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Hradné hry a stavanie mája

Hradné hry na Muránskom hrade sú už tradíciou. Usporiadatelia každoročne pripomínajú obyvateľom Muráňa i návštevníkom z blízkeho i ďalekého okolia, ako to kedysi na Muránskom hrade vyzeralo. Hradné hry sa
konajú v krásnom prostredí Národného parku Muránska planina a každoročne lákajú kopu návštevníkov. Tento rok sa hry uskutočnili 8. júna 2019.
Návštevníci mali možnosť vidieť vystúpenie šermiarskej skupiny Berezun z
Brezna, členov Sokoliarstva Kanát z Rimavskej Soboty a sprievodný program
environmentálnych hier pre deti.
V ten istý deň na námestí v Muráni prebiehalo i stavanie mája. Máje sa na
Slovensku stavajú už od stredoveku. Je to tradícia, ktorú možno mladšie
ročníky nepoznajú, no vo viacerých obciach je stále živým každoročným
zvykom, a sme radi, že aj v našej obci sa tento zvyk stále dodržiava, a že sú
to práve mladí ľudia, čo sa na stavaní mája podieľajú.
-EV-
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Poďakovanie

Muránske buchty- kto by ich už
dnes nepoznal? Za posledné roky sa
ich výroba znovu obnovila a tešia sa
veľkej obľube u domácich, turistov
i na trhoch, kde ich naše pracovníčky chodia predávať. Muránske
buchty majú vyše 50-ročnú tradíciu
a nepretržite sa piekli až do roku
2014. Nemienili sme však recept na
tieto lahodné buchty nechať len tak
zapadnúť prachom a od roku 2017
prevádzka znovu funguje.
Týmto by sme sa chceli poďakovať
pôvodným pekárkam, ktoré nám
prezradili recept a všetky tajomstvá
okolo pečenia buchiet, aby boli také,
aké majú byť. Zároveň sa chceme
poďakovať všetkým tým, ktorí sa podieľali na znovuobnovení prevádzky
a ženám, ktoré dňom i nocou pečú
na prevádzke a chodia šíriť dobré
meno obce Muráň a našich povestných buchiet predávaním na trhoch
a rôznych podujatiach, ako napríklad
v Lučenci, v Prešove, Poprade, či
na podujatí Noc múzeí v Rimavskej
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Sobote, kde sa buchty predali rekordne
rýchlo.
Rovnako sa chceme poďakovať aj
našim verným zákazníkom, bez ktorých
by, samozrejme, prevádzka nemohla
fungovať. Preto sme vždy radi, keď sa
ku nám vracajú stále častejšie a rovnako šíria dobré meno našich buchiet.

jún 2019
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Oslavy 130. výročia založenia DHZ v Muráni
Napriek mnohým prekážkam, s ktorými sa počas svojho pôsobenia stretli
hasiči z Muráňa, sa v sobotu, 11. mája 2019, konali oslavy na počesť 130.
výročia založenia DHZ v Muráni. Oslavy začali slávnostným otvorením moderátorom Kamilom Somorovským. Pozvané hasičské zbory a návštevníci
sa postupne zhromažďovali, vypočuli si niečo z histórie pozvaných dobrovoľných hasičských zborov z Jelšavy, Hucína, Kamenian, Magnezitoviec,
Ratkovej, Gemerskej Vsi, Držkoviec a Fryštáku, pričom si mohli prezrieť

Po ňom predniesol príhovor aj starosta mesta Fryšták, Mgr. Lubomír Doležel,
primátor mesta Revúca, Ing. Július Buchta a Ing. Milan Brdársky. Po príhovoroch prišiel na rad nástup a oceňovanie. O jedenástej hodine sa všetci
presunuli na slávnostnú svätú omšu do miestneho kostola.
Po obede sa všetci znovu stretli na námestí, kde sa predvádzali ukážky havystavenú historickú hasičskú techniku na námestí.
sičskej techniky, a napokon po nabitom dni nastal čas na kultúrny program
Po slávnostnom otvorení nasledoval slávnostný sprievod hasičských vo- v podaní Folklórnej skupiny Levenda z Muráňa, Folklórneho súboru Zdyzidiel z okolitých miest a obcí. Potom moderátor na pódium uviedol pána chava a vystúpili aj Horehronskí chlopi.
starostu, Ing. Romana Goldschmidta, ktorý predniesol slávnostný príhovor.
-EV-
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Peter Michal Slavomil Bohúň
Dňa 20. mája sme si pripomenuli úmrtie zakladateľa
národne chápanej historickej maľby, prívrženca štúrovského hnutia a portrétneho dokumentaristu významných
kultúrnych a politických predstaviteľov tohto hnutia, Petra

Michala Slavomila Bohúňa.
Tento národný buditeľ sa
narodil 29. septembra 1822
vo Veličnej a zomrel 20. mája
1879 v Bielsko-Biała Lipniku
v Poľsku.
Ako prvý sa zaoberal problémom ľudovosti a vytvoril
portréty slovenských dejateľov vtedajšej doby. Medzi
jeho známejšie diela patrí
„Zhromaždenie slovenského ľudu“, „Podobizeň Janka
Francisciho„ obraz „Krista„ v
Podobizeň sediacej starej ženy
kostole v Bátovciach. Vytvoril
Venoval
sa maľbe i kresbe. namaľoval niekoľko krajisériu krojových štúdií z Oravy, Liptova a Spiša. Pôsobil Počas svojho pobytu v Hor- nárskych motívov z Revúcej
nom Gemeri v roku 1859 a Muráňa.
ako učiteľ na Slovensku.

Ján Francisci Rimavský

Pokračujeme v tradícii ochotníckeho divadla
V minulosti v Muráni o kultúrne podujatia nikdy nebola núdza, a už vôbec nie
o divadelné predstavenia.
Obyvatelia Muráňa sa snažili
udržiavať kultúrny život na
úrovni a s prehľadom sa im
to darilo.
Ochotníci odohrali jednu
zo svojich prvých hier 18.
februára 1929. V 30.- 40. rokoch sa ochotníkom venoval učiteľ Vojtech Strmeň
a nacvičil s nimi viacero hier.
Neskôr ho nahradil učiteľ
Dezider Garláti. Po 2. svetovej vojne vystupovali
ochotníci na Veľkú noc a na
Vianoce. V rokoch 1958-1961
sa skupina mladých Muránčanov rozhodla nadviazať
na niekdajších úspešných
ochotníkov a pokračovať
v ich stopách. Pod réžiou
učiteľa J. Hanuštiaka uviedli hru Mozoľovci. Hra mala
v tom čase obrovský úspech
nie len doma v Muráni, ale
aj v okolí. Divadlo v obci
žilo rušným životom, keďže
v novom kultúrnom dome
nevystupoval len domáci
ochotnícky súbor, ale aj divadelné súbory z Klenovca,

Tisovca či profesionálneho
divadla Jonáša Záborského
z Prešova. V roku 1963 sa
pod vedením učiteľa Ladislava Brúsika odohralo predstavenie s názvom Svedomie. Ochotníci počas svojho
pôsobenia odohrali mnoho
ďalších predstavení a zožali
množstvo úspechov. Napriek
všetkému však ochotnícke

divadlo v Muráni zaniklo
začiatkom 70. rokov, kedy
ochotníci hrali poslednýkrát
a už sa nenašiel nik, kto by
v tejto tradícii pokračoval.
Rozhodne k tomu prispelo
aj zmodernizovanie spoločnosti, príchod elektroniky
a väčší záujem ľudí o televízne programy ako o divadelné predstavenia, a celkovo

aj nedostatok mladých divadelníkov v okolí. Napriek
tomu sa však podarilo nájsť
síce malú, ale usilovnú skupinu mladých ľudí, ktorí sa
snažia pomaly, ale isto znovu rozbehnúť ochotnícke
divadlo v Muráni. Máme za
sebou už pár skúšok predstavenia, ktoré si sami pripravujeme a dúfame, že

ho čoskoro budeme môcť
ukázať aj verejnosti. Dúfame, že čas, energiu a úctu
k umeniu, ktorú tomuto
nápadu venujeme, ocenia
aj obyvatelia obce Muráň
a poctia nás svojou účasťou
na premiére, ktorú plánujeme odohrať v priebehu
najbližších mesiacov.
-E.V.
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Zraz veteránov
Veterán klub Rožňava tento rok usporiadal už 11. ročník zrazu milovníkov
starých áut, ktorý sa konal počas dní 17.-19.5.2019. V piatok sa návštevníci
ubytovali v hoteli Hrádok a na druhé ráno, v sobotu o deviatej zahájili štart
a presunuli sa do Jelšavy, kde sa zúčastnili prehliadky rímskokatolíckeho
kostola sv. Petra a sv. Pavla. Z Jelšavy sa presunuli do Tisovca, nasledovala
vyhliadková jazda ozubnicovou železnicou na trase Tisovec- Zbojská, kde
navštívili rozhľadňu. Následne pokračovali vyhliadkovou jazdou ozubnicovou
železnicou a potom sa už presunuli do Muráňa, kde ochutnali naše vychýrené
muránske buchty. Obyvatelia sa pri majiteľoch áut pristavovali, prehodili
s nimi reč a obdivovali ich výstavné kúsky. Niektorí členovia Veterán klubu
sa aj obliekli tematicky k danej dobe, z ktorej ich auto pochádza. Odchádzali
od nás s úsmevom na tvári a dúfame, že sa ku nám vrátia aj o rok.
-E.V.

Druhá májová nedeľa
Máj je mesiac s veľkým posolstvom, je zasvätený láske a prebúdzaniu prírody opäť k životu. A napriek tomu, že tohtoročný máj bol daždivý a vyzeralo
to, že neprestane pršať, ostáva nám veriť, že platí pranostika „Studený máj, v
stodole raj.“, a že mesiac jún už bude teplejší.
Prvého mája oslavujeme Sviatok práce, dnes už medzinárodný sviatok pracujúcich ľudí, a druhú májovú nedeľu si už tradične uctievame naše mamy.
Deň matiek, kedysi nazývaný aj Materská nedeľa, je dňom, kedy sa vzdáva
pocta materstvu. Odzrkadľuje sa v ňom dôležitosť a nenahraditeľnosť matky.
Svoje mamy si uctili aj deti z Materskej školy v Muráni vystúpením v podobe
tanca, spevu a recitácie v kultúrnom dome. Svoje mamy emotívnym vystúpením dojali k slzám a ukázali tak jedinečnosť tohto sviatku a krásu vzťahu
medzi matkou a dieťaťom.
-EV-
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Hotelier František Tussay
podporoval aj turistický ruch
Všetky okienka do muránskej histórie som mala pootvárané po prečítaní
spomienky Mudr. Eriky Gažovej, rod.
Kinzlovej k nedožitému 100. výročiu
narodenia starých rodičov Hany a Štefana Kinzlových z Muráňa (2,2019, s.8).
Jej stará mama pochádzala zo slávnej
rodiny Tussay, a tak som po nej začala
pátrať v knižných publikáciách Ing. Pavla
Hlodáka, Doc. Jána Galla, PhDr. Františka
Bábelu, no využila som aj vlastné zdroje.
Priezvisko Tussay sa už v Muráni nevyskytuje, ale pred 90 rokmi sa jeho nositelia tešili z nezvyčajnej slávy a úcty našich
občanov. Pán František Tussay asi okolo
roku 1929 odkúpil od štátnych lesov
a statkov akúsi turistickú nocľaháreň na
námestí v Muráni. Poschodovú budovu
dal postaviť v polovici 19. storočia (údajne po r.1837) Ferdinand Coburg- titulovaný ako „muránsky gróf“. Pán Tussay
vedel využiť svoj hotel Koruna a priľahlé
priestory aj na rozvoj turistického ruchu,
lebo aj poloha budovy na križovatke
ciest do Revúcej, Tisovca a Červenej
Skaly ho k tomu nasmerovala. Nebývalý
rozvoj turizmu podporil aj zriadením
taxislužby s garážou. Jeho vodičom na
tatrovke bol pán Anton Goldschmidt,
ktorý bohatých zákazníkov vozil do pre-

krásneho okolia Muráňa i vzdialenejších
zaujímavých oblastí Gemera.
N
a
prízemí hotela bola reštaurácia s hosťovskou izbou a v zadnej nižšej budove
zriadil náš známy podnikateľ hostinec.
Zamestnával najmä mladé slobodné
dievčatá ako chyžné, pomocnice v kuchyni či ako iné služobníctvo, ale nie
len z Muráňa. Ubytovanie na poschodí
muselo byť vraj nachystané pre 50 osôb.
Prácu u Tussayho si napr. našla aj slečna
Elena Petrová zo Šumiaca, no časom aj
ženícha z Muráňa. Rodina Sklenáriková
od Fidra bývala blízko hotela, a tak sa
našla aj príležitosť na stretnutia s ich
synom Paľkom. Peknú Iľku vystriedala
u Tussayho iná slobodná slečna. Bývalý
profesor, pán Bábeľa, v časoch vojny
ako študent sa vo svojom diele podelil
s nami ešte o šťavnatejšie spomienky na
skvelé hotelovo – zábavné zariadenie
v Muráni.
Manželka p. Tussayho, pani Ema, bola
dokonalá dáma, spoločenská, prispôsobivá rôznym situáciám. Určite sa aj ona
podpísala pod príťažlivé prostredie hotela Koruna, kde Muránčania radi trávili
čas aj pri kartách.
Mgr. Ružena Svoreňová
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Na okraj môjho ďalšieho futbalového RETRO považujem za
vhodné uviesť pár pozoruhodných faktov. Rúbanka je rómska
osada v Muránskej Dlhej Lúke. V tamojšej základnej škole I. stupňa
pôsobí pedagogička, pani Monika Podolinská, ktorá 5. mája 2019
získala v oblasti vzdelávania prestížne ocenenie v rámci ankety
Slovenka roka 2019. Rómskych školopovinných detí je v osade
podľa jej uvedenia 67, a tie budú zrejme pokračovať na II. stupni
v ZŠ v Muráni.
Keďže rád venujem pozornosť voľnočasovým aktivitám detí,
mládeže i dospelých, v spomienkach som sa vrátil práve do

Z Rúbanky
do Muráňa
osady Rúbanka. Skromné obydlia, chatrče, leto koncom 20.
storočia a muránska mládež tak okolo 20 – viacerí práve vyslúžilí
vojaci. Rozhodli sme sa zorganizovať priateľské futbalové zápasy
s rómskou mládežou z Rúbanky. Stačila iba jedna naša návšteva
v osade a záujemcov bolo neúrekom. Celé leto sme mali postarané o športový relax, lebo sa uskutočnili 4 zápasy v Muráni a 4
v Muránskej Dlhej Lúke. Podarilo sa nám získať aj staršie dresy TJ
Tatran Muráň a hráčom s názvom FC Rúbanka, dresy bývalého
dlholúckeho mužstva Družstevník.
S kopačkami to už u rómskych hráčov z Rúbanky nebolo také
jednoduché. Hrali väčšinou v tom, čo bežne v lete nosili, no darilo
sa im rovnako ako nám. Presnejšie povedané, raz sme boli lepší
my v domácom prostredí a na ich ihrisku vyhrali zase oni, ale to
obdivuhodné zanietenie hráčov, nadšenie fanúšikov stálo zato.
Vlak do Muráňa a späť- bývalá Muránska strela bol v čase zápasov
vždy plný. Šport jednoducho nepozná hranice medzi ľuďmi, ktorí
svoj voľný čas využívajú zmysluplne.
Mgr. Ján Svoreň

Gemerský expres na podporu rozvoja turizmu
Gemer je regiónom vyznačujúcim sa nádhernou
prírodou, ale aj človekom vytvorených kultúrnych
pamiatok a bohatou históriou miestneho folklóru.
Krásy tohto regiónu stoja za navštívenie, preto sa

Košice Región Turizmus a Železničná spoločnosť je podporiť rozvoj turizmu v tejto oblasti. Lístky sa
Slovensko rozhodli zriadiť špeciálny vlak, ktorý bude kupujú priamo vo vlaku, alebo si ich môžete zakúpiť
v mesiacoch máj a jún 2019 vždy v sobotu premávať vopred na internetovej stránke www.ticketware.sk.
po trase Košice-Plešivec - Revúca –Muráň. Ich cieľom
-EV-
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Vyberte sa preskúmať okolie na nových elektrobicykloch!
V našej obci máte teraz možnosť zapožičať
si elektrobicykle značky Cube a KTM. Sú
nové, netradičné a ako stvorené na preskúmania krás okolia. Výhodou zapožičania
našich bicyklov je, že si nemusíte dovážať
autom vlastné bicykle a zapožičiame vám
k nim všetko, čo potrebujete. Výška zálohy
je 150 €, cena za štyri hodiny je 30 € a cena
za osem hodín je 50€.
Bicykle je možné zaobstarať prostredníctvom internetovej rezervácie zaslanej na
e-mailovú adresu obec@muran.sk, telefonicky na telefónnom čísle 0905 527 420, alebo
osobne na prevádzke objektu Muráň 321,
049 01 Muráň.

Dva poháre primátora mesta do Muráňa
„Žiaden liek nenahradí pohyb,
ale pohyb nahradí každý liek.“
(RL, č.10, 2019, s.7)
Uvedené športové heslo sprevádzalo súťažiacich na
májových Seniorských olympijských hrách v Revúcej
– v poradí siedmych okresných, konaných v priestoroch ZŠ J.A. Komenského. Aj ZO Jednoty dôchodcov
Slovenska v Muráni plní úlohy Národného programu
aktívneho starnutia na roky 2014 – 2020, čoho dôkazom sú aj diplomy a medaily úspešných súťažiacich
v jednotlivých kategóriách. Dňa 15. mája 2019 Muránčania získali aj dva poháre primátora mesta Revúca (zo
4 odovzdaných): najúspešnejší športovec Peter Školník
a najstaršia športovkyňa Gabriela Palušová. Všetkým
seniorom, ktorí nás príkladne reprezentovali na športovisku v Revúcej, blahoželáme!
Mgr. Ružena Svoreňová

Zateplenie
hasičskej
zbrojnice
Na hasičskej zbrojnici, ktorá bola
slávnostne otvorená v roku 2013, sa
tento rok konali ďalšie stavebné práce.
Obci Muráň bola od
Ministerstva vnútra
poskytnutá dotácia
na jej zateplenie,
ktoré prebehlo počas uplynulých mesiacov.
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STOROČNICA POPRAVY
MURÁNSKEHO FARÁRA
JÁNA ŠARLÓŠA
V týchto dňoch si pripomíname 100 rokov od popravy muránskeho farára Jána Šarlóša. Pochovaný
je na miestnom cintoríne. Na bielom náhrobnom
kameni v tvare kríža je jeho fotografia, obkolesená
vavrínovým vencom, a nápis: „Venované svetlej
pamiatke Jána Šarlóša, farára muráňského, narodeného r. 1876, ktorý
bol dňa 13. júna 1919 na cmiteri
tisovskom od nepriateľov nevinne zastrelený.“ Priblížme
si historický kontext tejto
mučeníckej smrti obetavého 43-ročného
kňaza.
Krátko po tom, ako
sa maďarskí boľševici pod vedením Belu
Kuna zmocnili vlády
a vyhlásili Maďarskú
republiku rád, vtrhli
na Slovensko. Krvavému besneniu maďarskej boľševickej
soldatesky padol za
obeť aj rímskokatolícky kňaz Ján Šarlóš,
farár v Muráni, ktorý bol
obvinený z otvorenej agitácie medzi veriacimi, aby muži
vstupovali do česko-slovenskej
brannej moci a aktívne bránili Slovensko a jeho mladú slobodu pred maďarskými útočníkmi. Ako „dôkazový materiál“ na jeho odsúdenie
poslúžili vynútené výpovede siedmich zajatých
slovenských vojakov - dobrovoľníkov z Muránskej Lehoty. Tí boli pod hrozbou ďalšieho násilia
prinútení odprisahať, že boli svedkami Šarlóšovej
protimaďarskej agitácie. Maďarským boľševickým
„sudcom“ a zároveň katom to úplne stačilo a Šarlóš
bol ešte v deň svojho zatknutia 13. júna 1919 popravený. (Z článku slovenského historika Vojtecha
Kárpátyho Teror Leninových detí, uverejneného
v časopise Extra plus v r. 2012)
Podľa zachovaných spomienok Muránčanov
pán farár Šarlóš požíval u veriacich úctu, lebo
sa zaujímal o ich celkovú situáciu. Keďže v tom

čase nebolo notára, vdovám, ktorým muži padli
v Prvej svetovej vojne, sprostredkoval finančnú
podporu. Niektorí dedinčania sa domnievali, že
istý obyvateľ obce menom Remeňár, považovaný
za „maďaróna“, mohol aj kvôli tomuto udať pána
farára maďarským boľševikom, pretože
po jeho smrti sa on stal notárom, ale
vdovecké príspevky už viac do postihnutých rodín neprichádzali.
Tesne pred popravou pán farár Šarlóš veriacich ešte varoval, aby nešli za ním do
Tisovca, v snahe uchrániť
ich pred hrozbou istej
smrti, ktorou sa gardisti
vyhrážali. Sám si musel
na cintoríne v Tisovci
kopať hrob, do ktorého ho postreleného
zahrabali. Keď zomieral don Anton Macák,
ktorý pôsobil v Muráni
v rokoch 1950-1970, vyslovil želanie, že chce byť
pochovaný vedľa pána
farára Šarlóša, lebo ho mal
vo veľkej úcte ako kňaza
mučeníka. (Z výpovede Pavla
Kochjara st., obyvateľa Muráňa)
Keď ešte aj po 100 rokoch poukazujeme na tieto desivo kruté historické
fakty, nerobíme to pre živenie oprávneného pocitu
krivdy či národnostného napätia. Naopak, táto
storočnica je stále aktuálnou výzvou k ľudskosti
a autentickému kresťanstvu. Nech je príležitosťou
náležite si uctiť kňaza, ktorý napriek mimoriadne
ťažkej spoločensko-politickej situácii zostal Dobrým pastierom, ochotným aj život položiť za svoje
ovce. Aj takí kňazi sú! V nádeji, že už je zaradený
medzi mučeníkov, prosme ho za obetavých,
svätých duchovných otcov pre Muráň. Nezabudnime tiež odprosovať za hriechy výsmechu, nenávisti
a násilia páchaného na Kristových služobníkoch.

JÚN 2019

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.

50 rokov
Mária Anderková
Jarmila Bábeľová
Miroslava Nemogová
55 rokov
Viera Dodáková
Jozef Chochol
Eduard Mušuka
Marta Maximovičová
65 rokov
Pavel Beňo
Ján Gyongyosi
Ján Mušuka
Magdaléna Szentpeteriová
Viera Hlodáková
75 rokov
Juraj Vrbjar
Cecília Toporová
85 rokov
Elena Rybárová
92 rokov
Margita Sklenáriková
97 rokov
Anna Kotzmanová

Zosobášili sa

Spracovala sr. Jaroslava Kochjarová CJ

Pozor na zmeny v doprave

Ján Dulaj
Simona Štajerová

Pre cestujúcich verejnou dopravou v Banskobystrickom kraji nastali od dňa 28.apríla
2019 zmeny na 56 linkách. Zmeny sa uskutočnili na základe požiadaviek občanov i starostov obcí. Ide o zmeny časov odchodov v rozmedzí niekoľkých minút, aby na seba spoje lepšie nadväzovali. Zrealizované zmeny si môžete pozrieť napr. na internetovej stránke
www.sadlc.sk, prípadne na informáciách na autobusových staniciach.

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. 4/2019 je 20. júla
2019. Tešíme sa na spoluprácu.

Neprešlo jazykovou úpravou
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