BENU

16
BENU

17
Dr.Max
8.00-18.00

18
Lianela
8.00-14.00

19
BENU
8.00-18.00

20
BENU

21
BENU

22
BENU

23
BENU

24
BENU

25
Cannabis
8.00-14.00

26
Dr.Max
8.00-14.00

27
BENU

28
BENU

29
BENU

30
BENU

Pohotovostné služby: pondelok-piatok BENU do 20.00
Víkend: 8.00-14.00, BENU do 20.00
Štátne sviatky: 8.00-18.00, BENU zatvorená
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Šička/krajčírka textilných a kožených poťahov, SELYZ-NÁBYTOK,s.r.o Tornaľa, Ing.Lýdia Vysocká, 0475522001, nižšie
stredné odborné vzdelanie,
Čašník/ka, SMZ-SLUŽBY,a.s.
Jelšľava, Hrádok, Ing.Peter Miko,0905 762 409, nižšie stredné
vzdelanie,
Úverový špecialista, Wustenrot
Revúca, Ing.Oto Vojtko,0905 762
409 nižšie stredné vzdelanie,
Údržba a obsluha BPS, PM ,
s.r.o Jelšava, Jana Medveová,0905 741 127, úplné stredné
vzdelanie
Zvárač, ARIES, s.r.o Tornala,
Viktória Imreczeová,
0918 727 211, stredné odborné
vzdelanie,
Vodič nákladnej dopravy a
poľnohospodárskych strojov,
P.M.s.r.o,Hucín, Anna Švecová
MBA, 0917 117 858, stredné
odborné vzdelanie
Upratovačka, SMZ-SLUŽBY
Jelšva,a.s, Teplá Voda,Ing.Peter
Miko,
0905 762 409, základné vzdelanie,
Telefonista,Revúca, Adrián Kocsis, 0915 943 764,úplné stredné
vzdelanie,

Životné križovatky
Lúčime sa
Karol Kotváč
vo veku 67 rokov
Zdenek Sendrei
vo veku 48 rokov

Stomatológ-zubný lekár,
Zubná ambulancia MUDr.Agáta
Hanuštiaková
,0915 858 733, VŠ prax 6 a viac
rokov,
Stavebný montážnik, Elark
,s,r,o Revúca, Emil Lapaj,
0905 962 013, stredné odborné
vzdelanie, prax aspoň 3 mesiace,
Skladník, Halan,s.r.o Revúca,
Katarína Papcúnová,
0911 021 330, úplné stredné
vzdelanie,
Predavač/ka v bufete, Revúca,
Mariana Furmanová
0918 965 756, stredné odborné
vzdelanie, Odborný garant
sociálnej práce, SENIOR HOME,Jelšava, Ivan Krehlík,
0915 617 841,VŠ prax aspoň 3
roky

Poďakovanie
Tanečné štúdio Happy Dance ďakuje
JUDr.Andrejovi Dankovi,Stefe,s.r.o,SMZ Jelšava,a.s.,
Komateq,a.s., Mestské lesy,s.r.o, Kontur partner,s.r.o,
Martinovi Pribolovi. TŠ Happy Dance
Vaše pripomienky, otázky,
námety a tipy na
zaujímavé témy, ľudí a ich
nevšedné koníčky nám
môžete zasielať na e-mail:
revuckelisty@revuca.sk.
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