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Začal sa nový školský rok 2015/2016

Vážený pán starosta, vážení rodičia, vážený keď ste chodili do škôlky. Naučili ste sa spoznávať
pedagogický zbor, milí žiaci!
jednotlivé písmenká. Čísla pre vás vôbec neboli
Po prázdninách a dovolenkách vás opäť srdečne prekážkou. A dnes sú z vás múdri, mladí ľudia.
vítam na pôde našej školy. Dúfam, že všetci ste mali Prváci hľadia na vás ako na „dospelákov“, ale aj ako
možnosť užiť si radostné chvíle v kruhu najbližších, na kamarátov, ktorí im poradia, a keď treba, aj pože ste si oddýchli od školských povinností a načer- hladia. Nesklamte ich! Bude to rok, ktorý je náročný
pali nové sily, najmä fyzickú a psychickú pohodu a dôležitý aj z hľadiska vášho ďalšieho vzdelávania,
pre úspešné zvládnutie nového školského roka. výberu strednej školy, prijímacích pohovorov a TesPočnúc dnešným dňom totiž ten pomalý a pokoj- tovania 9. Zodpovedne a svedomite pristupujte k
ný rytmus prázdnin a dovoleniek končí a vystrieda svojim povinnostiam a my učitelia sa vám budeme
ho dlhodobejšie pracovné tempo ako učiteľov, tak snažiť všemožne pomôcť, aby ste tento rok zvládli k
aj vás, žiakov.
spokojnosti svojej, rodičov i nás všetkých.
Milí prváci, väčšina z vás už našu školu navštívila
Vítam i žiakov z Muránskej Dlhej Lúky a všetkých
viackrát s pani učiteľkami z materskej školy, takže piatakov. Pre vás nastávajú tiež zmeny. Prichádzate
nevstupujete do úplne neznámeho prostredia. na druhý stupeň a isto ste zvedaví na svoju novú
Pozrite sa okolo seba, toto sú všetko vaši spolužiaci. triednu učiteľku Ing. Vieru Vrabcovú, nové predVitajte v našej školskej rodine. Prajem vám veľa mety Školského vzdelávacieho programu, ktoré
úspechov a radosti z každého dňa, ktorý strávite na vás čakajú. Aktívne sa zapájajte do získavania
v našej škole. Nebojte sa, už skoro zistíte, akí ste nových poznatkov, lebo to je jeden z dôležitých
šikovní, čo všetko už viete. Sľubujem vám, že na predpokladov dobrých výsledkov.
konci školského roka budete vedieť všetci čítať,
Aj žiaci ostatných ročníkov majú svoje očakávapísať, počítať a získate veľa iných poznatkov. Verím, nia. Očakávate, že sa stretnete v škole so svojimi
že každý nový deň bude pre vás radostným - a azda spolužiakmi, že budete mať nové predmety, noani netreba pripomínať ostatným – starším žiakom, vých učiteľov. Alebo, že vám školský rok rýchlo
aby vám boli kladným vzorom. Milí prváci, začínate ubehne, že budete mať veľa nových zážitkov, na
svoju školskú púť, na ktorej vás bude sprevádzať ktoré budete spomínať celý život. Milí žiaci, želám
vaša pani učiteľka Monika Holubyová, ktorá sa vás vám, aby ste našli správnu mieru medzi učením
tiež nevedela dočkať. S dôverou sa na ňu obracajte. a odpočinkom, povinnosťami a relaxom. Iba tak
Verím, že sa v našej škole veľa naučíte a nájdete si budete mať radosť zo seba a radosť vašich blízkych
nových kamarátov.
vám určite príde vhod. Z tohto postu vám môžem
Milí deviataci, aj pre vás je tento školský rok vý- povedať, že vás budú učiť tí najlepší učitelia, ktorí
nimočný, ste najstaršími a najskúsenejšími žiakmi majú úprimnú snahu nielen naučiť vás nové veškoly. Do našej školy ste prišli ako malí sedemroční domosti, ale aj vypočuť vás, poradiť vám, pomôcť.
žiačikovia, ktorí nevedeli, čo ich čaká a neminie. Usilujte sa svojim dobrým správaním, tvorivosťou
Mysleli ste si, že váš život bude taký ľahký, ako a aktivitou urobiť si zo školy svoju srdcovú zále-

žitosť.
Milí rodičia, aj vy ste učitelia. Vytvorte svojim
deťom podnetné prostredie plné lásky, v ktorom
zlo a nenávisť nemajú svoje miesto. Prostredie,
kde vládne porozumenie a istota. To bude dobrým
predpokladom pre vysokú výkonnosť vašich detí
v škole.
Škola, žiaci a učitelia svojimi výsledkami reprezentujú nielen seba, ale aj svoju obec. Ďakujeme
predstaviteľom obce, starostovi a obecnému
zastupiteľstvu, že školu vždy podporovali a prajeme si, aby ani v budúcnosti nezabudli, že škola
je inštitúcia, ktorá rozdáva ducha, kde sa zažíva
dobrodružstvo poznania. .Milí žiaci, tešia sa na
vás všetci pedagogickí zamestnanci, aj nová pani
učiteľka Ing. Ingrid Turčányiová, ktorá bude učiť
fyziku a chémiu. Tešíme sa na spoluprácu s našou
materskou školou, ktorá nám pripravuje šikovných predškolákov, v ŠKD sa na vás teší p. učiteľka
Monika Mlákayová, ktorá je aj triednou učiteľkou
II.A a pán učiteľ Ján Urva, ktorý je učiteľom na II.
stupni, tešia sa na vás pani kuchárky v školskej
jedálni a pozdravujú vás aj pani upratovačky s pánom školníkom, ktoré vám vyupratovali, vyčistili
školu a pripravili ju tak, aby ste sa v nej dobre cítili.
Tešia sa na vás i ostatní zamestnanci školy, ktorí
zabezpečujú jej chod. Tešíme sa na spoluprácu
s obcou, združením rodičov, radou školy a inými
spoločenskými organizáciami v obci.
Zaželajme si v závere veľa úspechov, aby bol
školský rok pestrý, veselý, plný nových objavov.
Aby sme na jeho konci mohli s radosťou a hrdosťou
hodnotiť to, čo sme za 10 mesiacov spolu dokázali.
Mgr. Andrea Marčáková
riaditeľka ZŠ s MŠ Muráň
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Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici

UPOZORŇUJE OBČANOV

Na základe neustáleho
zaznamenávania trestnej činnosti
páchanej na osobách vyššieho veku
(senioroch), polícia upozorňuje
občanov, najmä seniorov, aby
nepožičiavali peniaze osobám,
ktoré nepoznajú, nakoľko môže
ísť o podvodníkov a zlodejov.
V súčasnom období polícia
zaznamenáva prípady, kedy neznáme
osoby (páchatelia) volajú starším
osobám na pevnú linku alebo mobil
a predstavujú sa v telefóne ako ich
príbuzní alebo známi (najčastejšie
vnuk, brat, vnučka, syn a podobne).
Žiadajú požičať peniaze na rôzne
účely (napr. kúpa auta, nehnuteľnosti,
či vyplatenie dlhu) a ubezpečujú
ich, že peniaze v krátkej dobe vrátia.
Páchatelia volajú niekoľkokrát
za sebou, aby znemožnili
seniorovi preveriť, či naozaj volá
jeho príbuzný alebo známy. Ak
senior nemá doma peniaze, sú mu
ochotní poslať aj taxík, aby išiel

vybrať peniaze do banky. Následne
uvedú, že kvôli zaneprázdnenosti
nemôžu prísť pre peniaze a preto
posielajú kolegu, asistentku alebo
inú osobu. Polícia preto odporúča
seniorom, aby si vždy overili, či
naozaj volá ich príbuzný a aby
peniaze nedávali cudzím osobám,
aj keď tvrdia, že ich posiela ich
príbuzný.
Po l í c i a ď a l e j u p o z o r ň u j e , ž e
páchatelia oslovujú seniorov aj
pod inými vymyslenými legendami
(zámienkami) za účelom, aby od nich
podvodne vylákali peniaze alebo
ich okradli o ich celoživotné úspory.
K najznámejším legendám patrí, že
páchatelia vystupujú ako pracovníci
elektrární, vodární, plynární,
sociálnych úradov, či iných inštitúcií,
ktorí prišli vrátiť preplatok, vyplatiť
sociálny príspevok, zvýšiť dôchodok
alebo kontrolujú stav elektromeru
a podobne. Tiež vystupujú ako
cudzinci, ktorí sa pýtajú na cestu

do nemocnice a následne pýtajú
peniaze na operáciu ich príbuzného,
ktorý mal dopravnú nehodu a leží
v nemocnici v kritickom stave.
V neposlednom rade vystupujú
ako predávajúci a na tovar (napr.
vlnené prikrývky, masážne stroje,
zdravotnícke pomôcky) ponúkajú
výrazné zľavy alebo darčeky zadarmo.
V mnohých prípadoch však môže
ísť o podvodníkov, ktorí sa snažia
získať dôveru seniorov, následne sa
dostať do ich príbytkov, lokalizovať
miesto ich úspor a v nepozorovanej
chvíli ich okradnúť o nemalé finančné
p ro s t r i e d k y, š p e r k y a l e b o i n é
cennosti. Polícia preto zdôrazňuje,
aby seniori nevpúšťali neznáme
osoby do svojich príbytkov, neboli
s nimi osamote a neuk azovali,
resp. nevyberali pred nimi peniaze,
nakoľko páchatelia ovládajú veľa
spôsobov ako odlákať pozornosť
seniorov a v nestráženej chvíli im
ukradnú celoživotné úspory.

Vážení občania,

teľnosti, na ktorej vznikajú odpadové
vody povinný pripojiť svoju nehnuteľnosť na verejnú kanalizáciu a splniť
technické podmienky týkajúce sa
najmä miesta a spôsobu pripojenia na
kanalizáciu a uzatvoriť zmluvu o pripojení s vlastníkom verejnej kanalizácie.
Ak v obci, na ktorej území sa nehnuteľnosť nachádza je verejná kanalizácia
vybudovaná a vlastník nehnuteľnosti
nemá povolenie príslušného orgánu
štátnej správy na iný spôsob nakladania s odpadovými vodami.
Žiadame preto všetkých tých občanov, ktorí ešte nie sú na kanalizáciu

pripojení, aby si na obecnom úrade
vyzdvihli žiadosť o pripojenie, kde im
budú podané bližšie informácie k postupu prác pri zriadení kanalizačnej
prípojky. Upozorňujeme, že povinnosť pripojenia sa na kanalizáciu bola
do konca augusta 2015.
Obec, ako vlastník verejnej kanalizácie a ČOV upozorňuje, že vlastníkovi tej nehnuteľnosti, ktorá nie
je napojená na kanalizáciu, bude
uložená pokuta v zmysle Všeobecne
záväzného nariadenia o obecnej
kanalizácii v Obci Muráň.
- JH -

nedávno sa v našej obci úspešne
ukončila verejná kanalizácia za účelom
hromadného odvádzania splaškových
vôd a jeho následného čistenia na
ČOV. Obec Muráň ako vlastník verejnej
kanalizácie a ČOV z dôvodu verejného
záujmu a zabezpečovania ochrany
zdravia ľudí zabezpečuje kontinuálne
odvádzanie odpadových vôd a rieši
prevádzkovanie celého kanalizačného
systému. Podľa zákona č. 442/2002
o verejných vodovodoch a verejných
kanalizáciách je každý vlastník nehnu-

Veľhad
muránsky

Na hrade máme opäť netradičného hosťa, ktorý sa tu udomácnil
skôr, ako sme ho objavili. Dlhé roky sa mu darilo zväčšovať svoj objem a dĺžku až sme ho jedného dňa objavili pri sanačnom zásahu
na korune poškodeného múru. Ukázalo sa, že si v múre prehrýzal
cestu a obrazne povedané jeho potravou bola malta. V čase, keď
sme ho z múru „vyslobodili“ meral viac ako 11,3 m. V súčasnosti
má 6 m. Po drobných úpravách sa stal novou atrakciou pre návštevníkov hradu.
Ing. Viera Kozárová

Výstava
fotografií
Milí občania a čitatelia
Muránskych novín, touto cestou
by som Vám chcela dať do
pozornosti výstavu fotografií
pána Maroša Detka. Výstava
sa nachádza v manzardových
priestoroch Múzea Muráň.
Múzeum Muráň je otvorené

pondelok - piatok
10.00 - 15.30
a sobotu a nedeľu
7.00 - 15.00.
Istotne ešte mnohí z Vás
nenavštívili ani len expozície
v múzeum, tak nech sa páči.
Istotne neoľutujete.
- JH -

CROSSFIT
Komunitné centrum Muráň
v spolupráci s Obcou Muráň
Vás pozýva na Crossfit.
Kde: Telocvičňa ZŠ Muráň
Kedy: Od 14. septembra
(pondelok, streda, piatok)
o 18.00 h.
Vstupné: 1 €.

Výzva na
zaplatenie
nedoplatkov
Obec Muráň, ako správca dane podľa
zákona č. 563/2009 Z.z. o správe
daní (daňový poriadok) a o zmene
a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov
(ďalej len “daňový poriadok”)
na základe § 80 ods. 1 daňového
poriadku vyzýva fyzické a právnické
osoby - majiteľov a užívateľov
pozemkov a stavieb v katastri Obce
Muráň, a vlastníkov a držiteľov psov,
ktorí voči obci nemajú uhradené
dane z nehnuteľností, dane za
psa a poplatky za komunálny
a drobný stavebný odpad za rok
2015 a predchádzajúce roky, aby
svoje záväzky uhradili v úradných
hodinách (pondelok, utorok, streda,
piatok) na obecnom úrade. Blíži sa
koniec roka 2015!
- JH -
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Zoznam prijatých
žiakov do 1.A triede
v šk. roku 2015/2016
1.

Bartošová Michaela

2.

Beňová Bianka

3.

Cibuľa Ján

4.

Dulaj Kevin Jaroslav

5.

Dulajová Kristína

6.

Zoznam prijatých detí
do materskej školy
v šk. roku 2015/2016
1.

Anderko Kristián

2.

Cibuľa Patrik

3.

Dacho Radoslav

4.

Dodák Dávid

Ertlová Sofia

5.

Dulaj Adrián

7.

Gábrišová Slavomíra

6.

Dulák Dominik

8.

Jančáry Dominik

7.

Duláková Natália

9.

Kotzmanová Petra

10.

Kožiak Vladimír

8.

Goldschmidt Branko

11.

Marčák Matěj

9.

Hlodák Marko

12.

Matajzová Katarína

10.

Mušuka Sebastián

13.

Mušuka Ján

11.

Mušuková Kristína

14.

Mušuka Zdenko

12.

Oláh František

15.

Mušuková Kamila

13.

Olejníková Eliána

16.

Mušuková Timea

17.

Senko Matúš

14.

Súkeníková Miroslava

18.

Szentpéteriová Daniela

15.

Švonavcová Apolena

19.

Verkin Dominik

16.

Znak Andrej
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Zoznam zamestnancov
ZŠ s MŠ Muráň
Riaditeľka školy:
Mgr. Andrea Marčáková

9.A Mgr. Katarína Šuchová

Zástupkyňa riaditeľky:
Mgr. Jana Murková
Triedny učiteľ:
1.A Mgr. Monika Holubyová
2.A Mgr. Monika Mlákayová
3.A Mgr. Tatiana Skubachová
3.B Mgr. Jana Jáchimcová
4.A Mgr. Jana Murková
5.A Ing. Viera Vrabcová
5.B Mgr. Martin Béreš
6.A Ing. Ingrid Antalová
6.B Mgr. Zuzana Labošová
7.A PhDr. Zuzana Liptáková
8.A Mgr. Elena Karkošová

Učitelia:
Mgr. Milan Aust
Ing. Ingrid Turčányiová
Mgr. Ján Urva
Školský klub detí:
Mgr. Ján Urva
Pedagogický asistenti:
Bc. Jana Kováčiková
Bc. Katarína Korimová
Bc. Beáta Velková
Účtovníčky:
Bc. Jarmila Bábeľová
Viera Miškovičová

Večer, keď slniečko...

(pieseň je na melódiu pesničky Stavali tesári, stavali lešení)

Večer, keď slniečko za hory zachodí,
/: vždy mi môj rodný kraj na rozum prichodí. :/
Medzi hviezdičkami, keď mesiačik pláva,
/: som v horách Muráňa, často sa mi stáva. :/
Daj Bože ešte raz do tých hôr zavítať,
/: Muránsku vodu piť, povetria nadýchať. :/
Uvidieť tie hole, zaspievať do vôle,
/: v tom háji Muránskom, v rodnom kraji mojom. :/
Večer keď slniečko zachodí,
/: vždy mi môj rodný kraj na rozum prichodí. :/
Irena Hégerová

Termíny školských prázdnin
na školský rok 2015/2016
Posledný deň vyučovania pred
začiatkom prázdnin

Termín prázdnin

Začiatok vyučovania po
prázdninách

Jesenné

28. október 2015 (streda)

29. október – 30. október 2015

2. november 2015 (pondelok)

Vianočné

22. december 2015 (utorok)

23. december 2015 – 7. január 2016

8. január 2016 (piatok)

Polročné

29. január 2016 (piatok)

1. február 2016 (pondelok)

2. február 2016 (utorok)

Jarné - Košický kraj, Prešovský
kraj

12. február 2016 (piatok)

15. február – 19. február 2016

22. február 2016 (pondelok)

Jarné – Bratislavský kraj, Nitriansky kraj Trnavský kraj

19. február 2016 (piatok)

22. február – 26. február 2016

29. február 2016 (pondelok)

Jarné – Banskobystrický kraj,
Žilinský kraj, Trenčiansky kraj

26. február 2016 (piatok)

29. február – 4. marec 2016

7. marec 2016 (pondelok)

Veľkonočné

23. marec 2016 (streda)

24. marec – 29. marec 2016

30. marec 2016 (streda)

30. jún 2016 (štvrtok)

1. júl – 2. september 2016

5. september 2016 (pondelok)

Prázdniny

Letné
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OSLAVY SNP V MURÁNI

Dňa 29. 8. 2015 v dopoludňajších
hodinách sa uskutočnili oslavy 71.
výročia SNP. Osláv, ktoré organizovala ZO SZPB v Muráni sa zúčastnili,
predseda ZO SZPB v Muráni Jozef

Kubaško, členovia výboru, členovia
ZO, za Obec Muráň bol prítomný starosta obce Ing. Roman Goldschmidt,
poslanec obecného zastupiteľstva
Ing. Svetoslav Albíni a niektorí oby-

vatelia obce. Program osláv dopĺňala svojim vystúpením spevácka
skupina Levenda z Muráňa vedená
Mgr. Evou Struhárovou. Práve táto
naša spevácka skupina už dlhoročne
sprevádza každé oslavy, oslobodenia
obce Muráň, výročia ukončenia druhej svetovej vojny a neodmysliteľne
aj oslavy výročia SNP. Jej vhodný
repertoár, správna choreografia, prítomnosť mužskej aj ženskej časti
skupiny na týchto podujatiach bola
hlavným dôvodom toho, že takýto
aktívny prístup bol dôvodom pre
navrhnutie udelenia Ďakovného listu
od oblastného výboru SZPB v Rožňave. Tento ďakovný list od oblastného
výboru SZPB bol odovzdaný vedúcej
skupiny Levenda pani Mgr. Eve Struhárovej počas priebehu osláv. Nás
prítomných by potešila väčšia účasť
obyvateľov obce, pretože takýto akt

ocenenia by malo vidieť oveľa viac
ľudí. Je potrebné a aktuálne si pripomínať časy, ktoré nám zabezpečili
mierový život do dnešných chvíľ.
Ing. František Lukáš

Oslavy SNP v Muránskej Dlhej Lúke
Dňa 29. augusta o 18.00 hod. pri
príležitosti 71. výročia začatia Slovenského národného povstania sa
uskutočnili v obci Muránska Dlhá
Lúka spomienkové oslavy.
Osláv sa zúčastnili členovia ZO
SZPB, poslanci miestneho zastupiteľstva, obyvatelia obce ako i člen
okresného predstavenstva SZPB Ján
Debnár. Sprievod účastníkov podujatia sa presunul od obecného úradu
na miesto konania osláv pri budove
materskej škôlky. Po položení venca
k pamätnej tabuli zaznela slovenská
hymna. Po hymne bola prednesená

báseň Jánom Debnárom. Slávnostný
prejav predniesol predseda ZO-SZPB
Jozef Kubaško, ktorý vo svojom prejave vyzdvihol význam SNP, ako i odkaz
SNP pre ďalšie generácie.
Pri tejto príležitosti osláv bola odhalená nová pamätná tabuľa padlým
občanom našej obce v I. svetovej
vojne, na ktorom odhalení sa zúčastnili i pozostalí týchto obetí. Tabuľu
posvätil rímsko-katolícky kňaz z obce
Muránska Dlhá Lúka. Na záver vystúpil s kultúrnym programom spevácky
súbor Poľan z Muránskej Dlhej Lúky.
ZO SZPB

Za históriou Slovákov do srdca SNP
Veľkolepé spomienkové oslavy SNP
sa konali aj tohto roku v Banskej
Bystrici. Mladá generácia ich často
vníma ako stretnutie pamätníkov,
vojnových veteránov, ktorí si sprítomňujú tvrdé roky svojej mladosti
a oživujú zážitky z bojísk v čase dru-

hej svetovej vojny. Pripomínajú tak
veľkú odvahu a nutnosť vstupovať
do boja za slobodu. Naša generácia
však neodmieta minulosť, pátra po
nej skôr individuálne a už s patričným
nadhľadom. Aj Múzeum SNP v Banskej Bystrici v tvare srdca poskytuje

možnosť samostatne zahĺbiť sa do
štúdia faktov, obdivovať rôzne exponáty, skúmať fotografický materiál
a dokumentáciu z čias SNP, a tak konfrontovať svoje školské vedomosti
s vystavovanými svedkami ťažkej
vojnovej doby. Stena s urnami na-

zvaná PRSŤ BOJÍSK, bohato zdobená
kvetinovými vencami je mementom
pre všetky generácie. Mnohé sa nás
v Múzeu SNP dotkne osobne a ľudsky
odsúdime krutosť páchanú na jednotlivcoch, rodinách i celých obciach.
Miroslav Svoreň, Banská Bystrica

september 2015

MURÁNSKE NOVINY 4

HISTORICKÉ OKIENKO

5

Pred 390 rokmi zavraždený Juraj Séči
Hrad Muráň zmenil na veľkolepé panské sídlo
Uhorský veľmož JURAJ SÉČI
(1577 – 1625) sa údajne narodil na
hrade Balog (BLH). O jeho detstve
nie sú záznamy, ale ako 16 ročného
ho vraj zajali Turci a ocitol sa
aj vo väzení v Sobôtke pri Rimavskej Sobote, ale zásluhou
otca tam pobudol len krátko.
Bol vojakom a už od mladosti
túžil o bohatstve a moci. Keď
stúpal nahor, neváhal, využiť aj
priazeň cirkvi, pozornosť kráľa
a zároveň dopustiť sa na nich aj
zrady. Považoval sa za vlastenca
a veriaceho, ale zdá sa, že to boli
len cesty k uspokojeniu vlastnej
sebeckosti. Ako 31 ročný sa oženil s Máriou Drugethovou (asi
24 ročnou) z Humenného, ktorá sa stala sirotou už v rannom
detstve. Bola to pozoruhodná
a hlavne bohatá nevesta. Patrila k úctyhodným dámam s nepoškvrnenou povesťou. Vzorná manželka, matka, gazdiná,
správkyňa majetkov, ochrankyňa
záujmov svojej viery a vlasti.
Manželia Séčiovci svoje medové
týždne trávili na hrade Blh (Balog) v Gemerskej župe, ale Mária
sa čoskoro podrobila vojenským
a dobrodružným povinnostiam

manžela - rešpektovala kočovný jekty, sklady proviantu a pušného
život vojaka. Na hrad Muráň sa pre- prachu, zriadil väznicu a pribudla
sťahovali asi po roku 1617. Ten bol aj nádherná záhrada.
po ich príchode v pomerne zlom
Juraj a Mária počas spoločných

stave, a tak sa Juraj Séči rozhodol z nedobytnej pevnosti urobiť
veľkolepé panské sídlo. Rozšíril
plochu hradu, dal postaviť budovy
pre strážcov, vojakov a sluhov. Pre
vlastnú rodinu pripravil honosný
palác, kaplnku, rôzne obytné ob-

17 rokov mali deväť detí. Štyria
synovia (Ján, Peter, Samuel a Juraj)
zomreli skoro, podobne aj malá
dcéra Magdalénka, ktorú spolu
s inými ľuďmi hneď za hradnou
bránou zabil blesk. Dospelosti sa
dožili iba štyri dcéry: Mária (tzv.

Muránska Venuša), Barbora, Katarína a Eva. Otec mal najradšej najstaršiu Máriu, ktorá ho obdivovala
pre jeho dobrodružstvá, pre jeho
silu, bojovnosť, vášnivosť a zrejme podľa otca sa zrodil aj jej neskorší mužský vzor. V čase, keď
dcéru Máriu plánoval už vydať za
Štefana Betlena, stala sa strašná
príhoda. Juraj Séči sa zdržal na
poľovačke pri Brekove, kde bol
v noci 31. augusta 1625 v spánku
zavraždený. Podozriví boli dvaja
sluhovia, s ktorými údajne zle
zaobchádzal, ale vražda nebola
objasnená.
Mŕtveho 48 ročného Juraja
Séčiho previezli na Muránsky
hrad a v ľadovni ležal dva a pol
mesiaca, takže pohreb sa uskutočnil iba 14. decembra 1625.
Za ten čas museli prebudovať
hradnú kaplnku, upraviť miesto
hrobu a pripraviť ozdobný sarkofág. Rakva bola uložená do krypty v kaplnke na Muránskom hrade
popoludní, ale na poslednej ceste
ho zvona vyprevádzali už od rána.
Zdroj: Pavol HLODÁk, Šľachtický
rok Séčiovcov, KERMAT Kalinovo,
2008, prvé vydanie.
- RS -

O cestách Muránskej planiny
Národný park Muránska planina pozornosti mnohých turistov zo storočí väčšinou na koni jej cestami
je najmä v letnom období centrom Slovenska a okolitých krajín. V 17. – necestami, chodníčkami často putovala aj Muránska Venuša – hradná pani Mária Séči v doprovode
urodzeného panstva. Celé stáročia
však zvážali kláty z hôr do Muráňa
lesnými cestami furmani – robotní
Muránčania so svojimi povozmi.
Drevo bolo prevažne určené na pílu
v Muráni, lebo tá má bohatú históriu. Píla sa v našej obci objavila už
roku 1500. (MURÁŇ, 2001, s. 93.)
Iba v 2. polovici 20. storočia bola

na planine vybudovaná hradská cesta, konkrétne v rokoch 1953 – 1957
cesta od Veľkej lúky na Predný Vohan a nová cesta do Hrdzavej doliny.
Súčasne s kvalitnými cestami pribúdali aj ubytovacie lesné chaty – napr.
v Hrdzavom, na Voniacej, Kľaku, na
Studni, na Maretkinom a inde. Na
priložených 60 ročných záberoch
sú „parťáci“ pána Pavla Hajdúka
z Muráňa, ktorí nám budovali cesty
do muránskych hôr.
- RS -
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Z PERA NAŠICH ČITATELOV

MURÁNSKE NÁREČIE
Milí čitatelia! V našej obci sa stále drží nárečie ako jeden zo znakov
bývalej dedinskej rázovitosti. Muráň je súčasťou Gemera, podobne
ako aj okolité obce s prívlastkom Muránska... (Lehota, Dlhá Lúka,
Huta, Zdychava), avšak medzi jazykovými prejavmi ich obyvateľov
je značný rozdiel. A tak ako pán DOBOŠ z internetových novín MAJ
GEMER považuje každé nárečie za výnimočné, osobité, aj ja svojmu
rodnému nárečiu s láskou venujem svoju pozornosť. Vlastne často
z jeho podnetu napíšem príspevok v nárečí do tlače – tedy do jeho obľúbeného www.majgemer.sk, ale vyhradené „právo prvej noci“ majú
Muránske noviny. Telefonicky mi vždy naznačí svoj záujem, avšak
neraz mu pri článkoch chýbajú zábery z čias minulých. Samozrejme,
oslovia ho v našich novinách aj iné príspevky – napr. v č. 2/2015 pán
Ján Kantoris z Muránskej Dlhej Lúky Spomienkou na starých rodičov
s pozoruhodnými fotografiami. Vážení čitatelia, vítané sú nielen vaše
postrehy, ale aj rôzne momentky, možno ešte čiernobiele, neraz zožltnuté, teda trochu ohlodané časom. Vlastne o uplynulom čase je aj
moja reflexia v muránskom dialekte.

Ňišt ňi je takô, ag bívalo
Ňebojťe sa, já nekcem stukať, že
dakoďi nám bulo f Muráňu lepši ag
ťerás! (Aj nám, ročník 87; pozn. šéfredaktorky). Lepši bulo preto, že ftoďi
zmo mali osemnác a dňes o päďesát
väcej. Aňi ňeviemo, ďe sa to nabralo
a už nám ňechibí veléj do seďemďesát. Mlaďí si možno poveďá, že
šože starí majú šo rosprávať, ale aňi
mi starí ňi zmo sprosťí, len zmo dákí
opatrňejší, asi nás skoréj oklamú ag
ťich mlaďich. Akíže zmo starí, koď
f Muráňu sú ľuďe, šo ešťe zvládnú
chočo, naš majú chuť a majú už medzi osemďesát a ďeväďesát. Ta aha
učitelka Elka od Pohorelca a Magduška od Jambricha, obidve dovice,
sa ešťe viberú na súťaž do Revúci
a prídú z metáľom, že buli medzi prvimá. A ich o dva roki starší kamarát
Fero od Bábeľu, šo bíva f Ťisoucu,
ešťe píše kňihi. Tá posledná, šo mala
kršťeňá f januváru v Muráňu, bula
o vojňe a pofstáňú. Aj druhie staršie
žeňi sa ešťe trímú, chocňe ich uš tlaší
ťich osem krížikov, ba aj väc.
Vera, ňišt ňi je už takuo ag bívalo.
Pret päďesáťimá rokami choďilo po
Muráňu meňej motoróu, ta zmo po
cesťe aj mi chodzak choďili. Chodci
všaďe mali prednosť a podňes sa
toho trímemo. V ňeďeľu, lebo f sobotu sa ešťe choďilo do školi a do
roboťi, zmo sa choďili šickie ďievki,
tak asi ot ťich päťnác rokou, prechádzať. Televízor uš sem-tam dakto
mau, ale búu edon program a edon
seriál, že Traja chlapi v chalupe. Ta mi
zmo vera doma ňeseďeli. Na cesťe
zmo sa šitkie polapali popot pazuchi
a rosťáhli zmo sa po caléj cesťe. Ta já,
Márta, Magda, Eva, edná Viera, druhá
Viera, edná Maňa, druhá Maňa, Anča,
Mila a ešťe aj väcerie. Ňeprídú mi uš
na um druhie. A za namí paropci,
ale ťí uš buli o kus starší. Darme išóu
motor, ňeoctúpili zmo sa. Kobi zmo
sa buli pochitaňie v polovici rospojili,

ta bi nám ňebulo šťaslivo. Tak ako
vrátá zmo sa calí šor presúvali zľava
doprava a motor móhóu spokojňe
préjsť. Šofer nám ešťe zakívau a mi
zmo zas zatvorili cestu. Šes ťížďeň
zmo sa šicá bicigľovali a choďili zmo
po hrackej chodzak. Šofer na motore
poškau, kim si ho fšimňemo. Dakoďi,
koď búu mlaďí, ta sa aj pristaviu. Mi
zmo nosili ešťe kračie „kraťasi“ ag ťerás. Calie nohi zmo vitršali, ale hruďe
zmo mali skriťie. Taká móda froďi
bula. Kažďí vešer, koď sa uš dalo, zmo
choďili hrávať volébal na novú ulicu.
Ftoďi tam búu len edon činžák. Starší
mláďenci tam spravili rádnuo hrisko,
ale prvo si museli poraďiť z husamí,
koť kceli hrať. Maťere dakoďi aj sami
obšisťili hrisko od husacincov. Kim
zmo viďeli, ta labda lietala ponad
našo hlavi. Koď zmo uš pošúli vlak na
Štáciji, ta bulo našase isť domou.
F Muráňu zmo raďi choďili aj do
kína. To buli šori na lístki! Na dakotor
film sa dali kúpiť len po protekciji.
V leťe zmo ďievki chodili hrabať seno
na Veľkú lúku a tam nás tak opálilo, šo
zmo vešer mali horúšku. Mami nás
natierali smetaňou, ale aj tak zmo
ňeostáli doma. Ledvác sa nám ujšli
lístki do kína. Búu film že Niekto to
rád horúce. Nás vera tráslo, šo nás
bars opálilo, ale vitrímali zmo aš do
konca.
Šo nám dňes chibí? Mňe taňec! Pretancovali zmo calú mladosť, daktorí
zmo sa vikrúcali aš do dôchotku.
Visokie topanki, mini šaťi, natupírovaňie vlasi, namaľovanie oši, klipsne
na ušoch atď. Tancovať zmo veďeli
s taňečňej šickie tance. Na koncu búu
próbabál. Ale aj mi zmo sa museli doušiť: šarleston, tvist aj letkis. Kažďimu
daš chibí, mlaďím aj starim, ale šitko
je f porátku, aj to, že kažďí sa musí
zmoderňizovať. Aj veléj seďeť pri
počítaču!
- RS -
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ZASLÚŽIA SI TO
Chválime
Šikovné ručičky Kucukovej Božky
Ženu, ktorú vám chcem opísať, všetci iste veľmi dobre poznáte. No mnohí
neviete, aké má šikovné ruky. Známi o tom vedia, ale tí druhí? Pýtam sa.
Ako sa majú o tom dozvedieť? No takto, že vám o nej napíšem. Je to žena
plná optimizmu. S každým sa porozpráva, porobí srandu. Možno ani nemá
nepriateľa. Ak sa dobre pamätám, už dlhé roky pletie ponožky. Mnoho
nôh sa už môže nimi popýšiť. Chvália si ich, no možno sa nájde niekto,
čo ich haní. Či je to tak, alebo inak, jej ponožky sú fajn. Veľa ľudí už s nimi
potešila, obdarovala. Teší sa každý, kto ponožky vlastní.
V dnešnej dobe je hit vyrábať z rúrok papiera také výrobky, ako by boli
z vŕbového prútia. Počula som, že aj Boža ich vyrába. Nedalo mi, pretože
ručné práce mám rada, preto som sa chcela sama presvedčiť. Jedno
popoludnie som tak urobila, navštívila som Božku. Otvorím dvere a čo
vidím?! Milá Boža za stolom pletie košíky a nie sama, má aj pomocníčku
Lenku od susedov. Lenka je veľmi šikovné rómske dievča. Z papierových
pásikov krútila rúrky o sto šesť. Hoci Boža nemá deti, o ich spoločnosť
nemá núdzu. Vystriedalo sa u nej už zopár detí, vyrastú, prídu mladšie.
Opýtala som sa Lenky, či už aj ona niečo vyrobila? S hrdosťou mi ukázala
svoje výrobky. Boža ju chváli a má pravdu. Dnes sa učila variť šošovicu.
Lenka jej pomôže a ona navarí, napečie a preto k nej deti radi chodia.
Ako jej Lenka ešte pomáha? Tak, že hneď vyskočí nachovať psa, onedlho
naklásť do kotla... Takto by som mohla menovať veľa vecí. Pri káve, ktorú nám Lenka urobila som otvorenými očami sledovala šikovné rúčky
Kucukovej Božky. Pokým som tam bola vyšiel z jej rúk prekrásny košík.
Nevedela som sa vynadívať. Vtedy som si spomenula na môjho otca, ktorý
z vŕbového prútia na jar, keď malo miazgu plietol košíky. Zachovalo sa mi
z nich zopár aj dodnes.
Spýtala som sa Boži, či vie, koľko ich už uplietla. Nevie mi odpovedať,
nepočíta ich. Práve v tej chvíli sa sušilo asi desať košíkov. No nielen upliesť
košíky treba vedieť, ale dať im aj konečnú úpravu, zafarbiť, zalakovať.
V duchu som si pomyslela, že aj ja sa to musím naučiť. A tak som sa jej
spýtala, či by som sa to aj ja dokázala naučiť. Boža mi odpovedala: „Prečo
by nie? Nik učený z neba nespadol. Prvý bude zlý, druhý lepší a tretí najlepší“. A mala pravdu, lebo som si spomenula ako som sa učila hačkovať
dečky. Myslela som si, že sa to nikdy nenaučím, ale som sa naučila. Sprvu
bolo všeličo, len nie dečka.
Rozlúčila som sa so slovami, že sa prídem ku nej učiť. No ešte sa to
nestalo. Možno sa bude Božka na mňa hnevať, keď bude čítať tento
článok, ale nedalo mi, aby som o tom nenapísala. Božka prajem ti veľa
zdravíčka, aby tvoje šikovné ručičky naďalej vyrábali prekrásne košíčky,
aby potešili všetky obdarované dušičky. Milá Lenka, dobre ti je pri Bože,
poslúchaj ju každý deň!
Bohdana Halušková

Haníme
Nedávno som mala možnosť vidieť zničenú stenu novovybudovaného
komunitného centra v Muráni, nachádzajúceho sa pri ihrisku. Moje podozrenie padá na deti, ktoré sa tam chodia hrávať. No detstvo neospravedlňuje to, že túto stenu bude treba znovu maľovať. Iste by sa rodičia
detí dosmiali, keby to mali uhradiť zo svojho.
Zarazilo ma však, ako môžu byť ľudia takí hlúpi, že dokážu znehodnotiť (zašpiniť) novonamaľovanú budovu. Aký sme to vlastne národ?! Na
jednej strane sa rozčuľujeme, že nemáme peniaze a na druhej strane
dokážeme ničiť majetok, ktorý má veľkú hodnotu. Jasné, z cudzieho krv
netečie. Smutné je však aj to, že táto budova (komunitné centrum) má
slúžiť každému a čo najdlhšie, tak prečo ju hneď na začiatku treba zničiť?!
Bc. Jana Hajdúková
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Vylosovanie I. triedy, ročník 2015/2016
Dátum

Čas

1. kolo ŠK Revúčka - TJ Tatran Muráň

Kolo

Mužstvá

02.08.2015

1630

2. kolo TJ-FK Veľký Blh - TJ Tatran Muráň

09.08.2015

1630

3. kolo TJ Tatran Muráň - FC Radnovce

16.08.2015

1600

4. kolo FK Obec Lubeník - TJ Tatran Muráň

23.08.2015

1600

5. kolo TJ Tatran Muráň - FK TJ Druž. Gemer

30.08.2015

1600

6. kolo MFK Jelšava - TJ Tatran Muráň

06.09.2015

1530

7. kolo TJ Tatran Muráň - OFK Sirk

13.09.2015

1530

8. kolo TJ Ožďany - TJ Tatran Muráň

20.09.2015

1500

9. kolo TJ Tatran Muráň - TJ Druž. Klenovec

27.09.2015

1500

10. kolo TJ Tatran Muráň - ŠK Revúčka

04.10.2015

1430

11. kolo TJ Tatran Muráň - TJ-FK Veľký Blh

11.10.2015

1430

12. kolo FC Radnovce - TJ Tatran Muráň

18.10.2015

1400

13. kolo TJ Tatran Muráň - FK Obec Lubeník

25.10.2015

1400

14. kolo FK TJ Druž. Gemer - TJ Tatran Muráň

01.11.2015

1400

Začala jesenná časť súťaží
oblastných majstrovstiev I. triedy
Po krátkych futbalových prázdninách absolvovali naši futbalisti
prípravu na jesennú časť I. triedy oblastných majstrovstiev, formou
tréningov a prípravných stretnutí na ihriskách súperov. V tejto sezóne
dochádza k zmene systému súťaže, kedy v I. triede hrá 10 družstiev
každý s každým dvojkolo, čo tvorí základnú časť súťaže. Po základnej
časti nasleduje nadstavba, v ktorej o postup do 5. ligy hrá prvých päť
družstiev a o záchranu zostávajúcich päť družstiev podľa osobitného
vylosovania dvojkolo každý s každým.
Jesenná časť začala:
Jarná časť má začať:
Nadstavba - začiatok:
Koniec súťaže:

02. 08. 2015
20. 03. 2016
17. 04. 2016
19. 06. 2016

Výsledky prípravných stretnutí:
Tisovec - Muráň
0:3
Nálepkovo - Muráň
5:5
G. Polomka - Muráň 3:4
Výsledky súťaží:
I. kolo: Revúčka - Muráň 1:1 (Filip
Faško)
Tradičný výsledok medzi starými
súpermi, s množstvom osobných
súbojov a zahodených šancí zo strany hostí.

kedy hostia fyzicky ešte vládali.
V druhom polčase, kedy domáci
viac hrali po zemi, získali veľkú hernú prevahu s množstvom šancí, ktoré len čiastočne využili.
IV. kolo: Lubeník - Muráň 0:4 (M. Mikuš, Matajz, M. Fatľa, F. Faško)
Domáci chceli uhrať remízu, bez
útočenia. Hostia boli v prvom polčase lepším družstvom, čo dokázali
strelením dvoch gólov a to sa ukázalo ako rozhodujúci krok k získaniu
hernej istoty, prevahy a pridaním
ďalších gólov v druhom polčase.
Domáci „hrýzli“ ale bez efektu. Hosťom pomohlo aj vylúčenie domáceho hráča v 60. minúte stretnutia
a tak ich ani nemrzela zahodená
jedenástka Matajzom za stavu 0:2.

Seniori radi športujú
Muránske noviny čítam pravidelne
už 8. rokov a zvlášť pozorne sledujem
športovú stranu. Mám tak dokonalý
prehľad o obecných prioritách: o futbale, volejbale, stolnom tenise, horskom duatlone, súťažiacich hasičov,
o muránskej blške atď. V Muráni však
nešportujú len deti a dospelí, ale aj
občania v dôchodkovom veku. Už tretí
rok sa v novinách objavili aj výsledky
z okresného športového dňa seniorov.
I. ročník sa konal v Muránskej Dlhej
Lúke, II. ročník v Jelšave a III. ročník
Okresných športových hier seniorov sa
uskutočnil v Revúcej. Po troch úspešných rokoch súťažiacich z Muráňa
možno dospieť k pozoruhodnej bilancii. Čitateľom ponúkam do pozornosti
prehľad úspechov našich občanov,
ktorí súťažili v rôznych kategóriách
a disciplínach.
Za úspech je považované 1., 2. alebo
3. miesto. Keď sa najprv sústredíme na
mužov, tak najviac sa darilo MICHALOVI REGENDOVI, ktorý si jedno z prvých
troch miest v troch ročníkoch vybojoval 17 krát. Jeho brat JURAJ REGENDA

10 krát, JÁN BERENTE 6 krát, PAVOL
MLÁKAY 4 krát, podobne 4 krát VLADIMÍR SKLENÁRIK, nováčikovia JÁN
BEŇO 2 krát a JÁN SKLENÁRIK 1 krát.
Medzi ženami excelovala GABRIELA
PALUŠOVÁ a úspešná bola 7 krát, ALICE KONTÚROVÁ 5 krát, MAGDALÉNA
REPÁKOVÁ a MÁRIA LABOŠOVÁ 2 krát
a jednou výhrou k celkovému hodnoteniu súťažiacich z Muráňa prispeli aj
EVA KOTERBOVÁ s ELENOU UHRINOVOU. Na základe celkového hodnotenia bolo družstvo mužov úspešnejšie
ako družstvo žien, ale všetci si zaslúžia
pochvalu a náš obdiv, lebo vo všetkých
troch ročníkoch sa umiestnili na 2. a 3.
mieste. Už sa stalo tradíciou, že najúspešnejším športovcom – seniorom
v rámci nášho okresu je 68 ročný Michal Regenda a zo žien veľmi úspešná
a najstaršia súťažiaca 85 ročná Gabriela
Palušová. Pochvalu si zaslúži aj Magdaléna Repáková, ktorá patrí k našim
reprezentantom a 6. augusta 2015 tiež
oslávila svoje 85. narodeniny. Všetkým
menovaným seniorom blahoželáme!
Mgr. Ján Svoreň

DHZO Muráň cvičil na Lešti

V súlade s prijatou koncepciou plošného rozmiestnenia síl a prostriedkov
Hasičského a záchranného zboru začala 4. septembra 2015 historicky prvá
cyklická príprava dobrovoľných hasičov v priestoroch Výcvikového centra
HaZZ Lešť. Dobrovoľní hasiči získajú
profesionálny výcvik a zručnosti od
profesionálnych hasičov s využitím
moderných trenažérov vo výcvikovom centre európskej úrovne. V piatok 4. septembra začali cvičiť desiatky
dobrovoľných hasičov z obcí Mošovce, Príbelce, Likavka, Muráň, Brusno a
Senohrad s účasťou profesionálnych
výcvikárov a zástupcov prezídia HaZZ.

V priebehu výcvikového roka sa v
priestoroch Výcvikového centra HaZZ
Lešť plánuje vystriedať viac ako 400
dobrovoľných hasičov, ktorí sú zaradení do kategórie A. Zámerom prijatej
koncepcie je masívnejšia podpora
spolupráce s dobrovoľnými hasičskými zbormi, lepšie využitie potenciálu
tisícov ich členov, ktorí sú pripravení
pomáhať pri ochrane života, zdravia a
majetku. Dobre vycvičení dobrovoľní
hasiči môžu zasahovať pri udalostiach
rozsiahleho charakteru ako sú napr.
povodne, lesné požiar, požiare v prírodnom prostredí, kalamity a pod.
Bc. Jana Hajdúková

II. kolo: Veľký Blh - Muráň 0:4 (Matajz, Ganaj, F. Faško)
Výsledok jednoznačne hovorí, kto
bol pánom ihriska. Prejavila sa lep- V. kolo: Muráň - Gemer 2:0 (F. Faško,
šia fyzická pripravenosť a zohratosť. J. Ganaj)
III. kolo: Muráň - Radnovce 3:0 (M. VI. kolo: Jelšava - Muráň 1:2 (R. MaMikuš 2, Matajz)
tajz, J. Ganaj)
Po polčase to bol vyrovnaný zápas,
Pavol Mlákay

P O Z VÁ N K A
Minifutbalový turnaj
o pohár starostu obce
Muránska Lehota 19.
septembra 2015 na
futbalovom ihrisku pri
obecnom úrade.
Štartovné: 20 €.
Občerstvenie pre hráčov

zabezpečené.
Svoje družstvá môžete
nahlásiť na obecnom
úrade
v
Muránskej
Lehote, alebo správou
na Facebook (Obec
Muránska
Lehota)
najneskôr do13. 09. 2015.

P O Z VÁ N K A

Zapadá slniečko za muránskym hradom
ubehlo rôčkov pár opäť
sme tu spolu.
Z tejto krásnej hry radosť veľkú máme
vás milí priatelia srdečne vítame.

Srdečne Vás pozývam na 16.
ročník turnaja v Muránskej Blške dňa 15. 09.
2015 o 13:00 hod. na
Skokoch.
Štartovné je 2 €.
Mobil: 0915/609 406.
Jozef Kubaško
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AKTUALITY - OZNAMY - POZDRAVY
ROZLÚČKA
MÁRIA BEŇOVÁ
(1927 - 2015)

S pozemským životom sa pani
Beňová lúčila v deň sviatočný Nanebovzatia Panny Márie a odišla
navždy v nedeľu dňa 16. augusta
2015 vo veku 88 rokov. Jej srdce
však už veľmi dlho smútilo. Najprv
ju zarmútilo úmrtie 29 ročného
vnuka Martina po ťažkej chorobe (r.2007), tiež nečakaný odchod
najmladšieho 54 ročného syna Miroslava (r. 2010) a na sklonku roku
2014 ju navždy opustil aj najstarší
syn Jaroslav vo veku 67 rokov (na
zábere s mamou).
Zosnulá pani Mária, rod. Hajdúková s manželom Martinom Beňom
(1921 - 1994) vychovala troch synov, s radosťou vždy vítala aj svojich troch vnukov Martinka, Petríka
a Janka a vnučku Evičku, šťastím
napĺňali jej život na dôchodku
dve milované pravnúčatká. V čase
svojej mladosti sa venovala najmä
práci v poľnohospodárstve, lesnom
a drevospracujúcom závode, neskôr pracovala v oblasti stravovania
a výživy, v školstve a zdravotníctve.
Pokiaľ sa u nej neobjavili vážne
zdravotné problémy, vzorne sa starala o svojich najbližších, ochotne
poskytla pomoc a radu každému,
kto ju o ňu požiadal. Vždy sa tešila
zo stretnutia s bývalými kamarátkami, spolužiakmi či vzdialenejšími príbuznými, ktorí s podobnou
radosťou prijímali jej pozvania.
Všetkým nám bude chýbať, hoci
vyšší vek sa už na konci výrazne
podpísal pod jej duševnú pohodu
a celkový zdravotný stav. Posledné
obdobie svojho života, tak ako aj
celý život, prežila v Muráni so svojím synom Jankom a nevestou Evkou, ktorí sa o ňu príkladne starali
a doopatrovali ju.
Život je krásny, avšak ako maľba na
skle.
Každý raz dôjde k najčistejšej Božej
láske.
Prestaňte už plakať, utrite si slzy!
Nestojí za to ten veľký ľudský žiaľ.
Vesmír mi otvoril svoju náruč,
nebeské brány už sú dokorán...
ČESŤ JEJ PAMIATKE! S láskou v srdci a úctou sa lúči rodina BEŇOVÁ,
SVOREŇOVÁ, KVETKOVÁ a HAJDÚKOVÁ, ako aj ďalší príbuzní a dobrí
známi.

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.

60 rokov
Zdenka Bábeľová
Margita Regendová
Marcela Hajdúková
65 rokov
Magdaléna Steinemannová
Lýdia Hlodáková
70 rokov
Monika Laurenčíková
Františka Paračková
Ján Haššo
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SPOMIENKA
K nedožitým
65. narodeninám
Na pána JANKA SVOREŇA (1950
– 1999) si dňa 7. októbra 2015 pri
príležitosti jeho nedožitých 65 rokov spomína rodina SVOREŇOVÁ,
GANDŽALOVÁ a BOŠEĽOVÁ, tiež
aj kolegovia z Televízneho vysielača Kráľová hoľa i TV stredisko
Šumiac a speváci z folklórneho
súboru Šumiačan, ktorým bol
vďačný za darovanú krv pre syna
a vždy si rád s nimi zanôtil. ČESŤ
JEHO PAMIATKE!
„Odpíšte, odkážte tej mojej materi,
že mi svadba stojí na Kráľovej holi.
Odpíšte, odkážte mojim kamarátom,
že už ja nepôjdem večer za dievčaťom...“
- RS -

Predaj novín
Už niekoľkokrát mi bolo vytknuté, že Muránske noviny sa nedostali ku každému, kto mal o ne
záujem. Táto situácia ma mrzí
a chcela by som ju vyriešiť.
V súčasnosti sa Muránske noviny predávajú na obecnom úrade
v Muráni a v predajni Jednoty
v Muráni. Na podnet jedného
nášho čitateľa Vám chcem ponúknuť možnosť objednať si Muránske noviny. Záujemcovia sa
môžu nahlásiť priamo u mňa. Ja
sa budem snažiť, aby sa noviny
dostali priamo k Vám.
Bc. Jana Hajdúková

POĎAKOVANIE
Ďakujeme NEZNÁMEMU poctivému nálezcovi za kľúče od auta, bytu
a garáže.
Mirec, Zuzka a Janko

75 rokov
Anton Solár
80 rokov
Viera Brúsiková

Zosobášili sa

Z I. ročníka Ródea na Veľkej lúke r. 1992.
Autor záberu M. Matejka z TV Kráľová
hoľa.

POZVÁNKA
Michal Breznaník
- Zuzana Bábelová
Peter Potocký
- Mgr. Katarína Kovalančíková
Michal Semančík
- Katarína Krštieňová

Opustili nás

Srdečne Vás pozývame na

19. ročník Horského duatlonu,
ktorý sa uskutoční 15. 9. 2015.
Prezentácia účastníkov je o 12.30 hod.
pri penzióne.
Štartovné pre dospelých je 1 €.

Osud je občas veľmi krutý, nevráti čo
raz vzal... Zostanú
iba spomienky a v
srdci veľký žiaľ....
Pavel Sklenárik
Mária Beňová

Neprešlo jazykovou
úpravou

Máte pre nás typ na reportáž, námet na článok? Neváhajte a dajte nám vedieť! Osobne, písomne, alebo emailom: obec.muran@mail.t-com.sk. Uzávierka pre prispievateľov do novín č. 5/2015 je 30. október 2015. Tešíme sa na spoluprácu.
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