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Slávnostné posedenie s dôchodcami
V našej obci si každoročne pripomíname vzácny
sviatok „Október, mesiac úcty k starším“. Obec
Muráň v spolupráci so ZŠ s MŠ v Muráni pripravili
slávnostné posedenie s našimi staršími spoluobčanmi. Tento rok sme si tento sviatok pripomenuli
27. 10. 2015 o 14.00 hod. Na úvod hostí milými
slovami privítala pani Alena Vrbjarová. Hneď nato
nasledoval kultúrny program. Deti zo Základnej
školy s materskou školou v Muráni svojich starkých
potešili básňami, piesňami a veselými tancami.
Chceli by sme sa poďakovať pani učiteľkám, za to,
že pripravili deti na vystúpenie. Po vystúpeniach
sa občanom prihovoril starosta obce Ing. Roman
Goldschmidt, zablahoželalo sa a odovzdali sa malé
pozornosti tohtoročným jubilantom. Na záver pán
starosta, prítomným poďakoval za účasť a poprial
im všetkým pevné zdravie, veľa lásky a radosti z
každodenných maličkostí, ktoré robia život krásnym. Pre našich dôchodcov bolo pripravené malé
občerstvenie. Týmto milým stretnutím sme chceli
vyjadriť naše úprimné poďakovanie a úctu za ich
prácu, pomoc pri výchove detí a vnúčat, za ich
milé slová povzbudenia a za ich kladný prínos pri
rozkvete našej obce. Vážme si ich prítomnosť, pokiaľ
sú s nami a snažme sa im vrátiť aspoň nepatrnú
časť toho, čo oni s takou samozrejmosťou dávajú
nám celý život – lásku a nekonečnú starostlivosť.
Ich šediny a skúsenosti by nám mali byť príkladom
a prínosom pre naše ďalšie životné kroky.
Bc. Jana Hajdúková

Báseň - Prišla jeseň
Už z našej jablonky opršalo lístie.
Chladný vietor vial celú noc.
Chmáry zašli za oblaky,
pekný deň sa ukazuje.
Prázdne sú polia, lúky i chotár.
Vrany dnes nezakrákali.
Zmáha sa k noci, no prv ako sa zotmí,
hľadám cestu k domovu.
Ráno nám vyjde slniečko,
čo kvietky bude držať v rukách.
Osuší ich, ako si utierame slzy z očí,
trápenia a smútku.
Niekedy sú to slzy šťastia,
inokedy slzy zármutku.
Veď sme v Božích rukách
tešme sa tomu.
Irena Hégerová
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Komunitné centrum
Vážení spoluobčania! Prihovárame
sa Vám teraz už ako dobrovoľní pracovníci komunitného centra. Pred
polrokom sme sa pustili do nového projektu, ktorý bol financovaný
z prostriedkov Európskej únie, ktorého hlbšie znalosti a problematiku
málokto z nás ovládal. Zo začiatku
ľudia na nás pozerali s nedôverou,
s otáznikmi v očiach, čo to od nich

požadujeme. Sňali sme teda formalitu a snažili sme sa im vysvetliť,
že sme tu hlavne preto, aby sme
boli nápomocní najmä pre sociálne
znevýhodnených občanov všetkých
vekových kategórií vo viacerých
smeroch. Prioritou bolo základné
sociálne poradenstvo, kde sme našich spoluobčanov usmerňovali pri
písaní životopisov, žiadostí do práce...

Spoločne sme sa pokúšali nájsť riešenie exekúcií splátkovými kalendármi
a pod. Najpočetnejšími účastníkmi
KC boli deti, ktorým sme sa snažili
zmysluplne vyplniť voľný čas, či už
to bolo doučovanie, tvorivé dielne,
alebo hranie rôznych spoločenských
hier. Nesmieme zabudnúť ani na
aktivitu crossfit, kde nové účastníčky
neustále pribúdajú. Ako čas letel, ani
sme sa nenazdali a bol tu koniec októbra, čím sa naše oficiálne pôsobenie skončilo a v činnosti ďalej pokra-

čujeme ako dobrovoľní pracovníci.
Určite ste si už všimli, že na našom
futbalovom ihrisku vyrástla nová
budova komunitného centra, kde
Vás všetkých veľmi radi privítame,
podáme pomocnú ruku pri riešení
Vašich problémov, alebo sa môžeme
len tak porozprávať. Vítané sú všetky
vekové skupiny. Prevádzkové hodiny:
pondelok až piatok od 1000 do 1400
hod. Tešíme sa na Vás!
dobrovoľní pracovníci KC

9. ročník Mikroregiónu Muránska planina
Mikroregión Muránska planina vznikol v roku
1997. Zakladajúcimi členmi bolo mesto Tisovec
a obec Muráň, Michalová a Pohronská Polhora.
Postupne sa pričlenili obce Muránska Huta,
Muránska Lehota a v roku 2004 obec Čierny
Balog a v roku 2008 aj Muránska Dlhá Lúka.
Celé územie je katastrálne prepojené, spája
nás Národný park Muránska planina. V súčasnosti Mikroregión Muránska planina tvorí 8
obcí a žije v ňom takmer 15 tisíc obyvateľov
na rozlohe väčšej ako 45 tisíc hektárov. Zaujímavosťou je, že Mikroregión sa rozprestiera na
území troch okresov. Čierny Balog, Michalová,
Pohronská Polhora – okres Brezno, Tisovec
– okres Rimavská Sobota a obce Muráň, Muránska Huta, Muránska Dlhá Lúka, Muránska
Lehota – okres Revúca.
Z poverenia vedenia Mikroregiónu obec Muránska Huta na deň 10. 10. 2015 zorganizovala
„9. ročník Dňa Mikroregiónu Muránska planina“.
Na úvod tohto podujatia privítali, predsedkyňa
Mikroregiónu Ing. Terézia Tisovčíková a starosta
obce Muránska Huta Ing. Robert Ševčík všetkých
prítomných a popriali im pekný kultúrny zážitok.
Združené obce v Mikroregióne pripravili kultúrne
vystúpenia, každá za svoju obec, celý program trval 2. hod. Vystúpenia jednotlivých účinkujúcich
sa stretli u prítomných s veľkým uznaním, za čo
boli odmenení dlhotrvajúcim potleskom.
Zúčastnení po skončení tohto podujatia vyjadrili veľké uznanie organizátorovi obce Muránska
Huta za veľmi dobré zvládnutú organizáciu
a spoločne vyjadrili presvedčenie, že v takomto
hojnom počte sa zídu aj na 10. ročníku Dňa Mikroregiónu Muránska planina, ktorý sa bude konať
v obci Michalová.
Ing. Robert Ševčík
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Ako dostať na písomke päťku...

Návšteva priateľov
z Fryštáku
Nadišiel dlho očakávaný deň, 8.október 2015, keď
v popoludňajších hodinách nás navštívili priatelia zo
ZŠ vo Fryštáku. Privítali sme ich bohatým kultúrnym
programom, ktorý si pripravili deti zo ZŠ s MŠ Muráň
a žiaci zo ZUŠ v Revúcej. Vo štvrtok večer sa zišli
učitelia zo základných a materských škôl, starosta
obce Muráň a poslanci obecného zastupiteľstva pri
slávnostnej večeri. Spomínali sme na časy spoločného priateľstva a vzájomnej družby. Deti z oboch škôl
sa vzájomne spoznávali pri spoločnom tanci na diskotéke v školskej telocvični. V piatok po raňajkách
nás vynikajúco zabavil spevák z hudobnej agentúry
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Valentína Čekovského. Po vynikajúcich pesničkách
sa deti z Fryštáku zabávali pri hrách s ochranármi
prírody. Popoludní sme sa vybrali na prehliadku
kultúrnej pamiatky v Betliari, aj napriek nepriaznivému počasiu. Nepriaznivé počasie nás sprevádzalo
aj v sobotu pri výstupe na Muránsky hrad, ale dobrá
nálada nikoho neopúšťala, lebo deti mali príležitosť
vidieť kone a zároveň sa povoziť na koči. Po spoločnom obede sme deťom a učiteľom rozdali darčeky,
nasledovalo fotografovanie a rozlúčka s priateľmi
z družobnej školy vo Fryštáku.
Mgr. Elena Karkošová

1. V ktorej bitke zomrel Napoleon? *V jeho
poslednej bitke.
2. Kde bola podpísaná Pittsburská dohoda?
*Na spodnom okraji toho papiera.
3. Štyria murári vymurovali múr za osem
hodín, aký čas budú stavať ten múr dvaja
murári? *Nebudú to stavať žiaden čas, lebo
ten múr už postavili tí štyria murári.
4. Čo býva hlavnou príčinou rozvodov?
*Manželstvo... .
5. Čo býva hlavnou príčinou neúspechu?
*Písomka.
6. Čo nikdy nemôžete jesť na raňajky? *Obed
a večeru.
7. Čo vyzerá ako polovica jablka? *Druhá
polovica jablka.
8. Čo sa stane keď hodíte červený kameň do
modrého mora? *Bude mokrý.
9. Ako dokáže vydržať človek osem dní bez
spánku? * Bez problému, vyspí sa v noci.
10. Ako sa dá zdvihnúť slon s jednou rukou?
*Ťažko, lebo slona s jednou rukou nikdy nenájdeme... .
11. V jednej ruke máme tri jablká a štyri
pomaranče a v druhej ruke štyri jablká a tri
pomaranče čo máme spolu? *Veľmi veľké
ruky
12. Ako je možné pustiť na betónovú podlahu
vajíčko bez prasknutia? *To je jednoduché,
lebo betónové podlahy je veľmi ťažké prasknúť. :D
Zdroj: internet

Návšteva družobnej školy vo Fryštáku
Bol sychravý jesenný deň 15.10.2015, keď sme
sa vybrali na dlhú cestu do družobného mesta
Fryšták. Skupinu cestujúcich tvorili žiaci zo ZŠ
s MŠ Muráň, rodičia a pedagógovia. V popoludňajších hodinách sme pricestovali do Fryštáku.
V základnej škole nás srdečne privítal riaditeľ školy
Mgr. Libor Sovadina aj pedagogický zamestnanci
a následne nás na radnici privítal aj starosta mesta Mgr. Lubomír Doležel. Naši kolegovia zo ZŠ
a MŠ si pre nás pripravili bohatý program. Hneď
vo štvrtok večer deti zo ZŠ z Muráňa a Fryštáku
nadviazali priateľstvo pri spoločnom tanci na

diskotéke. Nasledujúci deň bol taktiež bohatý na
program, žiaci absolvovali športové dopoludnie
a po vynikajúcom obede sme sa vybrali do ZOO
v Lešnej. Nielen pre deti, ale aj pre dospelých to
bola nezabudnuteľná prehliadka zvierat, aj napriek nepriaznivému počasiu. Po návrate sme sa
pripravili na slávnostnú večeru s pedagógmi zo
ZŠ z Fryštáku, členmi Rady školy a poslancami zastupiteľstva. Po nádhernom kultúrnom programe
sme spomínali na roky vzájomnej družby a priateľstva. Uplynulo už 60 rokov, keď bola nadviazaná
družba medzi základnými školami, ktorá neskôr

prerástla aj do spolupráce medzi samosprávami
obce Muráň a mesta Fryšták. Nadišiel posledný
deň nášho pobytu, sobota 17.10.2015. Hneď po
raňajkách sme sa vybrali na obhliadku mesta Zlín
a výstavu historických automobilov v múzeu pána
Samohýla. Po spoločnom obede sme si vzájomne
vymenili spomienkové darčeky a plní krásnych
dojmov a zážitkov sme sa rozlúčili a vybrali sa na
cestu domov.
Ďakujem Vám priatelia!
Mgr. Elena Karkošová
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Tohtoročné práce na Hrade Muráň
Poludnicová bašta – sanácia najohrozenejšej časti
Na exteriérovej strane bašty sa rekonštruovali dve delové strieľne a vyplnila sa kaverna medzi
nimi. Z vnútornej strany sa doplnilo lícne murivo vrátane záklenkov strieľní. Najväčšia pozornosť sa venovala komplexnej sanácii koruny múru. Práce pozostávali z rozobratia uvoľneného
a vegetáciou prerasteného muriva, kde miestami táto deštrukcia mala výškový rozsah viac
ako pol metra, následného domurovania a aplikácie ochrannej vegetatívnej vrstvy. Obnova
bašty konzervačnou metódou bola ukončená hĺbkovým vyškárovaním vnútorného plášťa.

Exteriér bašty pred a po zásahu.

Bašta - vnútorná stena pred a po zásahu.
Stena Väznice
Kaverna v exteriérovej časti Protitureckého bastiónu, tzv. Väznice. Najprv
bolo nutné odkryť a vyčistiť celý rozsah deštrukcie. Po stanovení návrhu obnovy metodikom sa vymurovala kaverna na škáru bez previazania a sanovala
sa časť prislúchajúcej časti hradby.

Fotografia z roku 2013

2015 pred murárskym zásahom

Práce na sanácii koruny Bašty

2015 po zásahu
Západná hradba
Stav pred a po realizácii v roku 2015 – rekonštrukcia ďalšej strieľne a sanácia časti
múru.

Torzo steny budovy historického výťahu
Realizácia zásahu bola nutná, nakoľko
sa táto stena nachádza priamo nad
prístupovým chodníkom na hrad. Mala
niekoľko vertikálnych trhlín a bolo otázkou času kedy spadne.Tento zásah nebolo prakticky možné sanovať z lešenia.
Ku slovu sa teda dostala horolezecká
technika.

Dom veliteľa - hĺbkové preškárovanie celej JZ fasády, konzervácia špaliet otvoru
bývalého prevétu (historický záchod) a príprava dubovej šambrány, ktorá sa osadí
budúci rok.
Stena počas zásahu.

Priebeh práce.

Stena po zásahu.

Projekt obnovy Muránskeho hradu je finančne podporený Ministerstvom kultúry SR a z prostriedkov
Európskeho sociálneho fondu v rámci národného projektu „Zapojenie nezamestnaných do obnovy kultúrneho dedičstva“ - 3. Prostredníctvom tohto projektu našlo prácu 18 nezamestnaných občanov našej obce.
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MURÁNSKE NÁREČIE
Zaznamenala Ružena Hajdúková
(Svoreňová) v auguste 1969. Rozprával
Pavel Martinove, 48 ročný učiteľ, výrečný Muránčan.
Šo sa vám, ľuďe milí, ráz ňestálo...
F Muráňu sa furt chovalo vàcej statku
ag bulo krmu. Záropkou bulo skromňéjši, ta aspom zo statku sa daš nahonobilo do gazdóvstva. Koncom augusta,
koď podrosla otava na Peprovicách,
pásavali sa tam volki. Ag sa lašňie statki zapásli, furmaňi sa zhrkli dovedna,
nakládli ohňíka a uš sa zašalo rosprávať. Dookola tma, všaďe ťicho. Já ako
takí šarvaňec som najradšéj pošúvau
ednoho bašíka. Mohli mať tag okolo
päďesát, buli nišéj postavi, pod nosom
husárskie fúzi, ustá od ucha gu uchu,
zubou poreči, mali ich žouťie ot pípki.
Pri sebe mali furt bakuľu. Sem-tam si
otpľuvali, aš zasipelo v ohňu. Aj mrás
ťi dakoďi prebehnúu po chrpťe, ale to
hňeť prejšlo, lebo bašík ňigdaj ňerosprávali strašňie zážitki a pripovietki.
A zašali: „Jáj, kotorsi rok, tak ag ťerás,
išou som popásť volki pret Kadlubnuo.
U nás sa bulo zmrklo. Šmarím kabaňišku na pleco a iďem za ňimá. Ag som si
kus vifúknúu dolu Hrbamí, kceu som
si zapáliť. Viťáhňem žáčkou a pípku.
Napchau som ju. Pojedou som šicko,
len som si kceu tú pípku zapáliť. Viťáhňem z vrecka švábelki. Zapálím prví
rás - ňišt, druhí, treťí - zas ňišt. Zobrau
som pou škatuľki. Štrejchňem a len
ti tag daš sfukotalo. Obzrem sa - a to
som medveďovi bajúzi pripáliu. Ťen len
zafušeu a hibaj do Javorňíkovej.“
„A koď je uš reš o ťich medveďoch, šo
sa vám, ľuďe milí, ráz ňestálo... Z Ondréjom z predňéj od Maretki a zo starim
Janom ot Katrušáka zmo sa edno leto
buli vibrali na rapšictvo. Iďemo Sátkom
na Mátožnú. Tám zmo mali skriťie flinťi.
Pochoďili zmo Košariská, Priehalinu.
Mrkalo sa. Na Ferancovej zmo si rozložili ohňíka, zedli zmo chleba a slaňinki.
Kus zmo potárali. Zakrúťili zmo sa do
kabaňíc, že si kus podriememo. Rano,
reku, na svitaňu puojďemo daš pozreť. Mohlo bic kolo pounoci, prebrau
som sa a sluchám... Dašo chrapšelo na
krajú vo huore. Pošúvám..., ňeprestávalo. Zodvihňem hlavu, kukám... a tu
ťi medveť. Ozrutná ohava. Stáu na zadňich nohách. F predňich trímau ednú
z našich flínt. Ťie zmo si buli zakvašili
na smreška ešťe z vešera. Toto z toho
ňevidzerá ňišt dobruo, misleu som si.
Buďiť ťich dvoch? Ňebulo uš keľo šasu.
Viskošiu som na rovňie nohi, f kraju vo
huore som otceknúu takiho menšieho
buška a preťáhnúu som miliho maca
pomedzi lopatki. Ťen zrevau tak, šo sa
ťí dvojo naráz zobudili. Skošiu ag šáleňí
do huori. Flinta mu vipadla. Kus pozďéjši sa tag prebrať, búu bi nás šickich do
edňiho vistrieľau.“
„Alebo ráz zmo išli na rapšictvo
z Ďurom ot Frišňáka. Vinšli zmo od
Rošťiepeňéj skali gu rášu na Kosťelec.
Od ráša zmo sa rozďelili. Edon ednou,
druhí druhou stranou. Šmocem sa po
báňe, po visokánskej kípriňe. Postojím,
pošúvám, préjďem ďaléj - nigďe ňišt.
Préjšou som šez bán. Ďura tiež ňechi-
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Ukrutnuo rojisko. Poberali sa pod šance
do huori. Pšoláriu som. Dobre bi bulo,
kobi daďe blísko sadli. Pobrau som sa
rovať. Takí ušmotaňí som si sadnúu kus za ňimá. Ešťe som si stašiu sekeru zvàť.
oďíchnúť na pňíka. Pozerám pret sebä Zopár ich bulo na buku, ostatňie sa
a tu Ďuro seďí na pňíku. Búu obráteňí usadili v bútľaviňe. Buka som zoťau,
chrptom gu mňe. Aj otupno mi uš bulo pšoli som usaďiu do úľov. Domóu som
samimu. Priťáhnúu som sa poťichu doviezou dvanác vozou lísťá, dvanác
gu ňemu. Aš za chrbet som mu priš. konáriňi a dvanác kľuchtoviňi.“
Misleu som si, že daš viďí, koť tag ťuší.
Starí ot Ardáka zadreu: „A ťie pšoli sa
Len tu sa ťi s toho pňíka zodvihlo... a to
ňi Ďuro! Predo mňa sa na zadňie nohi
postavilo medveďisko ag zápola. Ag
mi viťau prednou labou po sánkách,
Monografia obce Muráň (J. Gallo,
len ma tag skrúťilo dookola ag na ringišpíru. Leťeu som dolu ťim bánom. Ag 2001, s. 119) uvádza, že výstavba roma prestálo lomcovať, rosčaperiu som dinných domov na Novej ulici v Muráni
sa ag ropucha. S psou biedou som sa bola dokončená v roku 1955. Ako jedna
z jej pôvodných obyvateľov obraz pred
pozbierau s toho bána.“
Jozef ot Ardáka furtom naspomli jej zrodom dotváram spomienkou
bašíkovi ot Mrdeka, že šo majú zašať z obdobia, keď sme ešte ako malé deti
rosprávať. Furt ich podpichli: „Nože, chodili s rodičmi na stavbu do tzv. panMartin, povec, ag to bulo s ťim hadom!“ skej záhrady. Uprostred obrovskej zele„Pri Káčorovom bulo narúbanuo klá- nej lúky všade boli iba ovocné stromy.
tou. Furmanšili zmo. Bulo leto. Zapra- Týmto priestorom bez plotov chodili
hau som hňeť po pounoci, reku príďem ľudia z námestia okolo kostola na žena svitaňu. Tam popasem stašatá a do lezničnú stanicu, na Spišské a možno si
obedu zvezem klátou. Poobede som skracovali aj cestu na pílu. Teda domy si
mau v Chajlúkách ešťe kus trávi strh- naši rodičia stavali v „panskej záhrade“,
núť. Naľáu som si do bodňiški pálenki a tak ich majetkom sa stávali nielen
bunďi. Na kiho čerta voďi, v Rázavom vymerané parcely, ale aj ovocné stroadaj voďi dosť. Ďeže ju buďem z domu my - prevažne jablone, hrušky, čerešne
vlášiť. Za Škvarku som si sadnúu na a orechy. Mnohí z rodiacej sa novej
vos. Podriemkujem Suchim dolom, ulice sme bývali pôvodne na Majeri,
Brestovou. Voli išli samie. Cestu znali prípadne v Pastovníku alebo pracovníci
naspamäť. Mohli zmo bicť za tom vršku píly v barakoch na konci ulice a pod.
za Roštiepenou. Chibaj ráz, volki sekli, Cigáni (teraz Rómovia) predtým žili iba
sklbli do boku. Aňi hnúť ďálej! Strhnúu v osade Príslop neďaleko obce Muránsom sa. Tma aňi v rohu, na koňec nosa ska Lehota, resp. v oblasti Na fabrike.
si ňeviďíš. Zakričím na volki, ale sa aňi Z pôvodných obyvateľov, ktorí si na
ňehli. Šože je to tam za propašňík? Novej ulici okolo roku 1955 postavili
Zíďem z voza. Príďem pret statki, zas prízemný jedno-, dvoj- i trojizbový rolen ňišt ňeviďím. Zapáliu som švábelku, dinný dom, v súčasnosti žijú už iba štyri
zasvieťím na cestu, šo to reku za skaza. ženy: ANNA KOTZMANOVÁ, (93 ročná),
A tu ťi šez cestu hrada. Zväv som se- ELENA SKLENÁRIKOVÁ, (91 ročná),
keru z voza, reku pretňem ju. Zatňem MARGITA SKLENÁRIKOVÁ (88 ročná),
do ťéj hraďi. Pobadau som daš mäkuo. a GIZELA BEŇOVÁ (85 ročná). Teda
Adaj si žárná? Len tu ťi pod cestou v čase, keď sa s manželom rozhodli
dašo spísklo ag na píšťalke. Kukňem vybudovať svoje vlastné vytúžené
bliši a to ti ukrutnuo haďisko leželo šez obydlie, mali okolo 25 - 30 rokov.
Pred 60 rokmi bolo na Novej ulici
cestu. A keľo ho ešťe bulo f buráňu pod
detí neúrekom, väčšinou to boli rodicestou!“
„Ešťe si ňepovedau o tom Kľaku“ - ny s tromi deťmi. Mnohí však, nielen
podpichli bašíka od Mrdeka Jozef od rodičia, ale aj ich potomkovia dnes
už nežijú, ako to vyplynie aj z môjho
Ardáka.
„Vera... S Kľaku sa vozilo. Na noc prehľadu. Tak skúmajme ľavú stranu
zmo choďievali. Vešer zmo ponabe- ulice s pôvodnými obyvateľmi: Rodina
rali klátou a do rana popásali statki. Františka Sklenárika s deťmi: MARIRás som tieš tag na noc búu. Ťeplo ÁNOM (†), LÝDIOU a FRANTIŠKOM.
bulo. Oheň zmo ňerozložili. Len tag f Rodina Jána Vrbjara s deťmi: IVANOM
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ťi ag trímali?
„Veď vieš ag, šo sa spituješ? Na druhuo leto som ich vikäďiu a mau som
s ňich dvanác gencov mädu. Na ťie
buďem dĺho spomínať. Ale už dosť.
Pomo si kus pospať, rano treba stávať!“
Bašík od Mrdeka si ľahli, zakrili sa kabaňiškou a gu nám sa obráťili chrptom.
- RS -

Nová ulica - 60 ročná jubilantka

kabaňiške zmo sa pokrúťili, fťáhli pot
smreka. Noce bívali krátkie. Ag f leťe.
A na briežďeňu bulo treba prahať. F
noci som sa zobuďiu. Strašnuo sa mi
sňívalo. Precíťiu som sa. Na bruchu
som mau daš ťažkuo a zimnuo ag ľat.
Zodvihňem košeľu a tu ťi na bruchu
hát. Pokrúťeňí do klbieška. Bulo ho
skeľo ag dobrí slamäník. Pomáli som
stáu, schiťiu ho do ruki, roskrúťiu ponad hlavu. Šmariu som ho dolu. Aš do
Brestovej spadnúu. Ešťe aj ťerás majú
svokor Bábeľa s ňeho.“
„Rás som kosiu v Ľiešťinách. Dobre pripekalo. Cícerkom mi ťeklo zo
šela. Postojím reku, utrem sa a agmak
si oďíchňem. Vibrau som nákovku,
mlatok, nakujem reku kosu. Len tu
ťi mi dašo huší ponad hlavu. Ag tristo eroplánov. Pozrem dohora... Pšoli!

(†), ŠTEFANOM (†) a JANKOU. Bezdetná
rodina Jozefa Bulíka (teraz rod. Kochjarová). Rodina Pavla Hajdúka s dcérou
RUŽENKOU. Rodina Jána Kenického
so synom RICHARDOM a dcérou KATKOU. Rodina Juraja Kvetku s deťmi:
JURAJOM (†), MÁRIOU (†) a MILANOM.
Rodina Júliusa Frandela s deťmi: VIERKOU (†), ĽUBKOU a FERKOM. Rodina
Františka Spišáka s deťmi: JAROM,
ĽUBOM, MÁRIOU a dvojčatami ŽELKOU
a MAGDUŠKOU. Rodina Jána Spišáka
s dcérami MÁRIOU a OĽGOU. Rodina
Eduarda Kotzamana so synmi EDOM,
MILANOM (†) a MAGDUŠKOU. Rodina
Pavla Sklenárika s deťmi: MARTUŠKOU
(†) a JAROM (teraz dom Dulajovcov).
Rodina Pavla Kálovca s deťmi: ZDENKOU a PAĽKOM (†). Rodina Jána Halušku s dcérami: ELENKOU, MARIENKOU
a EVKOU (teraz dom Huťanovcov).
Rodina Majerčíková - bezdetná. Na druhej strane ulice dom rodiny Pavla Beňu
s deťmi: PAĽKOM, GIZKOU a STANKOM.
Rodina Kopčániová so synmi: MILANOM, VLADOM a IVKOM (neskôr rodina Spíšáková a Fabová). Rodina Štefaňárová s dcérou KLÁRIKOU a synom
JARKOM. Rodina Tomesová a Antónia
Garlátiová s dcérami MARIENKOU (†)
a EVKOU (neskôr rod. Grácerová, teraz
Urvová).
Kvôli úplnosti možno zhrnúť, že
približne pred 60 rokmi na Novej ulici
bolo postavených 18 rodinných domov, v ktorých žilo 18 manželských párov - teda 36 ľudí so svojimi 42 deťmi
- škôlkarmi, školákmi, dospievajúcimi
i dospelými. Pôvodných obyvateľom
vo vlastných rodinných domoch na
Novej ulici bolo teda okolo 80. Najmä
im je venovaná táto milá spomienka,
hoci z nich už okolo 45 ľudí nežije.
ČESŤ ICH PAMIATKE! Vďaka za ulicu
„dôchodkyňu“, ktorá je stále NOVÁ!
- RS -
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Z PERA NAŠICH ČITATELOV

„Uľavená vizitka“
V jedno ráno som ja išla
do obchodu na chleba,
čo nevidia moje oči,
pri obchode potreba.
Pekná to je vizitka ver,
veď to neurobil žiadny zver,
ale jeden mladý chalan
ocikal aj bicykel!
Z auta ide turista,
hľadí, oči ako puk.
Videla som, že sa mu chce
aj večeru vygrcnúť.
Kamery sú neviem načo,
nezachytia vôbec nič.
Preto si aj vy môžete
spoločensky uľaviť.

Máte veru výhodu,
že ste vedľa obchodu.
Toaleťák sa vám hodí,
lebo „lopúch“ veľmi škodí.
Preto moji pekní, milí,
utekajte v danej chvíli
pekne rýchle do domu,
nespôsobte pohromu.
Myslím, že hoci už viacerí zaregistrovali ten zápach okolo
bývalej krčmy, stále sa s tým nič
nerobí. Prejdete tadiaľ a žalúdok
máte v hrdle. Chlapi idúci z krčmy a aj deti sa vopchajú do kúta
a močia. Vedľa je informačné
centrum, chodia tam turisti a my
krásne reprezentujeme Muráň.
A dobre „informujeme“, tak sa
ZAMYSLITE!!!
Božena Kochjarová

Muránske Benátky
idú dolu vodou
„Najzaujímavejšou časťou obce je „Pastovník“, čo bola pravdepodobne „Pastierska zem“ z roku 1672, kde mali pastieri a prví obyvatelia
skromné drevenice. Obydlia dnešných obyvateľov sú postavené na
miestach pôvodných dreveníc. V čase jarných a jesenných prívalov sa
zjavuje na povrchu podzemná voda a Pastovník sa mení na „muránske
Benátky“.“ zdroj: www.muran.sk
Najstaršia časť Muráňa - Pastovník je podľa mojej mienky v dezolátnom stave. Týmto miestom prechádzajú okrem Muránčanov aj
turisti a majú možnosť vidieť tú „ozdobu“. Ja, ako chatár, si prídem do
Muráňa oddýchnuť a okolie tohto miesta ma deprimuje. Okrem „čučárov“ a ich pozostatkov (PET fľaše, výkaly...) po celom mieste, môžete
nájsť v niekedy najčistejšej studničke v Muráni dokonca aj plienky.
Toto nikomu nevadí? Bol som svedkom toho, ako českí turisti kŕmili
„Janičové deti“ keksíkmi ako sliepky. To je ale reklama! Vyzerá to veľmi
krásne, keď turisti, ktorí poznajú naše vrchy lepšie ako my, chovajú
našich spoluobčanov. A to už nehovorím o tom, že Pastovníkom sa
nedá prejsť bez toho, aby ste neboli napádaní žobraním typu: „daj 10
centov, daj cigaretu, dolož...“ Krásna obec ničená „kadekým“. Čo môžu
turisti vidieť okrem Hradu, Múzea a prírody? Proste toto! Pretože sa
nejedná len o túto konkrétnu časť Muráňa, ale jedná sa o celý Muráň.
Ján Goldschmidt

Rozkvitnutá ulica
Jedného krásneho rána, po vyzretí z okna sa nám naskytol krásny
výhľad. Ulica, na ktorej bývame žiarila kvetmi rôznych farieb. O tento zážitok sa nám postarala naša suseda pani Bohdana Halušková.
Celé leto sa starala o tieto kvety, aby tešila ich krásou seba, ale i nás
ostatných.
Aj keď si nie vždy s každým porozumie, kvetom sa rozumie a darí
sa jej s pestovaním rôznych druhov. Každodenným staraním sa o ne
docielila, že pred našim balkónom vyrástla krásna záhrada plná kvetov. Našu ulicu môžeme v súčasnosti označiť za najkrajšiu, začo jej
veľmi pekne ďakujeme.
manželia Vrbjarovci
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Sokoliar Janko
a jeho sokol Maťko
Toto nie je rozprávka, ako „Sokoliar Tomáš“, ale skutočnosť. Rozmýšľate, kto to vlastne je?! Hneď vám to vysvetlím. Tým sokoliarom
je JANKO LUKÁŠ. Chlapec, ktorý má od detstva rád prírodu a zvieratá. Po skončení základnej školy išiel študovať na Strednú odbornú
školu lesnícku v Banskej Štiavnici a tu si našiel v sokoliarskom krúžku
svojho sokola Maťka. Spomenula som si, že keď bol malý chovali pri
starkom holuby. Kladiem si otázku, prečo ich už nechovajú. Opýtala
som sa Jankovho brata Vladka. Odpoveď znela: „Ešte by sme ich
boli, keby nám ich tá potvora kuna nebola vydrhla. Mali sme ich asi
dvadsať.“ „Aká škoda Vladko, bol to pre vás šok, však“. Pokýval hlavou.
Ďalšia ich láska boli kone. Po kom to zdedili? Predsa po svojom
starkom, ktorý od mlada v nich mal záľubu. A po kom to zdedil on?
No predsa zase od svojho otca, ktorý celý život robil v žrebčíne na
Veľkej Lúke. Starký je hrdý, keď sa môže s vnúčatami povoziť na
vlečke, či nakosiť trávičku pre zvieratá. Vnúčat má už päť a nedávno
k nim pribudlo šieste, Teuško. Lásku ku koníkom určite zdedí po
svojich bratoch, bratrancoch a sesternici. Kým boli malí chovali pre
potešenie malého poníka Zuzku.
A teraz k veci, čo vám chcem napísať. Hrdzavú dolinu navštevujem často, ešte nikdy sa nestalo, že by ma niečím neprekvapila. A čo
sa stalo teraz?! Skupinka detí na bicykloch smerovala do Hrdzavej
doliny. Na kormidle jedného bicykla hrdo stál sokol. Na ktorom? Na
Janíkovom. Sprvu som z diaľky nevedela, či je to živý tvor, alebo
nejaká atrapa, až keď boli bližšie. A tak som sa začala vypytovať.
Či to bol sám Janko, jeho brat Vladko, sestra Zojka, bratranci Jakub
a Matej, ba i rómsky chlapci Majko a Ivko, každý mi niečo povedal.
Janko vraví: „Na našej škole máme sokoliarsky krúžok. Chováme
tam sovy, jastraby, orly, plamienky, sokoly, je ich osemnásť. Cez
prázdniny som si sokola Maťka zobral domov, lebo cez prázdniny
by tam nemal takú opateru.“ „A kde je umiestnený?“ zaujímala som
sa. „Psiu klietku som upravil tak, že som namontoval bidlo ako na
kurníku. Na nich si môže posedieť, polietať z jedného na druhý. „A
čo žerie?“ bola som zvedavá. „Z hydinárskeho závodu dostáva škola
zamrazené jednodňové kurčatá - kohútiky.“ „A koľko zje? Veľa však“!
„Ale kdeže, niekedy dva, niekedy tri“ odpovedal mi Janko. Ja som
si myslela, že viac, veď taký jastrab ukradne z dvora aj kuru. „A ako
s nim cvičíš“? „Cvičím s nim tak, že ho odnesiem na druhý koniec
otcovej záhrady a naspäť ho prilákam na potravu, alebo zapískam“.
„A čo keď cvičíte inde a niekam sa stratí, ako ho nájdeš?“ pýtala som
sa ďalej. Dozvedela som sa, že na nohe má umiestnené GPS, čo je
taký krúžok, kde je umiestnený kamienok a v ňom je umiestnená
zelená kartička. V sokoliarskom krúžku ho pomocou počítača nájdu.
To je taká navigácia. Keď sa nechce vrátiť na počítači sa naťuká, jemu
sa skrížia nožičky a spadne na zem, nemôže lietať. Bola som z toho
hotová. Niečomu som z toho rozumela a niečomu nie. Vysvetlila som
si to po svojom. Ja sa v technike nevyznám, veď nemám ani mobil.
A viete, čo mi povedali o Maťkovi rómski chlapci? Majko a Ivko
sa išli bicyklovať do Hrdzavého. Na lúke cvičil Janko sokola, na ruke
mal rukavicu, v ktorej držal tenkú retiazku, na nej mal umiestnenú
potravu, nad hlavou mu krúžil sokol Maťo. Keď zbadal Maťo krúžiacu
potravu zaostril zrak a pikoval dole za potravou. Na vlastné oči som
nemala to šťastie vidieť ich. Veľká škoda, no čo sa dá robiť. A prečo
som nevidela? Lebo som nikdy nevedela presný termín cvičenia.
Darmo som sa vypytovala, sám Janko nevedel. Raz mi povedal, že
už bol pred polhodinou, raz zase inokedy.
A čo po skončení prázdnin? Nastal školský rok. Janko s Maťkom sa
vrátili naspäť do školy. „Celá rodina sme ich boli odprevadiť“ chváli sa
sestra Zojka. „A ako ste niesli Maťa?“ pýtam sa jej. „Má takú prepravku
na cestovanie“ odpovie mi. Sokoliarsky krúžok chodí vystupovať na
Hradné hry na Hrade Muráň. „A ako v škole?“ Zojka brata pochváli.
Vraj sa dobre staral o Maťka. Aj teraz bol vystupovať vo Svätom
Antone na Hubertovej jazde. Bol aj v televízii. No a my, Muránčania
možno zas o rok uvidíme Janka s Maťkom na Hrade. Možno, snáď.
Bohdana Halušková
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Skoky na Skokoch
Tak ako každý rok, tak aj tohto roku
sa na sviatok Sedembolestnej Panny
Márie (15. september) uskutočnila Muránska blška, v poradí už 16. ročník.
Aj napriek nižšej účasti hráčov sa toto
podujatie vydarilo. Pekné počasie aj
tentoraz prispelo k diváckemu a hráčskemu zážitku. Súťaže sa zúčastnili
všetky vekové kategórie (okrem detí),
v budúcnosti by sme uvítali väčšiu
účasť mladších ročníkov. Ani na tohoročnej blške nebola núdza o vtipné
situácie. Pri niektorých súťažných meraniach, kedy si hráči navzájom neverili
a museli „skákať“ by som udeľovala diplom v kategórii „najlepší skokan“. V tejto
kategórii by teraz určite vyhral Martin
Kochjar st.. Po urputných zápoleniach,
kedy sa hralo do dosiahnutia 70 bodov,
sú výsledky nasledovné:
1. miesto:
Martin Kochjar st. 75 bodov
2. miesto:
František Kršteň 52 bodov
3. miesto:
Ján Kubaško
42 bodov
Najdlhší hod ku kolíku:
Jaroslav Senko
Najdlhší odpal:
Ján Kubaško

Po vyhodnotení súťaže, odovzdaní
diplomov a cien nasledovalo občerstvenie v podobe chutných klobás, ktoré pripravila pani Želmíra Štefaňárová.
Na priebehu a uskutočnení súťaže sa
podieľali:
Technický delegát: Vladimír Beňo
Rozhodca: František Lukaš
Riaditeľ: Jozef Kubaško
Veľká vďaka patrí aj sponzorom:
Ovocie a zelenina - J. Ježík
Peter Laurenčík
Mgr. Vojtech Paluš - vedenie účtovníctva a výroba komponentov z dreva
Elektro Knopp
Plastové okná Hirschmann
Eduard Sendrei
Pekáreň M. Belák
Vojtech Lošonci
Obec Muráň
Želka a Jarko Štefaňárovci
Čo dodať nakoniec? Aj keď poniektorí
odsudzujú Muránsku blšku, konajúcu
sa na Skokoch, je to veľmi pekná tradícia, ktorú sa ešte podarilo udržať.
Chcela by som sa poďakovať stálym
súťažiacim, ktorí prispievajú svojou
účasťou k udržateľnosti tejto tradície.
Ďakujem a o rok dovidenia!
Bc. Jana Hajdúková

Karpattrek 2015
úspešne za nami
Na konci septembra sme na Muránskej planine už tretíkrát organizovali obľúbenú víkendovú akciu –
Karpattrek, ktorá má už dlhoročnú
históriu. Prihlásilo sa 24 účastníkov,
zaujímavosťou bolo, že až 5 dvojíc bolo
z Českej republiky.
O čo ide? Je to dvojdňová turistická
súťaž dvojíc určená pre širokú verejnosť. Účastníci sa pohybujú prírodou
a hľadajú rôzne obodované kontroly,
ktoré majú zakreslené v mapách. Cieľom je v čo najkratšom čase obehnúť
kontroly a získať čo najviac bodov.
Pre niektorých je Karpattrek súťaž, pre
mnohých ďalších príjemný spôsob, ako
získať nových kamarátov a spoznať ľudí,
ktorí majú rovnako radi prírodu. Tým
skutočným srdcom akcie sú spoločné
stretnutia večer v bivaku a zdieľanie
skúseností a historiek pri táboráku.
Základňu sme mali na ZŠ v Muráni,
neďaleko odtiaľ nám navarili výborný

guláš, ktorý po dvoch dňoch v prírode a občas intenzívnom daždi potešil
všetkých účastníkov. Špecialitou tohto
ročníka bol aj termín v čase, kedy prebiehala jelenia ruja. Celú noc sme mali
úžasnú príležitosť počúvať zvuky lesa
a jeleňov. Vďaka ústretovosti miestnych
poľovníkov sme sa vedeli zladiť tak,
aby sme sa navzájom nerušili a mohli
si vychutnať tento zážitok.
Túto akciu by nebolo možné zrealizovať bez veľkej podpory starostu
obce Muráň, pána Ing. Romana Goldschmidta a tímu dobrovoľníkov, ktorí
nám vo svojom voľnom čase pomáhali s prípravami a realizáciou. Lampióny zapožičal športový klub Vazka.
Ďakujeme aj sponzorom podujatia,
firme Mountland, ktorá mala medzi
organizátormi aj svojho zástupcu, a ďalším: Hudy sport, rjelinekshop.sk, Jairo
Outdoor, Aquactive.sk.
Jaroslav Kapšo

Oblastné majstrovstvá futbalového zväzu
P.č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

mužstvo
TJ Tatran Muráň
OFK Sirk
TJ Družstevník Klenovec
MFK Jelšava
TJ Ožďany
TJ - FK Veľký Blh
ŠK Bastav Revúca - Revúčka
FC Radnovce
FK obec Lubeník
FK TJ Družstevník Gemer

Z V
13 10
14 6
14 6
14 7
14 7
14 6
14 6
14 5
13 3
14 3

R
1
4
4
1
1
2
1
2
4
0

P
2
4
4
6
6
6
7
7
6
11

skóre
38:11
39:30
31:22
38:31
30:26
18:22
25:31
24:35
14:26
20:43

B +/31 13
22 1
22 1
22 1
22 1
20 -1
19 -2
17 -4
13 -8
9 -12
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AKTUALITY - OZNAMY - POZDRAVY
SPOMIENKA
JÁN KENICKÝ
(1914 - 1975)

„Môj otec bol dvanásť rokov predsedom Miestneho národného výboru
v Muráni“ - zaspomína si často s láskou
a úctou PhDr. Richard Kenický, ktorý síce
žije s manželkou Ľubicou v Košiciach, ale
do rodičovského domu v Muráni sa vždy
rád vracia. Jeho sestra teraz Revúčanka
Mgr. Katarína Lešková si tiež rada nájde
čas pobudnúť v sídle svojich rodičov.
V lete v ňom zotrváva dlhšie a realizuje
sa hlavne v záhrade, občas aj s manželom
Miroslavom, no častejšie s dcérou Katkou,
prípadne aj s Jankou a synom Mirkom.
Ich rodičia a starí rodičia odišli zo života
príliš skoro, neužili si nielen radosť z vydarených vnúčat, ale ani zaslúžený oddych
a pohodu na dôchodku. Pán Kenický
pracoval na píle v Muráni a neskôr v závode Teplá Voda. Jeho manželka Katarína,
rodená Kinková (1919 - 1977) zomrela 58
ročná, tak trochu symbolicky - na Deň
učiteľov. Bola obľúbenou učiteľkou detí
predškolského veku a riaditeľkou Materskej školy v Muráni, okrem toho jednou
z najaktívnejších členiek Červeného kríža,
hrávala aj v ochotníckom divadle a vystupovala v rôznych folklórnych pásmach.
Pán Ján Kenický zomrel pred 40 rokmi
v novembri roku 1975 vo veku 61 rokov.
Z jeho pokrvných blízkych v Muráni žila
už iba jeho sestra pani Mária Struhárová
(1910 - 2008) s rodinou. Dobre vychádzal
aj so svojimi nevlastnými súrodencami.
Nadštandardné vzťahy (návštevy, hostiny,
svadby atď.) však udržiaval aj s rodinou
svojho zosnulého bratranca pána Jána
Sojáka (1895 - 1947), hlavne s jeho dcérou, malou kamarátkou z Pastovníka
a neskôr aj dobrou susedou pani Margitkou Hajdúkovou (1924 - 1991) s rodinou.
V Muráni priezvisko Kenický je ojedinelé,
pretože jeho otec pochádzal z Ľubietovej
pri Banskej Bystrici, kde je však stále frekventované. Tento pán bol údajne v našej
obci známy aj ako hudobník, ale hlavne
ako výtvarník. Vedel totiž skvele cifrovať
štetcom, a tak pracoval v Muráni na Fabrike a zdobil výtvory preslávenej v celom
Uhorsku muránskej keramiky.
Do povedomia Muránčanov sa pán
Kenický výraznejšie zapísal už ako 30
ročný v období druhej svetovej vojny.
V októbri 1944 sa situácia v našej oblasti

náhle zhoršila. Ráno 20. októbra prišla
do Muráňa správa o obsadení Revúcej.
Muránčania evakuovali do hôr, obec
zostala takmer prázdna. V strehu však
zostali ozbrojené jednotky. Nemecké
rojnice postupovali od Dlhej Lúky na
Muráň. V Muráni sa ich snažili zadržať
paľbou a po vyhodení mosta pri píle
medzi poslednými odchádza Ján Kenický
spolu s Michalom Santerom a Jánom
Kantorisom. O 15-ej hodine bol už celý
Muráň obsadený Nemcami. Začiatkom
decembra 1944 bolo v Muráni nasadené
gestapo. Po prestrelke partizánov s Nemcami zatkli viacerých mužov a medzi
nimi bol vtedy aj pán Ján Kenický, avšak
zásluhou miestneho farára Jozefa Langa (v
Muráni pôsobil v r. 1919 - 1946) bol spolu
s Deziderom Garlátim a Ottom Chlebovičom prepustený. Už ako predseda MNV
v Muráni Ján Kenický prevzal na Dukle
v októbri 1955 z rúk ministra obrany Ludvíka Svobodu pamätnú Dukelskú medailu,
ktorou bola vyznamenaná obec Muráň.
V povojnovom období aj zásluhou
pána Kenického a bývalých poslancov MNV
naša obec napredovala. Ak zalistujeme
v Gallovej monografii MURÁŇ (2001), tak
toto tvrdenie môžeme doložiť aj faktami.
V období, keď pôsobil ako predseda MNV
v Muráni, začalo sa s výstavbou rodinných
domov na Novej ulici, ktorá bola dokončená v roku 1955. Zároveň tu bolo zriadené
aj zdravotné stredisko (1954). Výstavba
kultúrneho domu, ktorá sa začala v roku
1952, bola dokončená v roku 1957. Na
námestí v Muráni bola umiestnená benzínová pumpa - čerpacia stanica pohonných
hmôt (1957). V zdravotnom stredisku
bola zriadená zubná ambulancia (1957).
Materská škola, ktorá sa musela neustále
sťahovať (sídlo mala napr. v starej škole
pri fare, tiež v bývalej krčme), z podnetu
predsedu MNV bola umiestnená na prízemí v budove MNV a mala k dispozícii dve
miestnosti. S menom a podporou pána
Kenického a poslancov MNV sú spájané aj
ďalšie aktivity rôznych organizácii, závodov i jednotlivcov ako napr. nové cesty na
planine, otvorené dva kameňolomy s drvičmi za cintorínom a družstevný, uskutočnil sa povrchový výskum medenej rudy,
jaskyniarsky výskum, tiež pokus o umelé
rozmnožovanie lykovca atď. V roku 1952
sa súčasťou Muráňa stali aj obyvatelia
Prednej Hory. Starší občania si spomínajú
na zrušenie lístkového systému (1953) a na
menovú formu. Aj v minulosti ľudí potešili
nové predajne a v roku 1952 pribudli dve:
zelovoc a mliekáreň, ale určite aj mnohé
iné, čo obyvateľom Muráňa uľahčilo život.
Česť Vašej pamiatke, pán Ján Kenický!
Záverom považujem pri tejto príležitosti za vhodné citovať výstižné slová
starostu obce Muráň pán Ing. Romana
Goldschmidta, ktorý vychádzal z výroku
starovekého rétora Cicera: „ČLOVEKA
ČASTO SÚDIA NIE PODĽA VEĽKOSTI
JEHO DOBRÝCH SKUTKOV, ALE PODĽA
MALOSTI JEHO PREVINENÍ. Dovoľujem
si vysloviť presvedčenie, že žiaden človek
sa svojimi činmi či správaním nezavďačí
všetkým ľuďom.“ (J. Gallo, MURÁŇ, 2001,
s. 6).
- RS -
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Narodili sa

PÄŤDESIATKA!

Nesmelým bozkom začína rozprávka,
končí sa úsmevom malého dieťatka. To nie je rozprávka, to je už život
sám, nech veľa šťastia prinesie i Vám.

V dvadsiatke sme mali lásky,
v tridsiatke výplatné pásky.
Ďalších desať navyše,
a už vnukov kolíšeš.
Prišla aj tá päťdesiatka,
neviem, či je taká sladká.
Vrásky, popod oči kruhy,
vypadám jak niekto druhý.
Kilá máme navyše,
aj zub sa už kolíše.
Niektorí sme pribrali,
pneumatík nabrali.
Stretnutí sme mali mnoho,
každý dostal trocha slovo.
Ak sa má, a čo robí,
či sa mu tak dobre vodí.
Boli sme my dobrá trieda,
doľahla aj na nás bieda.
Ale máme dobrej vôli,
nebudem vôbec chorí!
Tak sa mi len všetci majte,
na zdravie si pozor dajte.
Lebo prídu ďalšie rôčky,
neposlúchnu ťa už nôžky.
Optimizmus preto majte,
dopredu sa pozerajte.
Nikdy si však nezúfajte!

Dorin Soják
Nikolas Dulák
Kevin Ferko
Max Vavrek
Andrea Zubáková

Zosobášili sa

Bc. Radoslav Hajdúk
- Bc. Michaela Urvová

(blahoželáme Hajdúkovci) :D
Martin Boháčik
- Michaela Regendová
Roman Kochjar
- Ing. Elena Kyselová

Opustili nás
Osud je občas veľmi
krutý, nevráti čo raz
vzal... Zostanú iba
spomienky a v srdci
veľký žiaľ....

Všetko najlepšie moji milí spolužiaci
Vám želá Vaša bývalá spolužiačka a tiež
päťdesiatnička.
Božena Pálová - Kochjarová

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.

Štefan Korim
Alžbeta Melicherová

BLAHOŽELANIE
Milá Janka,
dnes pekný sviatok
máš,
už 55 rokov života
poznáš.
Život Ti dal čo dať
mal,
niekto Ťa potešil,
niekto oklamal.
No pred Tebou je
ešte dlhá životná púť,
na ktorej Ti prajeme šťastná buď.
Nech Tvoj život plynie v pokoji a láske,
aby si mohla povedať, že žiť je krásne!
manžel Jaroslav a dcéry Jana a Katarína
Máte pre nás tip 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. 6/2015 je 18. december 2015. Tešíme sa na spoluprácu.

60 rokov
Zdenka Bábeľová
Margita Regendová
65 rokov
Magdaléna Steinemannová
Dezider Goldschmidt
75 rokov
Margita Vavreková
85 rokov
Gizela Beňová

MIKULÁŠ 2015
Dňa: 6.12.2015 o 14:00 hod.
Miesto: námestie Muráň
Uvádza: Jožo Pročko
Účinkuje: Folklórny súbor Radzim
Folklórny súbor Slniečko
Mikulášsky balíček pre svoje dieťa
môžete nahlásiť do 3.12.2015
na OcÚ v Muráni
u pani Katky Krštieňovej.
Cena balíčka 2€.

Neprešlo jazykovou úpravou
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