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Revúcky biatlonista Tomáš Sklenárik piaty na majstrovstvách sveta

Záhrada PSG
Vynikajúce výsledky dosiahol biatlonista Tomáš Sklenárik na
Majstrovstvách sveta juniorov a kadetov v estónskom Otepää.
18-ročný Revúčan, odchovanec Klubu biatlonu Magnezit Revúca
všetky svoje štarty premenil na umiestnenia v top10 spomedzi viac
ako 90 štartujúcich kadetov z celého sveta.
Najvýraznejšie bolo jeho 5. miesto vo vytrvalostných pretekoch,
kde ho len posledný 20. výstrel pripravil o medailu. V rýchlostných
pretekoch skončil na 10. mieste a v nedeľňajších stíhacích pretekoch, kde štartoval s časovým odstupom od prvého pretekára sa
mu podarilo vylepšiť si umiestnenie a prebojovať sa na 9. Priečku.
Majstrovstiev sveta sa zúčastnil aj ďalší náš odchovanec, Lukáš
Ottinger, ktorého v tejto sezóne neminuli zdravotné problémy, čo sa
odzrkadlilo aj na jeho bežeckej forme. Len o jedno miesto mu unikol
štart v stíhacích pretekoch.
Obom chlapcom ďakujeme za reprezentáciu nielen nášho klubu,
ale aj mesta Revúca a prajeme im veľa chuti, síl a športového šťastia do ďalších pretekov.KB Magnezit Revúca

Voľba predsedu aj oslavy MdŽ

V stredu 7.marca 2018 sa v Základnej organizácie JDS v
mestskom dome kultúry konala Revúcej spojená s kultúrnym
hodnotiaca členská schôdza programom pri príležitosti

Medzinárodného dňa žien. Ešte
predsedníčka organizácie Oľga
Kuchtová oboznámila prítomných s prehľadom činností a aktivít za predchádzajúci rok a plánom činnosti na rok nadchádzajúci. V programe rokovacieho
programu bola voľba predsedu,
podpredsedu a členov výboru.
Novým predsedom sa po hlasovaní stal Ing.Vlastimil Chaba,
ktorý v príhovore prisľúbil tendenciu pokračovať v navrhnutých činnostiach ZO JDS a postupne kreovať aj nové aktivity.
Mgr. Oľga Kuchtová zostáva
podpredsedníčkou výboru. Ďalšími členmi výboru sú Bc.Ľudmila Ďurďáková-tajomník, Oľga
Kuchtová ml.-hospodár,Ing.
Gejza Fabián správca webu,
Alexander Gyenes,Ing.Igor
Hock, Eva Igrícziová, Mária

Jungová,Ľubica Kochanová,Ing.Stanislav Markuš, Mária
Mogyoródiová, František Puhalla, Eduard Sendrei, Mária Sitarčíková, Mária Szokeová,Zuzana Sýčová,Helena Štulajterová, Emília Švecová. Doterajšej predsedníčke a členom
výboru za prácu v organizácii
poďakovali primátorka mesta
Eva Cireňová, poslanci BBSK
Milan Kolesár, Július Laššan a
poslanec BBSK a zástupca
primátorky mesta Július Buchta,
ktorý zároveň pozdravil prítomné ženy z príležitosti ich
sviatku, a predsedníčka Okresnej organizácie JDS Zuzana
Homoliaková. Nasledoval
darček v podobe vystúpenia
Gizky Oňovej, ktoré zabezpečilo
Mesto Revúca. Text a foto:
Katarína Kvetková
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Korčuľovanie
je zábava
vania sa v technike jazdy vpred

Korčuľovanie nie je len zábavou
a osviežením, ale má veľký význam aj pre upevňovanie zdravia a pre psychický vývoj.

a vzad formou pohybových hier.
Hlavnou úlohou netradičných
hodín je rozvíjať u žiakov hlavne
vytrvalosť a pohyblivosť pri pohybe na korčuliach, rozvoj rovnováhy, koordinácie pohybov a
nácvik techniky jednotlivých
korčuliarskych činností. Nemej
dôležité je aj vytváranie kladného vzťahu k pohybu a činnosti
v zimnom prostredí, otužovanie
a upevňovanie kolektívnych
vzťahov.

Žiaci ŠZŠ v Revúcej mali možnosť na predmete telesná a
športová výchova užiť si zimnú
sezónnu činnosť na korčuliach,
ktoré získala škola vďaka rozvojovému projektu: Zdravie a
bezpečnosť v školách 2016, pod
názvom „Byť zdravý sa oplatí“.
Spolu so svojimi vyučujúcimi
pravidelne navštevovali mestské klzisko, kde sa učili zákla- Mgr. Antalíková Mariana,Mgr.
dom korčuľovania a zdokonaľo- Hurtečáková Martina

Ľudské práva a sloboda sú základnými piliermi demokracie

Uvedomujú si, aké je vzdelanie
dôležité. Ale aj to, že o ľudských
právach treba v školách hovoriť,
a to nielen na hodinách občianskej náuky. Takí sú žiaci základných škôl v našom okrese,
ktorí prišli o ľudsko-právnych
otázkach diskutovať na okresné
kolo Olympiády ľudských práv.
Súťaž sa uskutočnila 28. februára 2018 za účasti žiakov z
piatich škôl nášho okresu.
Kľúčovou témou bola „ Aténska
škola demokracie 21. storočia.“
Organizačne ju zabezpečovalo
CVČ a Prvé slovenské literárne
gymnázium v Revúcej..
Je sloboda slova neobmedzená
? Je trest smrti v súlade s
ľudskými právam ? Máme právo
na vzdelanie, alebo na kvalitné
vzdelanie ? Porušujú učitelia
ľudské práva žiakov ? Aj to boli
problémy, ku ktorým súťažiaci
zaujímali postoje, obhajovali
názory, interpretovali nálady
mladej generácie..
V dvoch súťažných kolách žiaci
analyzovali generácie ľudských
práv a riešili prípadové situácie o
ich porušovaní v spoločnosti
.Porota z ôsmich súťažiacich
vyhodnotila najúspešnejších
diskutérov nasledovne :1.
miesto Július LAŠŠAN Gymnázium Martina Kukučína, Revúca,2.miesto Kristína KISELOVÁ

ZŠ J. A. Komenského, Revúca,3.miesto Johana ŠUHAJOVÁ
ZŠ Hviezdoslavova
ulica, Revúca.
Členovia poroty i prítomní učitelia sa uznanlivo vyjadrovali o
odvahe a argumentačných
schopnostiach všetkých zúčastnených.. Dúfame, že títo
mladí ľudia, dokážu vo svojom
okolí, medzi spolužiakmi ,
ľudské práva šíriť a ochraňovať..
Chcem poďakovať všetkých
pedagógom i riaditeľom škôl,
ktorí podporili súťaž účasťou
svojich žiakov na okresnom
kole Olympiády ľudských práv.
Poďakovanie patrí i Mgr. M.
Raffayovi, riaditeľovi CVČ v
Revúcej, ktorý podporil a organizačne prispel k nerušenému
priebehu súťaže.
Na záver : Ľudské práva a slobody sú základnými piliermi
demokracie, ktorá je ich garantom. Sú večné a nemenné. Nepochádzajú od moci, ale naopak moc zaväzujú. Sú mantinelom na výkon verejnej moci
a správania medzi ľuďmi.
A.Brdárska

Učitelia hrajú deťom.....
Dňa 13. februára 2018 sme sa ako diváci zúčastnili na výnimočnom
koncerte. Pedagógovia ZUŠ v Revúcej si pre žiakov, rodičov a priateľov školy pripravili milé prekvapenie.
V očakávaní milej výmeny úloh sme sa usadili do hľadiska v
preplnenej koncertnej sále a zvedavo čakali, čo sa bude diať. Keď
vstúpila „pani upratovačka“, bolo jasné, že dnešné popoludnie nie je
len iné, ale je výnimočné. Začalo sa 90 minút zábavy, smiechu a
prekvapení. Učitelia cez postavy detí, učiteľov, zamestnancov a
rodičov ukázali svoj krásny, umením a humorom pretkaný život.
Koncert učiteľov bol pobavením, radosťou a obrovskou inšpiráciou
pre všetkých, ktorí sa ho zúčastnili. Bol o láske a priateľstve, ktoré
žijú v priestoroch školy a bez ktorých by bol jej život smutno
obyčajný.
Učitelia, ktorí sa vedia s takým oduševnením hrať, rozdávať umenie
a smiech, sú veľkým šťastím pre naše deti. Aj pre rodičov, lebo k
„pani upratovačke“ chodíme ešte radšej ako predtým. Ďakujeme za
zážitok.Mgr. Denisa Točeková-Nemcová
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VYNESENÉ Z MESTSKÉHO ÚRADU...

Pravidelný výkup papiera
Firma Brantner Gemer ,s.r.o bude vykonávať pravidelný výkup papiera výmenou za toaletný papier, prípadne hotovosť( vyplácané
nad 200 kg) v týchto dňoch: 27.3.,30.4.,29.5.,26.6.,-31.7.,28.8,25.9.,30.10.,27.11.,18.12.,. 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,15.40-16.00
Daxnerova,16.05-16.25 Okružná,16.30-16.50 križovatka Jesenského a B.Nemcovej,16.55-17.15 Revúčka- pri kultúrnom dome.
Kontakt: 0902 980 998, 0902 987 672
Zbierajú sa noviny, časopisy, knihy bez textilnej väzby, kartóny.Je
potrebné zber zviazať!

Novinky z mestskej knižnice
Cole, Daniel: Handrová bábika. Jedno telo, šesť obetí. Prchký
detektív Fawkes je poverený veľkým vyšetrovaním. Zákerný vrah
časti svojich tiel zošíva dohromady ako bábiku.
Lagercrantz, David: Muž, ktorý hľadal svoj tieň. Piata časť série
Millenium. Napínavý príbeh o zneužívaní štátnej moci, mafiánskej
brutalite, ale aj tieňoch minulosti.
Holetzová, Katarína: Svorka. Strhujúci triler odhaľuje tajomstvá
detských špiónov, ktorých vraždy otriasli Slovenskom.
Steel,Danielle: Dražba. Vyblednuté fotografie pôvabného páru z
povojnovej Európy. Staré listy, ktorých obsah hovorí o tragických
stratách. Rozprávková zbierka skvostných šperkov. To je obsah
dlhé roky opustenej bezpečnostnej schránky...
Banáš,Jozef:Somár je Švajčiar. Banáš si trúfa ponúknuť návod
ako prežiť medzi ľuďmi. Sú to jeho skúsenosti, úvahy, prehry ,výhry,
pády i vzlety. Pridal sa k nemu spisovateľ ,filmár a ilustrátor Ivan
Popovič.

Gombíkovský karneval

...Alebo-

Čo sa to tu
deje?

Gombíkovský karneval sa tento rok uskutočnil 26. februára 2018.
Do materského centra Gombíkovo zavítali mamky so svojimi
najmenšími, aj so škôlkarmi. Niektorí drobci boli už ostrieľaní, sami
si prichystali svoju masku. Tí menší sa museli trošku osmeliť. Teta
Evka mala pre nich pripravený bohatý program, plný zábavných
súťaží a tvorenia. Spoločne sme napríklad hádali „aká maska sa
skrýva za plachtou“, či vytvárali spomienkové dielko - naše logo ozdobovali gombíky a lepili ich na obrovský kvietok. Všetky detičky
boli odmenené. Mali sme aj tombolu. Zatancovali sme si a užili sme
si pekné chvíle so svojimi najbližšími, rodičmi a kamarátmi.
Karneval sme mohli zrealizovať vďaka našim sponzorom, mestu
Revúca a HM Tesco, za čom im veľmi pekne ďakujeme!
Tešíme sa, že sa opäť o rok zamaskujeme a stretneme.PhDr.
Romana Oravcová, MC Gombíkovo
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Celoslovenský projekt Čistá voda
My žiaci zo Základnej školy Ivana Branislava Zocha sme sa zapojili do celoslovenského projektu Čistá voda - správna voľba.
Cieľom projektu je zvýšiť informovanosť ľudí o kvalitnej pitnej
vode na Slovensku a o jej priaznivých účinkoch na zdravie človeka.
Z predchádzajúcich skúseností
a sociálnych experimentov bolo
zistené, že až 88 percent mladých ľudí dáva prednosť ochuteným sladeným nápojom namiesto zdravej čistej vody. Naši
„odborníci" na čistú vodu (žiaci
IX.A, IX.B triedy: T. Bobka, S. Šaffa , K. Jasenka, V. Kostič, L. Denis) najprv všetkých informovali
o kvalitách pitnej vody, jej blahodárnych účinkoch na organizmus človeka, a potom sa rekvalifikovali na čašníkov a čistú vodu roznášali, roznášali a roznášali...
Pilo sa v triedach, počas desiatovej prestávky na veľkej chod-

be, počas obeda v školskej
jedálni... A nezabudli ani na
učiteľov, ktorí si tiež s chuťou
pripili na zdravie čistou vodou.
Vďaka tejto aktivite sa pitná
voda dostane aj k tým deťom,
ktoré by si ju dobrovoľne nevybrali. Oslovených bolo 2 400
škôl, avšak pozitívnu spätnú
väzbu dalo len 140 a medzi nimi
aj naša škola. Nasvedčuje to
tomu, že téma pitnej vody je
stále spoločensky nedocenená.
My sme však radi, že sme sa
zaradili medzi tie aktívne a progresívne školy, ktoré tento problém nepodceňujú, ale spoznávajú. Veď nové materiály o
tejto problematike potešia nielen pedagógov, ale hlavne našich žiakov.

OZNAM
Okresný dopravný inšpektorát odboru poriadkovej
a dopravnej polície Okresného riaditeľstva policajného
zboru zriaďuje od 15.marca 2018 na úseku dopravného
inžinierstva stránkové hodiny určené na konzultácie
vo veciach dopravy, dopravno-technickým riešeniam,
dopravno-bezpečnostným situáciám pozemných
komunikácií v dňoch pondelok a streda
v čase od 13.00-15.00.hod.
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Zahraničné stážistky v škole

Atletická štafeta MŠ- Lienky zlaté
Tolerancia, spoznanie rôznych
kultúr a aktivita mladých ľudí sú
tromi hlavnými piliermi učebných
osnov projektu Educate Slovakia, v rámci ktorého k nám do
Základnej školy J. A. Komenského tesne pred jarnými prázdninami zavítali dve mladé sympatické stážistky zo zahraničia Nadiia z Ukrajiny a Gita Kurnia
Selina z Indonézie. Prostredníctvom rôznych aktivít a workshopov na hodinách anglického
jazyka nielen rozvíjali komunikačné zručnosti, ale aj podporili
žiakov v snahe lepšie spoznať
samého seba, upevniť si sebavedomie, pomôcť naučiť sa určiť
si priority a ciele ako ich dosiahnuť.
A tak žiaci i pedagógovia zažili
netradičný týždeň, ktorý bol
mimoriadne príjemným spestrením školského ale aj mimoškolského života. Veď okrem

času, stráveného na hodinách,
žiaci a učitelia zažili nezabudnuteľné chvíle neformálnych
stretnutí, počas ktorých sme
našim lektorkám sprostredkovali zaujímavosti Revúcej a jej
blízkeho okolia, ako aj našu regionálnu kultúru a tradície.
Kamarátsky prístup stážistiek
podporil v deťoch snahu komunikovať v angličtine bez obáv a
zábran a veríme, že komunikácia medzi nimi bude pokračovať
aj v budúcnosti prostredníctvom
e mailov, alebo sociálnych sietí.
Aj účasťou v tomto projekte daná škola ukázala, že má záujem vzdelávať svojich žiakov aj
ne-tradičným, zážitkovým spôsobom . Ich pozitívne reakcie
nás utvrdili v tom, že tento projekt mal zmysel a v budúcnosti
sa veľmi radi do podobných
projektov opäť zapojíme.ZŠ

V rámci atletickej štafety v ZŠ J. A. Komenského sa uskutočnilo 3.
finálové kolo športovej súťaže, kde naša materská škola obsadila
dve medailové miesta. Súťažilo 5 družstiev z MŠ nášho mesta. Hoci
sa nie každému vydarili súťažné disciplíny podľa jeho predstáv,
dobrá nálada , radosť z pohybu a súťaženia nechýbala žiadnemu z
našich súťažiacich predškolákov.
Výsledky: 1. miesto- 1. družstvo MŠ Sládkovičova- Lienková trieda
2. miesto- MŠ Katolícka, 3. miesto- 2. družstvo MŠ SládkovičovaSlniečková trieda 4. a 5. miesto obsadili predškoláci z MŠ Clementisa.Našim mladým potenciálnym športovcom gratulujeme a
ZŠ J. A. Komenského ďakujeme za pravé atletické predpoludnie,
ktorá si v našom meste získava čoraz viacej priaznivcov.
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Ukončenie zimnej sezóny Bronz pre atletiku z majstrovstiev Slovenska
ročných žiačok, v ktorej štarto-

Počas prvého marcového víkendu prebiehalo v Osrblí záverečné kolo Viessmann pohára v
biatlone 2017/2018 zároveň sa
konali aj Majstrovstvá SR v
zimnom biatlone.
V kategórii dorastu a dospelých
sme mali zastúpenie v podobe
dvoch pretekárov. Ema Kapustová v kategórii 16-17-ročných
dorasteniek v rýchlostných pretekoch v sobotu dobehla do cieľa na 5. priečke, v pretekoch s
hromadným štartom v nedeľu si
o jednu priečku polepšila. Radovanovi Humeníkovi (18-19 roční
dorastenci) sa viac darilo v sobotu, keď do cieľa dobehol ako
štvrtý, v nedeľu klesol o dve
priečky.
V žiackych kategóriách sa najviac darilo Markusovi Sklenárikovi, ktorý v kategórii 10-11ročných žiakov v sobotu nenašiel premožiteľa a v nedeľu mu
titul majstra SR v pretekoch s
hromadným štartom unikol len o
6 sekúnd. V tej istej kategórii
štartovali aj Michal Biž a Martin
Galovič, ktorí zavŕšili svoju prvú
biatlonovú sezónu vôbec a v
konkurencii skúsenejších súperov obsadili v sobotu 11., resp.
15. miesto a v nedeľu 11., resp.
14. Miesto.
Najpočetnejšie zastúpenie nášho klubu mala kategória 12-13-

vali štyri naše pretekárky. V
rýchlostných pretekoch sa najviac darilo Tamare Molentovej,
ktorá obsadila 4. miesto, hneď
za ňou sa umiestnila Veronika
Šteczová. Alexandra Štempelová skončila na 11. a Nina Natália Vavreková na 14. priečke.
V pretekoch s hromadným štartom, ktoré boli súčasne Majstrovstvami SR v tejto disciplíne, si sobotňajšie 4. a 5. umiestnenie vymenili Veronika Šteczová a Tamara Molentová. Nina
Natália Vavreková skončila 10.
a Alexandra Štempelová 12.V
kategórii 14-15 ročných žiakov
v sobotu obsadil Róbert Biž 12.
priečku a Tomáš Kuchta susednú 13. priečku, v nedeľu najmä
kvôli nepresnej streľbe klesli
Róbert Biž na 14. priečku a
Tomáš Kuchta na 16. Priečku.
Zimnú sezónu uzavreli revúcki
biatlonisti nemalým počtom
medailí, vrátane titulov Majstra
SR. Na sumárne rebríčky si ešte musíme počkať, kým ich
spracuje Slovenský zväz biatlonu.Aj keď sezóna oficiálne
skončila, pretekári v tréningovej
činnosti pokračujú bez prestávky ďalej. Využívajú relatívne
dlhú zimu, ktorá praje tréningom na bežkách a onedlho
presedlajú na prípravu na letnú
sezónu. KB Magnezit Revúca

Markus Sklenárik

Slovak open Bratislava-február 2018
Team Kickbox Leon Revúca bojoval v Bratislave na najprestížnejšom kickbox turnaji na Slovensku.Naši reprezentanti sa
úspešne zaregistrovali na najväčšej medzinárodnej súťaži v
kickboxe na Slovensku, ktorá sa konala v Bratislave v športovej hale Mladosť za účasti 11 krajín z 90 športových klubov a v 945
štartov. Náš tím Kickbox Leon Revúca sa zaregistroval v 13 štartoch, v ringu sme bojovali v štýle fullcontact na tatami v kicklight,lightcontacte a pointfighte. Získali sme 7 medailí z toho 1x
striebro,6x bronz. Revúcky klub kickbox Leon Revúca celkovo
skončil na 28 mieste z 90 klubov, z klubov Slovenska sme boli na 6
mieste. Najbližšie nás čaká 2 kolo ligy v Prešove. SZKB pripravuje
aj majstrovstvá EU 13.-21.10.2018 v ring športoch Bratislave.Výsledky:Alžbeta Teličáková -32 kg kad. kicklight 3. miesto ,
kicklight -37kg 3.miesto Ján Tamáš 60 kg Fullcontact -60 kg 3.
miesto, PF -63 3. miesto, LC 63 kg 3. Miesto ĽuboslavBodor
pointfight-84kg senior 2.miesto Natália Tószegiová -37 kg kad.
lightcontact 3. miesto .Ďakujeme sponzorom

Takmer 300 atletických nádejí z
55 klubov bojovalo v sobotu v
bratislavskej hale Elán o tituly halových majstrov Slovenska v kategórii mladšieho žiactva do 13
rokov.
Aj náš atletický klub ISKRA pri ZŠ
J.A. Komenského dostal priestor
na prezentáciu. Z nominovaných
pretekárov vybral športovo technický delegát na základe
dosiahnutej výkonnosti dve naše
pretekárky Ninu Natáliu Vavrekovú vo vrhu guľou a Luciu Ďuriškovú v skoku do diaľky a v behu
na 60m (obe ročník narodenia
2005), aby predviedli svoju výkonnosť na vrcholnom halovom
podujatí.
S radosťou môžeme konštatovať, že Nina Natália Vavreková
vybojovala vo svojej disciplíne
bronzovú medailu výkonom 8,99
m a hoci to po práve prekonanej

viróze nebolo zďaleka jej maximum, predsa to stačilo na zaradenie revúckej atletiky na medailovú mapu.
Lucka Ďurišková štartovala v
najobľúbenejšej aj najpočetnejšej disciplíne behu na 60 m a
po nešťastnom zakopnutí krátko
po štarte sa žiaľ nedostala do
finále.
V skoku do diaľky skončila Lucka na 11. mieste, čo je v podstate daň za chýbajúce podmienky,
keďže v zime nemáme túto disciplínu kde trénovať.
Obidvom dievčatám a tiež ich
trénerom ďakujeme za reprezentáciu atletického klubu AK
ISKRA pri ZŠ J.A. Komenského
v Revúcej a prajeme im aj
ďalším pretekárom veľa úspechov v nadchádzajúcej letnej
atletickej sezóne.Mgr. Jana
Vavreková

Bronzová
Nina
Natália
Vavreková
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Rozpis lekární marec 2018
Po n d e lo k U to ro k

Nová Taxi služba
pre Revúcu a okolie.
Akcia!
Druhá jazda v Revúcej
v rámci dňa za polovicu.
Kontakt: 0940 620 630
www.zuzitaxi.sk

Revúcke listy č.5/14.marec 2018

INZERCIA

S tre d a

Š tvrto k

P ia to k

S o b o ta

N e d e ľa

1
BEN U

2
BEN U

3
D r.M ax
8.00-14.00

4
Lianela
8.00-14.00

5
BEN U

6
BEN U

7
BEN U

8
BEN U

9
BEN U

10
Lianela
8.00-14.00

11
BEN U
8.00-20.00

12
BEN U

13
BEN U

14
BEN U

15
BEN U

16
BEN U

17
C annabis
8.00-14.00

18
D r.M ax
8.00-14.00

19
BEN U

20
BEN U

21
BEN U

22
BEN U

23
BEN U

24
N sP
8.00-14.00

25
D r. M ax
8.00-14.00

26
BEN U

27
BEN U

28
BEN U

29
BEN U

30
C annabis
8.00-18.00

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

Životné križovatky
Lúčime sa
Karol Benko
vo veku 81 rokov
Lídia Václavíková
vo veku 78 rokov
Vladimír Valaštek
vo veku 69 rokov
Ľubomír Hanuštiak
vo veku 45 rokov
Mária Lásková
vo veku 71 rokov

Vitajte
Jakub Pavlák

Gymnázium Martina Kukučína v Revúcej
vyhlasuje verejné obstarávanie na
prenájom nebytových priestorov-školský bufet.
Bližšie informácie:
www.gmk-ra.sk

10 rokov už si v nebi a pozeráš
sa na nás zhora, navždy Ťa milujeme, odkazujeme Ti zdola.
Dňa 29.marca 2018 si pripomíname 10.výročie úmrtia milovanej mamičky ,manželky, sestry, švagrinej a starej mamy

Márie
Liptákovej

Tvoj úsmev, objatie, milé slová
v srdciach máme a s láskou na
Teba spomíname

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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