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VEĽKÁ NOC
Jeden z najvýznamnejších kresťanských sviatkov sa tento rok spája s aprílom. Po
období pôstu nasledovala Veľká noc. Pre kresťanov je Veľká noc oslavou zmŕtvychvstania Ježiša Krista po jeho smrti na kríži. Veriaci si tento najdôležitejší
kresťanský sviatok aj patrične uctili. Dodržali zvyky spojené so Zeleným štvrtkom,
Veľkým piatkom, Bielou sobotou, Veľkonočnou nedeľou i Veľkonočným pondelkom.
Typickými jedlami na Veľkú noc sú vajíčka, ktoré sa varia natvrdo, zemiakový
šalát, údené mäso a iné údeniny. Pondelkové polievanie má každoročne zabezpečiť
dievčatám krásu a zdravie a šibaním sa má z prútia preniesť životodarná sila na
človeka. Napriek počasiu s veľkonočnými sviatkami sa spája oddych, tradície, návšteva kostola, výlety do prírody , cyklistika a niekto využil posledné zvyšky snehu
na lyžovačku. Za symboly Veľkej noci možno považovať zmŕtvychvstanie pána Ježiša
Krista, vajíčka, bahniatka, jarné kvietky a neodmysliteľné návštevy príbuzných a
priateľov. Či sme veľkonočné sviatky strávili tradične, alebo po svojom, verím, že
načerpaná energia z voľných dní nám vydrží čo najdlhšie.
Ing. Soňa Haššová

Blahoželanie ku
Dňu učiteľov

28. marec - Deň učiteľov symbol „vďaky a uznania“
všetkým učiteľom. Pri príležitosti Dňa učiteľov vám chcem
vyjadriť vďaku za vašu prácu
pri výchove a vzdelávaní mladej generácie a zaželať vám
vo vašom úsilí veľa zdravia,
pedagogického optimizmu,
pracovných úspechov i osobného šťastia.
starosta obce,
Ing. Roman Goldschmidt
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MURÁNSKE BUCHTY CHUTILI AJ
NA VEĽKONOČNÝCH TRHOCH
Od stredy 10. apríla až 12. apríla sa v metropole
Šariša v Prešove predávali na Veľkonočných
trhoch muránske buchty. O tom, že buchty
chutili Prešovčanom svedčí to, že buchty rýchlo
zmizli a o chvíľu bol stánok prázdny. Inak to
nebolo ani v Lučenci, kde 12. apríla na trhu ľudia
chrumkavé buchty rýchlo rozobrali. V sobotu,

13. apríla, mali úspech aj v Banskej Bystrici, aj
tam sa buchty rýchlo vypredali. Veľké ďakujem
patrí našim šikovným pekárkam, ktoré sa pred
Veľkonočnými sviatkami obetovali a pekávali
celé noci, aby táto miestna pochúťka robila
dobré meno obci Muráň aj v iných mestách.
-SH-
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VYVIERAČKA NA BIELYCH VODÁCH
(+ sysľovisko )
Dňa 3.4.2019 sme triedni učitelia spolu so žiakmi II. stupňa (okrem deviatakov),
absolvovali pešiu túru spojenú s exkurziou v objekte prameňa Pod hradom.
Zamestnanec VVS (Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti) Ing. Mika nás
poučil o zaujímavostiach spojených s vodou pod hradom. Dozvedeli sme sa veľa
informácií z histórie vodohospodárstva v našej doline.Touto cestou sa chceme
poďakovať zamestnancom VVS, že nám umožnili zúčastniť sa na tejto pútavej a
zaujímavej exkurzii o pitnej vode. Ďakujeme za reklamné predmety VVS, ktoré
dostala každá trieda po absolvovaní prehliadky vyvieračky.
JS

Hviezdoslavov Kubín
Kniha je najväčší priateľ človeka a patrí medzi neodmysliteľných spoločníkov
detí i dospelých. Knihy nám otvárajú svet fantázie, poznania a dobrodružstiev.
V každej jednej knihe zanechali spisovatelia aj veľký kus svojho života a seba.
Medzi našich najznámejších spisovateľov patrí aj Pavol Országh Hviezdoslav,
podľa ktorého je pomenovaná aj recitačná súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. Žiaci našej základnej školy sa aj tento rok
zúčastnili školského kola, do ktorého postúpilo 37 recitátorov. Súťažili v troch
kategóriách v prednese poézie a prózy. Prvé miesta v školskom kole získali:
Bianka Beňová (4.A), Matěj Marčák (4.A), Viktória Štajerová (5.A), Lucia Melicherová (6.A) a Viktória Senková (8.A). Všetkým recitátorom, ktorí získali prvé, druhé
a tretie miesto srdečne
blahoželáme a ostatným
zúčastnením ďakujeme
za krásne prednesy. Tri
postupujúce žiačky reprezentovali našu školu v
okresnom kole Kukučínova Revúca, ktoré sa konalo 22. marca 2019 v Revúcej. Porota sa v okresnom
kole rozhodla, že Lucia
Melicherová obsadila
krásne 2.miesto a postupuje do regionálneho
kola. Viktória Senková
získala tiež postup do regionálneho kola, ktoré sa
uskutoční v mesiaci apríl
v Rimavskej Sobote. Našim recitátorkám prajeme
veľa šťastia a úspechov
v regionálnom kole.
Mgr. Martin Béreš
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Niečo k môjmu vystúpeniu na podujatí, ktoré organizuje JDS
Prebojoval som sa už štyrikrát do celoslovenského kola.
Príprava nebola jednoduchá,
musel som napísať básne,
ktoré by zaujali svojím obsahom a spôsobom prednesu
tri odborné komisie na úrovni okresu, kraja a nakoniec
celoslovenskú. Všetko som
prednášal spamäti a skúste
to v takom veku, ako mám

Šťastie
Čo je šťastie ?
Veľmi ťažká otázka.
Ľudia si ju kladú,
už tisíce liet,
no správna odpoveď,
na ňu asi niet.
Ľudský život ťažký býva
a šťastia je málo,
šťastie by si každý kúpil,
keby sa to dalo.
Povieš si že šťastie,
proste treba mať,
a ja ti vravím že šťastie,
treba láskou rozdávať.
Čím viac lásky dávaš,
aj viac šťastia sa ti ho vráti.
Nezúfaj si,
keď aj trápenie máš,
bo bez neho,
ani šťastie nespoznáš.
Šťastie s nešťastím
sa predsa strieda,
raz si šťastný, máš sa dobre,
a niekedy je zas bieda.

ja prednášať pred masou
recitátorov a porotou, veď
chyba v jedinom slove sa vám
vypomstí, kto to skúsil mi dá
určite za pravdu. Na Bratislavu som sa veľmi tešil, bolo to
mesto mojich štúdií tešil som
sa na hrad kde som preberal štátne vyznamenanie pre
naše gymnázium čestný názov Gymnázium Martina Ku-

kučína a akcia sa konala ako
oslava 100 výročia vzniku ČSR
a prednes bol v sieni slávy Ľ
Štúra. Vždy sa povedalo, že
som členom ZO JDS v Muráni.
Prikladám aj fotku všetkých
recitátorov pod sochou M.R.
Štefánika na hrade a tiež text
svojej básne.
S pozdravom
Mgr.Juraj Kochjar.

pre jedného je ho veľa,
no pre iného žiaľ ho niet,
nesadne na teba.

pýcha a klam,
a to nie je pravé šťastie,
to je len ošiaľ.

raz určite
aj pravé šťastie nájdeš.

Určite však viem,
a to ti aj poviem,
že šťastím,
nie je zlatý koč,
plný diamantov,
ten z pekla prichádza,
tam ťa aj zavedie,
a dobro v tvojom srdci,
ti zviaže do okov.
Ovládne ťa sebectvo,

Keď zlobu rozsievaš,
vietor budeš žať,
zloba sa ti vráti
a šťastia nebudeš mať.
K šťastiu
vedie cesta veľmi dlhá,
sebazaprením,
obetavosťou posiata býva,
keď však po nej
vytrvalo pôjdeš,

Šťastie je ako ten zlatý
motýľ,
čo sadá na ten kvet,
no niekedy si ani nesadne,
a už ho tam niet.
Alebo ako pracovitá včielka,
čo hľadá kvitnúci strom,
no nie každý kvietok
aj opelí v ňom.
Šťastie je nájsť čistý
prameň,
v letnej horúčave,
ale aj to, či dobro,
nosíš v svojej hlave.
No nielen to,
či dobré myšlienky máš,
ale či všade radosť,
a lásku rozdávaš.
Do vienka ho nedostaneš,
musíš si ho zaslúžiť,
svojimi činmi,
dobrou prácou
aj oň sa pričiniť.
Má mnohé podoby,

Žiť nie pre seba ,
ale pre svojich priateľov,
pre svoju rodinu,
pomáhať tým čo to
potrebujú,
oj Bože aké je to krásne ,
ten čo to dokáže
našiel svoje šťastie.
Autor textu aj recitátor
Mgr. Juraj Kochjar

Obec Muráň na 1. mieste v súťaži Najkrajšie kalendáre 2019
a Najkrajšia kniha a propagačný materiál za rok 2018
V Štátnej vedeckej knižnici v Banskej
Bystrici sa uskutočnilo 9. apríla 2019
slávnostné vyhlásenie výsledkov 27. ročníka celoslovenskej súťaže Najkrajšie kalendáre 2019 a 13. ročník celoslovenskej
súťaže Najkrajšie propagačné materiály
o Slovensku za rok 2018. Do oboch spomínaných súťaží sa zapojila aj naša obec.
V kategórii Obce za Najkrajší kalendár
2019 - „Muráň“ (autor fotografii Ing. Maroš Detko) získala naša obec 1. miesto.
V kategórií Najkrajšia kniha a propagačný materiál za rok 2018 udelila porota
súťaže dielu:
„ Hrad Muráň Cesta dejinami“ (autor knihy Ing. Pavol Hlodák) 1. miesto
„Obec Muráň Svedectvo času“ (autor
knihy Ing. Pavol Hlodák) 3. miesto
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Manželstvo je
aj o zážitkoch
a spomienkach
Mnohých nás v Muránskych novinách zaujal príspevok k Národnému týždňu
manželstva (1, 2019, str. 6) a nabudil k spomienkam na vlastné svadobné
zvony. S poslankyňou nášho OZ, pani Jarkou Labošovou, sme sa vrátili do
roku 1976, ale toto naše spoločné retro patrilo aj našim „žigulíkom“. Obe
sme totiž zažili vtedy aj nevšednú haváriu. Ja som bola tesne pred svadbou
a ešte s čerstvým, ani nie jednoročným vodičským preukazom. Naše autá boli
zaparkované za sebou (v Revúcej pri bývalom kvetinárstve vedľa cukrárne
a starej pošty).
Len čo som stihla otvoriť naše zelené žiguli (VAZ), v oblasti krku som pocítila
silný náraz. S Labošovcami sme sa dozvedeli, že túto reťazovú haváriu spôsobilo nákladné auto Avia s limonádou a minerálkou, ktorej zlyhali brzdy, a tá
narazila do našich novučičkých áut- vtedy predávaných iba na poradovník.
Autá nám však opravili a moja svadba bola. A ešte aká! Tučná horehronskámala 220 svadobčanov (z toho mojich „iba“ 70). Pred obradnou sieňou ľudí
neúrekom, na námestí spieval súbor Šumiačan pod taktovkou jeho vtedy
najznámejších členov Šimona a Jozefa Bošeľovcov (bratov mojej svokry).
Hotový folklórny festival, veď ani ženy v krojoch nebolo možné prehliadnuť.
Zo Šumiaca, Telgártu, Pohorelej, Polomky, Heľpy, lebo aj odtiaľ boli príbuzní
ženícha. Prišli aj obyvatelia Kráľovej Holi, nemálo bolo aj Prednohorcov- najmä z rodiny Chlebovičovej, pretože po mne sa plánovala vydávať aj ich dcéra
Naďa. Zbor pre občianske záležitosti v Muráni pod vedením Mgr. Evky Struhárovej si na príprave obradu tiež dal veľmi záležať. Excelentné vystúpenie uvedených bolo nakoniec korunované živou hudbou, vtedy najobľúbenejších
Sendrejovcov. Pán Edo Sendrej dodnes vystupuje s folkloristami z Revúcej.
Naša svadba totiž pokračovala v novom gastro zariadení v Lubeníku, kde
často pôsobila táto vyhľadávaná rómska skupina.
Začepčili ma do šumiackych čepcov – od svokry a od kmotry. Svadobný kroj
– rubáš mal okrem rôznych súčastí bielu, nariabkanú (plisovanú) sukňu a na
nej ešte druhú tmavú „podkasanú tlačenku“ – zastoknutú po oboch bokoch
na páse. Naše manželstvo - také talianske- trvalo (aj s prestávkami) necelých
23 rokov, lebo manžel odišiel navždy pred 20 rokmi 8. mája. Ľudové tradície
sú však stále zdrojom môjho obdivu a radosti.

Žiaci I. stupňa našej základnej školy sa zúčastnili Canisterapie. Dozvedeli sa množstvo nových vecí, ktoré ich veľmi zaujímali. Boli aktívni a z
návštevy psíkov nadšení. Spokojné úsmevy, ktoré zdobili ich tváre svedčili o našej spokojnosti.
Canisterapia je jednou z foriem animoterapie. Využíva predovšetkým
pozitívne pôsobenie psa na fyzickú a psychickú stránku človeka. Táto
metóda motivuje najmä pri rehabilitácii, nadobúdaní telesnej kondície,
pri upevňovaní imunity, ale pôsobí aj na psychickú pohodu človeka.
Mgr. Katarína Saniová

Mgr. Ružena Svoreňová

MDŽ patrí do ulíc
Deň matiek – príležitosť
na oslavu v rodine

V znamení prezidentských volieb sa aj v Muráni niesla pohodová sobota, 16.
marec 2019. K volebnej urne v obradovej miestnosti viedli aj kroky niektorých
našich najstarších občanov. Žiadne voľby si doteraz nenechala ujsť ani pani Mária
Sojáková, ktorá sa v nedeľu 17. marca chystala osláviť v kruhu rodiny svoje 89.
narodeniny, podobne a v ten istý deň ako jej rovesníčka, pani učiteľka Gabriela
Palušová. Obom im prajeme hlavne dobré zdravíčko.
Rodné korene pani Marinky, ako ju v Muráni voláme, siahajú do obce Rejdová.
Okoliu rada rozdáva úsmevy, nešetrí pekným slovom a jej pleť i štíhla útla postava je hodná nášho obdivu. Nerada oddychuje a vždy sa snaží byť nápomocná.
S autorom novej knihy o Muráni, Ing. Pavlom Hlodákom ochotne spolupracovala.
Príbehy v diele v jej podaní sú pútavé a poskytnuté zábery sú vzácnym svedkom
vojnových čias. Jej mamička, Mária Tešlárová, pochádzala z Rejdovej a do stovky
jej chýbalo iba nejakých pár mesiacov. Druhá dcéra Zuzka však už dlhovekosť po
nej nezdedila. rodičia Tešlárovci žili najprv v Revúcej, no po smrti otca bola dlhú
dobu najstaršou obyvateľkou Muráňa.
Pani Mária Sojáková (1930) išla voliť hlavu štátu už dopoludnia- piatykrát v priamych voľbách od roku 1993. Považuje to za svoju občiansku povinnosť a zároveň chce podporiť svojou účasťou naše spoločné úsilie zmeniť život Slovákov
k lepšiemu.

Aj v Muráni nám 8. marca 2019 deti z komunitného centra pripomenuli
sviatok žien celého sveta. Počas tohto dňa sme mali možnosť zaregistrovať
demonštrácie, mítingy žien za
svoje práva v rôznych krajinách. U nás
azda ako najvýraznejšia
sa črtá požiadavka žien zrovnoprávnenia s mužmi- napr.
na rovnakom pracovnom poste aj rovnaké finančné
ohodnotenie. Pod vedením Bc.
Janky Hajdúkovej z Komunitného centra v Muráni
oslavy MDŽ tiež vstúpili
do ulíc. Traja mladší rómski chlapci a tínedžerka, slečna Hemlíková,
blahoželali všetkým
ženám na uliciach, vo
dvoroch, možno prijali
pozvanie aj do obydlí
a potešili ich malým darčekom a vinšom
z vlastnej komunitnej
dielničky.
Deň matiek v máji slávime všetci s láskou, úctou
a vďakou v rodine, príp. na
školskom podujatí s deťmi,
lebo mamu má, mal alebo
ešte len bude mať každý. Svoje právo na svoju mamu majú aj
naši ešte nenarodení maličkí,
každý z nich má právo na život.
Matka je darkyňa života, láska
naša, spriaznená duša i opora. Deti nás, mamy, naučia, ako po páde zase
vstať, ako sa spolu smiať, ako si navzájom povedať: „Ďakujem ti za všetky
dary života!“

Mgr. Ružena Svoreňová

Mgr. Ružena Svoreňová

Po voľbách oslávila 89 rokov
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Deň Zeme, 26.apríla 2019, 1.stupeň ZŠ
Deň Zeme sa k aždoročne koná
22.apríla, ale keďže v daný dátum boli
veľkonočné prázdniny, my na 1.stupni
sme si na oslavu tohto dňa vybrali
piatok 26.apríla, ktorý mal byť podľa
predpovede slnečný.

Po prvej vyučovacej hodine sme sa
stretli na školskom dvore a oboznámili
sa s programom dňa. Hlavný cieľ bol výlet na Biele Vody (NP Muránska planina)
,kde sa nachádza ,, lúka plná sysľov“.
Počas celého výletu cestou tam aj

„Korene a hodnoty“
Metodicko–pedagogické centrum v spolupráci s inými vzdelávacími inštitúciami zorganizovali v budove Múzea Prvého slovenského gymnázia výstavu
a tvorivé dielne „Korene a hodnoty“, na ktorej sa naši žiaci zo Slniečka zúčastnili aj 11.4.2019 /štvrtok/, ale i nasledujúci deň 12.4.2019, keď bolo slávnostné

späť bolo úlohou detí zbierať odpad,
ktorý do národného parku a jeho okolia
nepatrí.
„ Sysľovisko“ je viacerým deťom známe ,ale našli sa medzi nami aj takí ,ktorí
videli sysľa pasienkového prvý krát.

Deti sa tešili nie len zo zvieratiek
(okrem sysľa sa na Bielych Vodách nachádzajú aj oslíky), ale aj z dobrého
pocitu, že urobili niečo pre našu nádhernú prírodu.
Mgr. Ivana Šoučíková

otvorenie tejto výstavy za prítomnosti predstaviteľov mesta i zástupcov
škôl z Revúcej, Tisovca, Jelšavy, Hnúšte i blízkeho okolia. Z našej školy sa
zúčastnili Mgr. Andrea Marčáková, Mgr. Martin Béreš a Mgr. Jana Murková
s Jankou Beňovou. Naši žiaci svojim kultúrnym programom potešili všetkých
prítomných a touto cestou im ďakujeme za krásne vystúpenie. Cieľom tohto
podujatia je podpora integrácie obsahov a inovácie postupov pre vzdelávacie
oblasti Človek a spoločnosť, Človek a hodnoty a garantom je PaedDr. Darina
Výbohová, PhD. Celým podujatím nás sprevádzala Mgr. Adriana Kvetková,
riaditeľka MPC V Banskej Bystrici. Žiaci, ale i my dospelí sme sa zamýšľali nad
hodnotovým rebríčkom človeka v súčasnosti a vyskúšali sme si množstvo
aktivít a námetov v tvorivých dielňach.
Foto: Mgr. Béreš
Mgr.Jana Murková

NÁVŠTEVA KNIŽNICE
Dňa 2.4.2019 naši žiaci I. stupňa navštívili Mestskú knižnicu Samuela Reussa v Revúcej. Žiakov ohúrilo najmä množstvo kníh, ktoré sa v
tejto knižnici nachádzajú. Ich očká rozžiarili hlavne rozprávkové knihy a knihy o drakoch. Ušká mali napnuté, keď počúvali zaujímavé výklady a ukážky z kníh. Žiaci sa aktívne zapájali a mali množstvo otázok.
Pred odchodom domov sme sa vybrali ešte na zmrzlinu, ktorá dala sladkú
bodku našej exkurzii.
KS
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V dňoch 11.03.2019 – 15.03.2019 sa žiaci našej školy zúčastnili
„Lyžiarskeho výchovno-výcvikového kurzu“ v SKI Telgárt.
Cieľom LVVK bolo naučiť žiakov zvládnuť základné lyžiarske pohybové zručnosti. Mnohí žiaci sa zdokonalili.
V rámci lyžiarskeho výcviku žiaci spoznávali aj okolité krásy prírody. Obec
Telgárt leží v údolí Nízkych Tatier, pod
Kráľovou holou a neďaleko prameňa
rieky Hron. Krásne počasie, ktoré nás
počas celého týždňa sprevádzalo, nám
umožnilo vychádzky do okolia. Boli
sme zvedaví, a tak sme nazreli k prameňu rieky Hron. Nedalo nám neobísť
Chmarošský viadukt, ktorý nás svojou
krásou a masívnosťou uchvátil.

Účelom LVVK bolo aj vychovávať žiakov k vzťahu k prírode, dodržiavaniu
horských a lyžiarskych pravidiel, vedieť
pomôcť slabšiemu a brať na seba zodpovednosť za dodržiavanie denného
režimu, poriadku, svojho správania a
činov.
Všetci žiaci, ktorí sa zúčastnili LVVK, boli
za svoju vytrvalosť, šikovnosť a zdatnosť ocenení diplomami a vecnými
cenami. Všetci sme sa vrátili s množstvom zážitkov, s úsmevom na tvári a
plní elánu.
Mgr. Katarína Saniová

Turnaj v minifutbale– mladší žiaci
Ešte pred veľkonočnými prázdninami
17.4.2019 sa konal školský turnaj v
minifutbale mladších žiakov. Turnaja
sa zúčastnilo 6 tímov, medzi ktorými
nechýbalo družstvo prvákov. Už z názvov tímov a z dresov bolo jasné, ktorému futbalovému tímu v skutočnosti
fandia. Aj účasť dvoch dievčat svedčí
o tom, že tento šport nepatrí len chalanom a o tom všetkých presvedčili aj
svojimi výkonmi . Veľká vďaka patrí aj
divákom, ktorí prišli povzbudiť svoje
tímy, a tým ich aj vyburcovať k lepším
výkonom. Najlepším strelcom turnaja
sa stal Kristián Dulaj.

1. „Divé svine“ (Daniel Dodák, I.Gilk,
D.Mušuka, K.Dulaj)
2. „ Bomba futbal“ (P. Mušuka, R. Mušuková, E. Grlák, J. Melicher)
3. „Juventus“ (M. Marčák, V. Kožiak, D.
Verkin, P. Kotzmanová)
4. „Divý Muráň“ (J. Mušuka, Dávid
Dodák, J. Cibuľa, Š. Dulaj)
5. „FC Barcelona“ (T. Dulaj, M. Mušuka,
L. Hlodák, A. Dulaj)
6. „Prváci“ (Š. Vrbjar, B. Goldschmidt, D.
Dulák, F. Oláh)
Zápasy rozhodoval : Pavol Mlákay
MM

TURNAJ V STOLNOM TENISE O POHÁR
PRIMÁTORA MESTA JELŠAVA
Dňa 21. 3. 2019 sa na ZŠ s MŠ Jelšava konal 12. ročník turnaja žiakov a žiačok ZŠ
v stolnom tenise o pohár primátora Mesta Jelšava. Zúčastnilo sa 12 družstiev
chlapcov a 4 družstvá dievčat s celkovým počtom účastníkov 48. Našu školu
reprezentovali: Ján Dulaj (7.A), Boris Mušuka (7.A) a Braňo Cibuľa (6.C). Chlapci
skončili na delenom 5. – 6. mieste. V súťaži dievčat sme nemali zastúpenie.
Mgr. Monika Mlákayová
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Odišiel kňaz, bývalý futbalista, milovník folklóru
Mgr. Ján Gnip (1959 – 2019)
Odišiel navždy náš rímskokatolícky k§az, ktorý v Muráni
začal pôsobiť v 2. polovici roku 2009. S bývalým kňazom
Gregorom, rodákom z Poľska, sa farníci rozlúčili v nedeľu 2.
augusta 2009, lebo bol vtedy preložený do obce Včelince.
Novému kňazovi Mgr. Jánovi Gnipovi, pochádzajúcemu
z východného Slovenska, veriaci, speváčky z Levendy, deti,
poéziou Mgr. Juraj Kochjar blahoželali k 50. narodeninám
a prišli ho potešiť aj Heľpania – jeho bývalí farníci a folkloristi
v nedeľu dňa 25. októbra 2009.
S bývalým profesorom gymnázia p. Milanom Kvetkom sme si zaspomínali na zosnulého pána farára, ktorého on vždy zaraďoval medzi svojich kamarátov a dobrých
známych. So smútkom v duši sme si ho pripomínali ako zanieteného futbalistu v čase
jeho mladosti, ako človeka so značným športovým duchom. V období, keď pôsobil
ako kňaz v obci Muránska Huta, patril medzi hráčov TJ Tatran Muráň.
Neskôr svoje kňazské povolanie vykonával v Heľpe na Horehroní. Ja som v tom čase
už hrával za mužov, keď Muránčania prijali pozvanie na futbalové zápasenie obcí
Heľpa, Braväcovo, Michalová. My sme sa vo finále stretli s Heľpou, hráčom bol vtedy
aj kňaz obce Mgr. Gnip. zápas sa skončil v riadnom hracom čase 1:1. Nakoniec Heľpa
zvíťazila na pokutové kopy ( jedenástky).
Kostol sv. Juraja v Muráni i nový farský úrad sú našimi blízkymi skvostnými susedmi,
rámcujú koniec našej záhrady. Zvony tu znejú asi výraznejšie, možno ešte smutnejšie
šíria do okolia správu, že navždy odišiel človek. Aj 28. marca 2019 sa Muránčanom prihovárali boľavo, ale nie beznádejne, živili našu vieru v duši, tak, ako to svojich verných
veriacich učil muránsky kňaz, Mgr. Ján Gnip. Česť jeho pamiatke!
Mgr. Ján Svoreň

SPOMIENKA
Tento rok by sa dožili naši starí rodičia HANA KINZLOVÁ rod. TUSSAY a
ŠTEFAN KINZEL z MURÁŇA 100 rokov.
Spomíname s úctou. MUDr. Erika Gažová rod. Kinzlová

oslávenci

Nech kvitne úsmev, žiari očí jas,
nech zdravie z tela sa nestráca,
kým bije srdce spoznaj žitia krás,
to tajomstvo, čo jediné sa vypláca.

MÁJ 2019

Narodili sa

Nesmelým bozkom začína rozprávka,
končí sa úsmevom malého dieťat-

ka. To nie je rozprávka, to je už život
sám, nech veľa šťastia prinesie i Vám.

50 rokov
Nadežda Gábrišová
55 rokov
Miroslav Baksa
60 rokov
Jaroslav Dulaj
Katarína Beňová
65 rokov
Darina Sojáková
Pavel Beňo
70 rokov
Jaroslav Štefaňár
Věra Viečoreková
75 rokov
Magdaléna Balážiková
Juraj Laboš
Rozália Liptáková

Neprešlo jazykovou úpravou

Hugo Boháčik
Dominik Dodák

Opustili nás
O s u d j e o b ča s ve ľ m i k r u t ý,
nevráti čo raz vzal... Zostanú iba
spomienky a v srdci veľký žiaľ....

Magdaléna Rybárová
Vladimír Tkáčik

Máte pre nás tip na reportáž, námet
na článok? Neváhajte a dajte nám vedieť! Osobne, písomne, alebo emailom:
obec@muran.sk. Uzávierka pre prispievateľov do novín č. 3/2019 je 20. júna
2019. Tešíme sa na spoluprácu.
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