2

Noviny
X. ROČNÍK • DVOJMESAČNÍK • máj 2017 • 0,50 €

Deň matiek

Deň matiek, ktorý na Slovensku
oslavujeme vždy 2. májovú nedeľu,
patrí k najkrajším sviatkom. Tento
sviatok v sebe odzrkadľuje jedinečnosť a nenahraditeľnosť každej
matky. Deti na celom svete majú
v tento deň príležitosť vzdať úctu
svojim mamám.
Tento sviatok nie je až toľko medializovaný, napr. ako sviatok sv. Valentína či MDŽ. Obchody sú počas
takýchto sviatkov preplnené darčekmi a symbolickými predmetmi.
Ako oslavujú Deň matiek vo
svete?

Výnimočne sa Deň matiek vo svete oslavuje v iný deň. V Latinskej
Amerike sa oslavuje o niekoľko dní
neskôr, napríklad v Argentíne až
v septembri. Španieli a Portugalci oslavujú Deň matiek až v decembri. V Škótsku tento deň pripadá na
26. marca a obchody plné darčekov
pre mamičky. Ako pri každom sviatku, aj pri tomto si dávajú pohľadnice s predtlačou, na ktoré dopisujú
osobné priania. Neposielajú ich
poštou, ale dávajú osobne priamo
do ruky.
dencom. Tú nedeľu začali nazývať
“Nedeľou matiek“.
V novodobej histórii ľudstva
sa Deň matiek dostal do povedomia
na prelome 19. a 20. storočia. Podiel
na tom má Američanka Anna Marie
Jarvisová, ktorá v ženskom spolku v
roku 1907 navrhla vzdať hold svojej
mame a všetkým matkám sveta. Lobizmus dám spôsobil, že Kongres
USA vyhlásil 8. mája 1914 druhú
májovú nedeľu za Deň matiek.
Prezident Woodrow Wilson podpísal neskôr dokument, v ktorom
bol Deň matiek definovaný ako celoamerický národný sviatok. Dátum
druhej májovej nedele sa rozhodli
prijať za svoj takmer všetky krajiny
na svete.
Deň matiek na Slovensku dlhú
históriu nemá, začal sa oslavovať
až po roku 1989. Krajiny bývalého
socialistického zriadenia oslavovali
v minulosti skôr Medzinárodný deň
žien, pripadajúci na 8. marec.
Bc. Jana Hajdúková
zdroj: internet

Väčšinou sa v tento deň úcta
k matke prejavuje kvetom. V Anglicku deti nechajú rodičov spať omnoho dlhšie a pripravia im raňajky.
Rodiny často pripravujú na Deň matiek špeciálny obed alebo zoberú
mamu do jej obľúbenej reštaurácie.
Deň matiek oslavujú aj vo Fínsku. V ich jazyku sa označuje ako
„äitienpäivä“. Deň matiek bol vo
Fínsku ustanovený na konci 20.
rokov minulého storočia a ako oficiálny vlajkový deň v roku 1947. Aj
vo Fínsku je tradičným darčekom
kvietok a mamičky majú raňajky
podávané priamo do postele. Počas
dňa navštevujú deti svojich starých
rodičov, prípadne navštívia cintorín
a tak si spomínajú na blízkych.

História Dňa matiek
Na ženu ako darkyňu života mysleli už v antike. V starovekom Grécku oslavovali deň matiek už 250
rokov pred narodením Krista. Boli
to slávnosti na počesť bohyne Rhey
- matky všetkých bohov. Trvali zvyčajne tri dni - od 15. do 18 marca.
Nemali však charakter verejných
osláv fenoménu materstva, boli
skôr súkromným sviatkom pokračovateliek rodu. V 17. storočí začali
uznávať tento sviatok v Anglicku.
Vtedy v tejto krajine pracovalo veľa
detí celý deň od rána do večera
bez nároku na voľno. Jedine štvrtá
nedeľa počas veľkonočného pôstu
bola príležitosťou, aby navštívili rodičov a doniesli darčeky im a súro-
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Muránske hradné hry

17. jún v čase od 10:00 do 14:00
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Najkrajšie kalendáre 2017
Výstavu najkrajších kalendárov roku 2017 si môžete pozrieť v priebehu
júna v Múzeu Muráň.

Muránske hradné hry sú už tradičným podujatím
organizovaným každoročne v prekrásnej prírode
Národného parku Muránska planina obcou Muráň, Správou NP Muránska planina
a Lesmi SR, š.p. - OZ Revúca.
Navštívte Muránsku planinu a strávte príjemný
deň v nádhernej prírode na mieste pretkanom históriou - v areáli Muránskeho hradu. Pre návštevníkov je pripravené vystúpenie šermiarov, sokoliarov
a environmentálne hry pre deti i rodičov.

Výmena v knižnici
Mali sme tu marec, mesiac knihy a tak mi nedá znovu nespomenúť nezáujem o čítanie. V našej knižnici máme širokú ponuku kníh, pre malých
i veľkých, no čitateľov ubúda. Je smutné, že už ani rodičia nevedú deti
k čítaniu. Medzi najčastejšími návštevníkmi knižnice sú dôchodcovia,
ktorí radi trávia čas s dobrou knihou a zároveň sa tým aj vzdelávajú. No
naša mlaď nepovažuje túto aktivitu za cool a aj preto mám niekedy chuť
si vypichnúť oči, keď čítam rôzne statusy a komentáre na sociálnych sieťach, alebo sms. Každému sa podarí urobiť nejakú hrúbku, človek je tvor
omylný, ale toto sa už dá nazvať hlúposťou a aroganciou.
V záujme zvýšenia dostupnosti a záujmu o knihy dostala naša pani
knihovníčka Božka Kucuková nápad. Občania môžu doniesť svoje staré
prečítané knihy a zároveň ich môžu vymeniť za už takto darované knihy,
resp. si môžu knihu bezplatne vziať. Tak šup - šup do knižnice, nech aspoň tam vidíme, ako ten náš pravopis má vyzerať!!!
Bc. Jana Hajdúková

Pochod vďaky 2017
Dňa 20. 05. 2017 ZO SZBP v Muráni, Okresná organizácia strany
Smer SD v Revúcej, obec Muráň
a obec Muránska Dlhá Lúka zorganizovala šiesty ročník „Pochodu vďaky“ pri príležitosti 72. výročia skončenia druhej svetovej
vojny dňa. Pochodu sa zúčastnili
aj významný hostia, minister
obrany SR Peter Gajdoš, plk. Jevgenij, Karpuchov - vojenský
pridelenec Ruskej federácie v SR,
Július Laššan - poslanec BBSK.
Bc. Jana Hajdúková

Fitnes
v Muráni
Na základe uznesenia
č. 153/2017
z 21 rokovania
Obecného
zastupiteľstva
Obce Muráň,
zo dňa 23. 03. 2017
je FITNES v Muráni

otvorené
od 01. 04. 2017
podľa nových
poplatkov.
Poplatok za
jednorazový vstup do
fitnes je vo výške 1 €.
Poplatok za
permanentku na 1
kalendárny mesiac je
vo výške 10,00 €.
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Búdky pre
vtáčiky
Deti opäť mohli spraviť niečo dobré pre vtáčiky. Touto cestou sme ich
viedli k ochrane prírody a rozvíjali u nich environmentálne cítenie.
Ukázali sme si aké vtáčiky odlietajú
do teplých krajín a ktoré ostávajú
cez zimu u nás. Do búdok a kŕmidiel
sme nasypali semienka a pochúťky
pre vtáčiky. Na strom pred MŠ sme
zavesili guľu zo semienok a každý
deň sledovali, či vtáčiky už vyzobkali
semienka a ako sa guľa zmenšovala.
Deti vysvetlili, s kým svoju búdku
zhotovovali a čo na ňu potrebovali. Po väčšine bol nápomocný ocko
a búdky z dreva. Ale pomáhali aj
mamky a zhotovili zaujímavé búdky
napríklad zo škatule od mlieka. Len
tak ďalej malí ochranári.
Uč. MŠ

Karneval
Deti sa nám zabávajú
a všetci sa z chuti smejú.
Kým nevyjde mesiac malý
trvá náš karneval skvelý!
Náš skvelý škôlkársky karneval sa opäť po roku chystal
v Materskej škole v Muráni. Deti si v priebehu dňa v triedach chystali škrabošky na tvár, ozdobovali ich trblietkami a kamienkami. Šikovnými prštekmi ich dokreslili podľa
fantázie. Malí škôlkári sa opäť premenili na zvieratká, šašov, policajtov či princezné. Šaško z triedy lienok bol na
nerozoznanie s našim dreveným šaškom, do ktorého deti
triafali cukríky a mohli sa s ním odfotiť. Vo všeobecnosti
deti majú v obľube prezliekať sa do kostýmov a „hrať“ sa
na niekoho iného. Deti s chuťou tancovali a zabávali sa.
Aby žiadnej maske nebolo ľúto, každý dostal odmenu
v podobe malého balíčka a hračky.
Uč. MŠ

Tinedžerky hodné obdivu
Tindžerky, ako uvádzajú encyklopedické slovníky, to
sú mladé dievčatá vo veku 13 až 19 rokov. Dve také stredoškoláčky z Muráňa - hodné nášho obdivu, mi padli
do oka v Revúckych listoch z 15. marca 2017.
Medzi menami najúspešnejších športovcov v meste
a okrese Revúca 2016, ktorí boli slávnostne oceňovaní
24. februára 2017 v Dome kultúry v Revúcej, sa nachádzala aj STELKA LAURENČÍKOVÁ ako členka športového
klubu KICKBOX LEON. Uvedené aj ďalšie žiačky sa na súťažiach doma i v zahraničí umiestňovali na popredných
miestach.
Potešil ma aj druhý môj postreh v novinách. Za kráľovnú gymnaziálneho bálu dňa 18. februára 2017 bola
zvolená IVONKA HRBÁĽOVÁ (za kráľa Miroslav Petráš).
Ples sa konal v spoločenskej miestnosti Gymnázia Martina Kukučína v Revúcej, vlastne už takmer na prahu
veľkolepých osláv 155. výročia Prvého slovenského
gymnázia v Revúcej, ktorého uvedená stredná škola je
dôstojným pokračovateľom.
- RS -

4

aktuality obce

MURÁNSKE NOVINY 2

máj 2017

Okresná súťaž seniorov - 1. ročník
v prednese poézie, prózy
a vlastnej tvorby v Revúcej

Vzácna
návšteva
slovenských
maliarov zo
Srbska
Dňa 21. marca 2017 zavítali do
Muráňa naši krajania - maliari žijúci v Kovačici p. Ján Žolnaj a p.
Jozef Havjar. Sprevádzala ich p.
Mgr. Emília Mázorová z Novohradského múzea a galérie v Lučenci.
Vzácnu návštevu privítal pán starosta Ing. Roman Goldschmidt.
Maliari navštívili naše Múzeum,
kde sú vystavené ich obrazy, ktoré
zapožičala Galéria insitného umenia v Kovačici. V rámci putovnej
výstavy kovačické naivné umenie
umelci zavítali aj do Hnúšte, Tisovca a Revúcej, kde ich diela mohli
nielen obdivovať ale si ich aj zakúpiť. Naši občania mali možnosť
si pozrieť výstavu v Múzeu, ktorá
trvala do 30. apríla 2017, potom
sa presunula do Dobšinej a júni
ju môžu obdivovať aj v Jelšave.
Chýrni kovačickí, insitní maliari sú
rozhľadení, jednoduchí, čistého
srdca s vášnivým záujmom o dejiny a kultúru slovenskej menšiny
žijúcej v Srbsku. Do svojho sveta umelci vnášajú svoju minulosť,
detstvo, tradície, obyčaje, ale aj
životné skúsenosti. Diela maliarov odzrkadľujú základné črty
slovenskej povahy a to pracovitosť a úctu k tradíciám. Kovačica
je žriedlom slovenského insitného umenia. Predstavuje umenie
osobitej výtvarnej filozofie a ich
umelecké diela sú bohatstvom s
trvalou hodnotou. Ich obrazy sa
vyznačujú dejom a ich farebnosť
je jedinečná. Galéria insitného
umenia je vďaka početným maliarom z Kovačice svetoznáma.
Kovačické maliarstvo je zapísané
na listine Svetového kultúrneho
dedičstva UNESCO. Preto aj nás
teší, že sme mohli v našom Múzeu predstaviť tak vzácne diela
a umožniť našim občanom pokochať sa ich krásou, alebo si niektoré originálne diela aj zakúpiť.

Dňa 4. mája 2017 sme sa traja seniori zo ZO JDS Muráň zúčastnili na
1. ročníku Okresnej súťaže v Revúcej v prednese poézie, prózy a vlastnej tvorby: DARINKA KORIMOVÁ,
ALICE KONTÚROVÁ a Mgr. JURAJ
KOCHJAR. Súťažilo 12 seniorov.
V poézii bolo 7 seniorov, v próze
3 seniori a vo vlastnej tvorbe 2 seniori. Súťaž prebiehala na úrovni a
bola korektne ohodnotená. Už len
fakt, že človek v staršom veku sa vie

postaviť bez trémy pred obecenstvo
a odrecitovať peknou slovenčinou
svoju báseň alebo prózu, ktorú si
pripravil je hodný ocenenia.
Porota bola zložená z odborníkov
na slovenský jazyk, takže nás jemnou a citlivou kritikou ohodnotila.
Vyzdvihla najmä účasť na prednese a snahu nás prítomných. Porota
vybrala reprezentantov okresu Revúca na krajskú súťaž do Lučenca
18. mája 2017. Zúčastnia sa jej traja

seniori: poézia: Darinka Korimová,
próza: Klára Hrvolová (Lubeník),
vlastná tvorba: Mgr. Juraj Kochjar.
Všetkým súťažiacim poďakovala
porota za účasť ďakovnými listami a karafiátmi. Súťaž moderovala
študentka z Muráňa, naša Barborka
Vrabcová. Na záver bolo malé občerstvenie a tým sa ukončila súťaž
v Revúcej.
Alice Kontúrová
členka ZO JDS Muráň

Komunitné centrum Muráň

Čo sme zažili:
25. 3. „Lúskajme spolu mozgový oriešok“ s Mgr. Barborkou Skubachovou
– so seniormi sme si precvičili mozgové „závity“. Táto aktivita bola zameraná hlavne na zlepšenie pamäte.
5. 4. sme oslávili Medzinárodný deň
Rómov – žiaci 2. stupňa si pozreli
prezentáciu na tému „Kto sme my,
Rómovia“ a po nej film o známych
osobnostiach - Rómoch. S dobroIng. Soňa Haššová voľníčkami sme pripravovali klasické

rómske jedlo Gója a následne v poobedných hodinách bola ochutnávka
tradičných jedál.
7. 4. Posedenie s pánom Edom Sendrejom – známym hudobníkom
z Revúcej, s ktorým sme si zahrali
a zaspievali.
Každé dva týždne v pondelok organizujeme v spolupráci s pánom Meikom Fisherom Biblické stretnutia.
Vzhľadom na dobré ohlasy z radov
seniorov sme pokračovali s aktivitou

„Lúskajme spolu mozgový oriešok“.
Druhé stretnutie bolo v sobotu 20.
5. 2017 o 9:00 h. v priestoroch Komunitného centra Muráň.
Čo plánujeme:
Naďalej budeme pokračovať v Biblických stretnutiach a ostatných pravidelných aktivitách. V prípade pekného počasia bude Športový krúžok
3x do týždňa. Do harmonogramu
zaraďujeme aj besedy pre školákov
s preventistami z radov Polície.
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Detský kroj z Pastovníka
K príspevku, ktorý je
zameraný na pátranie
po muránskom kroji,
ma motivovala pani
MARIKA
VRBJAROVÁ - členka obecnej
folklórnej skupiny Levenda. Pravdou je, že
skupina sa na rôznych
súťažiach prezentuje
nielen duši lahodiacim spevom, ale aj
vkusným tradície zvýrazňujúcim odevom.
Ľudový kroj v časoch
dávno minulých vystihoval
mentalitu
ľudí a v súčasnosti
umocňuje aj estetický
zážitok divákov. Našim folkloristom pravý muránsky kroj vraj
stále chýba.
Mňa osobne pozitívne oslovil vkusný
ľudový odev detí zo
súboru Slniečko v Muráni pod vedením
Mgr. JANKY MURKOVEJ, očividne pripomínajúci zabávajúce
sa devy a parobkov na
obrazoch akademického maliara JOZEFA
BEŇA v Kultúrnom
dome v Muráni. V každej dobe vystúpenie
detí v ľudových odevoch bolo oživením
rôznych osláv, a tak
sa z nich zachovali aj zábery v našich
albumoch. Aj ja som
jeden taký našla, ktorý má asi 60 rokov,
no viaže sa k nemu
oveľa starší príbeh.
Kroj mi požičala na
oslavy MDŽ pani JÚLIA
FARKAŠOVSKÁ
z Pastovníka. Jej neveľký domček stál na
trávnatom ostrovčeku, obkolesenom bystrinkami a viacerými
mostíkmi. Starší občania ju poznali pod prezývkou „VINCUĽA“, zrejme niektorý z tamojších
obyvateľov sa volal Vincent - možno jej prvý manžel pán Černý.
Detský kroj, ktorý mi p. Farkašovská požičala, vytiahla z nádherne
zdobenej „kasne“. Vraj jej ho dala
ušiť ešte mama a potom ho nosila
aj bratova dcéra ZUZKA VILIMOVÁ, o ktorú sa starala. Tento ľudový
odev teda pochádza z konca 19.
storočia a bol pomerne jednoduchý. Červená jemne nazberaná
suknička, zásterka čierna, na nej
akoby detskou rúčkou bolo pár
vyšitých kvietkov v dolnej časti.
Zvršok bol ušitý z kvietkovanej látky farby červeno-modrej. Vpredu
bol zopnutý pomoc ružovej stuhy,
končiacou mašľou nad zásterou.
Blúzka bola biela, tiež jednoduchá. Zdobila ju iba jemná červená
výšivka na okrajoch rukávov a pri

historické okienko
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OSPRAVEDLNENIE
V Muránskych novinách 2017, č. 1, s. 5 súčasťou textu MURÁŇ HO MOTIVUJE K AKTIVITE pán Ján Beňo poukázal na nedostatok pracovných
možností v regióne. Vrátil sa aj do minulosti, keď ľudia odchádzali za
prácou napr. do Ameriky. Doložil aj fotografiu - text k nej bol uvedený,
ale patričný záber nie - zrejme zásluhou techniky - nedopatrením! Na
zábere sú už zosnulí manželia Mária a Martin Beňovci s najbližšou rodinou a šiestimi príbuznými z Ameriky - 3 muži a 3 ženy. Ospravedlňujeme sa a stratenú fotografiu asi z roku 1993 uverejňujeme.
- RS -

Čriepky z našich životov

Známy jazykovedec - švagor
„šustra Karoľa“

krku.
Keď na fotografiách z minulých
storočí skúmam odevy mladých
i starších žien, sú to väčšinou dlhšie sukne, na nich jednoduché
zástery, vrchná časť dôstojne pozapínaná a vlasy ukryté pod šatkami. Pestrejšie odevy, veselšie
šatky a biele vrchné časti odevov
s vkusne podkasanými rukávmi
mali prichystané do poľa, ku hrabaniu sena a ešte plachtičky, teda
batohy, v ktorých koscom prinášali
pohostenie. Vydajachtivé slečny si
vlasy prizdobili stužkou, postavu
zvýraznili farebným „bruslekom“,
nôžky vyblýskanými čižmičkami.
Márne by sme však v Muráni hľadali pestrofarebné kroje, akými sa
pýšia ženy v obciach na Horehroní.
Naše ženy v minulosti boli odeté
do jednoduchých vkusných odevov.
- RS -

Výskum slovenských dialektov
(nárečí) je stále aktuálny. Otázkou
členenia gemerských nárečí sa
zaoberal vysokoškolský pedagóg
prof. PhDr. ŠTEFAN TÓBIK, Dr. Sc.,
ktorý pôsobil na Filozofickej fakulte
Univerzity P. J. Šafárika v Prešove.
V blízkosti školy aj býval s manželkou a dvoma dcérami, ale stále sa
zaraďoval ku Gemerčanom, lebo
pochádzal z neďalekej Hnúšte.
V rámci možností navštevoval aj
našu obec a nielen kvôli výskumu
muránskeho nárečia. V Muráni mal
totiž sestru pani ANNU KORFANTOVÚ, ktorá s manželom Karolom
a deťmi Elenkou a Vladkom bývala
na ulici do Hrdzavého.
Pani Korfantová predávala chlieb
a pečivo v predajni u ĎORDEVIČA.
Na zrezanom rohu budovy, ktorý
smeruje do námestia, boli dvere (v
súčasnosti tiež) a schody do malej
miestnosti s regálmi na chlieb a pečivo a pultom. Obchod sa zatváral
pomocou kovovej rolety (ako vonkajšie dvere). Do tejto jedinej predajne chleba v Muráni v 60. rokoch
chlieb dovážali iba z Revúcej, často
neskoro popoludní. Keď ho konečne doviezli, hlavne v sobotu - hrôza!
My - deti sme stáli v rade na schodoch, predbiehali sme sa, sácali
a koše s chlebom a pečivom putovali do predajne ponad naše hlavy.
Pani Korfantová bola nižšej postavy,
skoro sme ju zvalili, len aby sme sa
čím skôr predrali k pultu. Predavačka akoby zázrakom všetko hravo
zvládla a chlieb sa ušiel každému.
Manžel tejto milej panej, pochádzajúcej z Hnúšte, pán KAROL KORFANTA v Muráni vraj šil, no hlavne

opravoval obuv. Po jeho zásahu topánky vyzerali ako nové. Podbil ich,
podošvy spevnil, pribil aj „bľašky“
- pliešky v tvare podkovky, aby sa
rýchlo nezodrali. Nakoniec ich nakrémoval („naboxoval“) a dokonale vyleštil. Jeho rovesníci ho volali
„šuster Károľ“, svojimi schopnosťami sa zaradil medzi najznámejších
a hlavne najspoľahlivejších šusterských majstrov. A v Muráni ich
nebolo málo, tak napr. JÁN KÁLOVEC, JÁN STANKOVIČ, JÁN VRBJAR,
ŠTEFAN SOJÁK a iní. Pán Korfanta
sa neskôr stal aj vedúcim predajne
obuvi na námestí (teraz potraviny
Levenda).
Pán prof. Štefan Tóbik, ktorého sme
spomínali už v úvode, rád pozoroval
svojho švagra Karola Korfantu pri
práci a zapisoval si všetky nárečové
slová i slovné spojenia, ktorí s ňou
súviseli. Pri výskume nárečí mal však
v Muráni aj iných spojencov, napr.
učiteľov PAVLA MARTINOVE, JÁNA
DOVALU, PhDr. JURAJA SOJÁKA,
PhDr. VILIAMA BÁBELU a i. Aj ja
musím neskromne priznať, že som
sa intenzívne venovala výskumu
nárečí ako jeho platená pomocná
vedecká sila. Získala som tak mnohé teoretické vedomosti a praktické
skúsenosti z oblasti dialektológie,
teda odvetvia jazykovedy skúmajúcej nárečia. Pod jeho vedením som
sa venovala porovnávaniu nárečí
Muránskej doliny, lebo každé z nich
je iné. Moje úsilie nakoniec vyústilo
do diplomovej práce MURÁNSKE
NÁREČIE.
Mgr. Ružena Svoreňová
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Z PERA NAŠICH ČITATELOV

Pri jarnom upratovaní vstúpil mi do
cesty pamätník – polstoročný s kyticou poľných kvetín na obale. Zrejme
ešte aj dnes malé školáčky vlastnia
takýto klenot – už však zaobalený
v ich obľúbenej ružovej, vyšperkovaný rôznymi trblietkami, vyzdobený novodobými symbolmi, ktorým
rozumejú len ony samy. Prelistovala
som teda ten svoj pamätník z minulého storočia a na počudovanie, slová v ňom mi vôbec nepripadali ako
zaužívané detské rýmovačky, skôr
také, ktoré skrývajú v sebe rokmi
overenú pravdu, životnú múdrosť.
„Život je krásny, keď ti je milý, chráň
si ho, nemáš ho viacej, len raz, preto
si ho chráň... Či vieš, čo to znamená?
Nezabudni nikdy na to – ani na mňa
i keď budeš vzdialená!“ – napísala mi
moja NAJ kamarátka ELENKA ĎURČÍKOVÁ. A ja si kladiem otázku, či sa naplnilo toto jej vrúcne želanie. Elenka,
náš svet v detstve bol gombička. Niekedy stačil pohľad a zaburácali sme
spoločným smiechom. Zhodli sme
sa vo všetkom. Vzdialila sa Elenka
až do Michaloviec. Ďalšia kamarátka
HANKA BEŇOVÁ, s ktorou som sa tiež
nikdy nenudila, mi pre spomienku
vpísala: „Príroda je najvernejším priateľom a práca najväčším prameňom

DIALÓG
S PAMÄTNÍČKOM
radosti.“ Hanka, váš rodičovský dom
v Muráni už nie je váš. Na dvore už
nestojí ani besiedka, v ktorej sme
sa radi hrávali. Vaša rodina pestovala rôzne športu a ja som si ich tiež
obľúbila. Dnes si zrejme už obidve
vystačíme s prechádzkami a možno
rýchlejšou chôdzou. Spolužiačka
a kamarátka MARTUŠKA SKLENÁRIKOVÁ (1947 - 2013) mi sofistikovane pomocou Sokrata naznačila: „Nie
krása telesná, lež duševná je pravou
okrasou človeka.“ Duševne krásny je
človek, ktorý v živote niečo dokázal
a nespyšnel. Obe sme obdivovali
Karla Gotta a zhodli sa v tom, že je
to človek s veľkým Č – jednoducho
charakter. Milá Martuška, tvoje dcérky sú krásne aj duševne. Staršiu Dagmarku sme oslavovali spolu v roku
1970 – ja promócie na VŠ a ty jej narodenie. Prajem jej aj v tvojom mene
dennodenne stále lepšie a lepšie
zdravíčko. Predchádzajúci Sokratov

Lavička

Kochjarová Boba
To, čo je už zrejme isté,
napíšem vám v tomto liste.
Ako sa dnes ženy majú,
keď si drinu užívajú.
Keď sa chcete dobre mať,
musíte sa obracať.
Na hladovej doline,
pri poldeci, pri víne.
Už nám prídu podpory,
deti nepôjdu do školy.
A ockovia? Čo by chceli?
Opiť sa a do posteli.
Všetky obchody sú plné,
snažia sa dnes nakupovať,
od múky po zeleninu.
Všetko dobré chcú tu mať.
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Tam môžeš spať, kde si pýtal,
keď ty si si sám užíbal.
V tej gebuli sa mu mihlo,
že urobil sprostú vec,
že za týždeň minul všetko,
na to je on umelec.
Teraz sedí na lavičke,
smutno vzdychá, čo a jak.
Že či jeho zlostná žienka,
zas ho bude ratovať.
Ale ona pochopila,
za čo sa tá vydala.
Tak ho pekne jedno ráno,
do roboty vyhnala.
Teraz nemá času veru,
sedieť na tej lavičke.
Maká ako na potvoru,
každý deň aj navyše.

Na lavičke vonku sedí,
otecko aj detičky,
nože Janko skoč do obchodu,
Žena chcela kúpiť fľašu,
dones „percent vodičky“.
že výplatu oslávia.
Ale on jej len povedal
Mať sa chytá za hlavu,
do malého pohára.
má strach, veľkú obavu.
Veď len teraz mali prachy,
Peniažky si veru váži,
no otec je stále taký.
lebo na ne ťažko drel.
Všetci si ho chvália zato,
Čučo a aj borovičku,
že to takto vymyslel.
potom dáke pivečko.
O týždeň povie žene,
Nesedí on na lavičke,
peniaze sú nie všetko.
nepopíja čučo, gin,
lebo si on do dvorčeka,
Lenže matka rodiny,
peknú izbu pristavil.
pobalí mu periny.

citát vhodne dopĺňa aj výrok mojej
bývalej susedky JANKY VRBJAROVEJ:
„Nie šperky zo zlata, lež čisté svedomie je ozdobou dievčaťa.“ Nuž Janka,
ani taký zlatý šperk od milovaných
nie je na zahodenie, ale to čisté svedomie je v každom veku najdôležitejšie. Vždy si bola super dcérou,
sestrou, manželkou i kamarátkou.
Tvoji najbližší oceňujú, že si aj skvelou a obetavou mamou. Na VIERKU
FRANDELOVÚ (1947 – 1976) si už asi
spomína častejšie len najbližšia rodina. Vtipne mi v pamätníku radila
(1962): „Úsmev daj každému, pusu
len niekomu a srdce len jednému.“
Život tejto mojej milej kamarátky
z Novej ulice však nebol práve veselý.
Zomrela po zákernej chorobe práve
v čase, keď som sa ja zoznámila so
svojim životným partnerom – pred
40 rokmi vo februári 1976. Ja som sa
práve chystala vydávať a ona musela
opustiť manžela Viktora, syna Vik-
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torka, rodičov, sestru Ľubku a brata
Ferka. Naša kamarátka Vierka vtedy
nemala ešte ani 29 rokov. V pamätníku som našla aj záznam inej VIERKY
– SPIŠÁKOVEJ z vyšného konca: „Keď
Ti mám niečo napísať na Tvoju životnú púť, prajem Ti zo srdca: ŠŤASTNÁ
BUĎ!“ Milá Vieročka, už od útleho
detstva ti aj ja prajem na tvojich niekedy náročnejších životných cestách
veľa šťastia a úspechov, dobré zdravie tebe aj tvojim najbližším, tak ako
aj mne priala vaša zosnulá milovaná
mamička. Pani MARGITKA VRABCOVÁ (1927 – 2014) mi ako 85 ročná
uplietla čiapku a šál – darček (z jej
pohľadu) za skvelé Muránske noviny. Priložila aj lístok s textom, ktorý
som už mala uložený v pamätníčku.
Vyzdvihla v ňom dobrosrdečnosť,
múdrosť a nadanie tvorkyne našej
obecnej tlače.
Nie každému z pamätníka som
dala príležitosť v tomto príspevku.
Na prvú stranu som si kedysi napísala: „Môj pamätník v úcte majte, listy
z neho netrhajte!“ nikto z neho ani
po čase listy nevytrhal, a preto sme
si mohli zaspomínať na ľudí, ktorí si
zaslúžia moju i našu pozornosť.
Mgr. Ružena Svoreňová

Ako sa z kocúrika
Riška stal Murko
Prečo sa to tak stalo, dočítate sa v tomto
článku. Ale najprv o tom, ako našiel svoj domov, potom ako ho zlý človek odhodil.
Bola nedeľa ráno, pani Elka Palušová sa
chystala do kostola a v tom jej zrak padol
na igelitku pri plote. Nazrie dnu, a čo nevidí?
Dve malé utešené ryšavé mačiatka. Jedno
väčšie, druhé menšie. Nevedela sa z toho
spamätať, chcela vziať igelitku, že ju položí
na gánk, no tu zrazu to väčšie mača vyskočilo a už ho nebolo. Ani nestihla zbadať, kde
sa skrylo, menšie zostalo v igelitke a ona sa
ponáhľala do kostola. Ten „dobrý človek“
dobre vedel, komu má tie mačiatka podhodiť. Pani Elka má rada mačky, má ich päť,
vždy sa ku nej nejaká prikmotrí. Keď prišla
z kostola, igelitka bola prázdna. Kde sa len to
mača mohlo podieť? Spytuje sa sama seba.
Dozvedá sa to od susedov Beňovcov, ktorí sa
jej prišli opýtať, či jej nechýba mačiatko, vraj
nejaké mňauká u nich na dvore. Vtedy sa Beňovci dozvedajú od pani Palušovej pravdu.
Čo s nim teraz bude? Oni ešte v živote nemali žiadnu mačku, ako sa o mačiatko postarajú?! Ako sa hovorí: Malé dieťa menšie starosti, väčšie dieťa väčšie starosti. Pri mačkách
je to naopak, malé mačiatko väčšie starosti,
väčšie mačiatko menšie starosti. No bolo im
ho ľúto, tak si povedali, že to nejako skúsia.
Starali sa oň, malo sa pri nich ako v bavlnke.
Mäkučký brlôžtek, teplučké mliečko, malé
kúsky salámky a k tomu veľa lásky. Napriek
tomu bol kocúrik slabý. Moja mačička Tinka
mala malého kocúrika Kubka. Rozhodla som
sa, že ho vezmem k nej. Dúfala som, že to
bude dobrý nápad, ale mýlila som sa. Tinka, nie že ho neprijala, ale aj svojho Kubka
odmietla. No mala som šťastie, môj kocúrik
Kubko bol o niečo väčší, už vedel žrať aj sám.
Kocúriky si na seba veľmi dobre zvykli. Hrali sa, klbčili a Riško sa od Kubka tiež naučil
žrať. Riško získal svoje meno, lebo bol ryšavý. Riško s Kubkom zo dňa na deň rástli do
krásy. Po vyše dvoch týždňoch, keď Riško
zmocnel, mohol sa vrátiť domov. Beňovci sa

tomu veľmi potešili. Ak sa pýtate, prečo som
si ho nenechala, odpoveď je jednoduchá.
Dohodla som sa s nimi, že keď bude chlapík,
ako sa patrí, tak ho vrátim naspäť.
Mám tri mačky, kotia sa do roka aj tri krát.
Veterinár povedal, že teraz je to normálne, žerú granule a v nich je veľa vitamínov.
Sem-tam som bola Riška pozrieť. Asi týždeň ho volali Riško, až raz počujem Murko
sem, Murko tam. Takto mi vysvetlili, prečo
je tomu tak: „Máme štvorročnú vnučku Sárinku, vlásky má do ryšava, tak jej sem-tam
poviem „Ty naša Riška“, už sa nevie dočkať,
kedy Riška uvidí. Aj naďalej sa o neho vzorne
starajú, ďakujem tomu „dobrému človeku“,
ktorý ho odhodil. Už je z neho veľký fešák,
vraj už pokukáva po mačkách. „Maškrtník
je veľký, nechce hocičo žrať, len to čo jeho
pán“ smeje sa Ján. Evka zase vraví: „Murko už
si veľký, musíš sa chovať sám, choď myši lapať“. Pýtala som sa aj na Sárinku. Prvé jej slovo bolo, kde je Murko. Pri odchode z Muráňa
ich prekvapila otázkou, či si Murka nemôže
zobrať domov. Ako majú starí rodičia vysvetliť milovanému vnúčaťu, že sa to nedá: „Vieš
Sárinka, doma máte veľkého psa a ten by
mu mohol ublížiť“. Vnučka sa uspokojila.
A čo to druhé mačiatko z igelitky? Možno
sa vrátilo domov, ale to je skôr moje želanie,
ako realita. No, ale zažila som aj to, keď som
zahliadla u Ľuba Ďurčíka malé mačiatka.
V tom čase som nemala žiadnu mačku, preto som sa veľmi potešila a hneď som si pomyslela, že si od neho dve vypýtam, zhodou
okolností boli tiež ryšavé. Ľubo mi sľúbil, že
pri žraní ich chytí a donesie mi ich. Asi na
tretí, či štvrtý deň mi ich doniesol. Vypustila som ich do chlievika, kým si zvyknú. Keď
som ich išla nakŕmiť, vyskočili, šup do drevárne a už ich nebolo. No na druhý deň sa
mačiatka ku mne vrátili.
Halušková Bohdana
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Rozpis zápasov V. liga skupina D
kolo

mužstvá

dátum a čas

24.

TJ Tatran Muráň - TJ - FK Veľký Blh

04. 06. 2017, 17.00 h.

25.

FC 98 Hajnačka - TJ Tatran Muráň

11. 06. 2017, 17.00 h.

26.

TJ Tatran Muráň - FK Iskra Hnúšťa

18. 06. 2017, 17.30 h.

Výsledky odohratých zápasov
kolo
14.
15.
16.
17.
18.
19.

mužstvá
TJ Prameň Dolná Strehová - TJ Tatran
Muráň
TJ Tatran Muráň - TJ Štart SZ Kokava nad
Rimavicou
FK CSM Tisovec - TJ Tatran Muráň
FC Slovan Divín - TJ Tatran Muráň
TJ Tatran Muráň - TJ Jednota Málinec
FK Jesenské - TJ Tatran Muráň

skóre

strelci

1:0
0:2
4:0
2:0
0:3
7:1

20. TJ Tatran Muráň - TJ Slovan Tomášovce

3:2

21. OŠK Radzovce - TJ Tatran Muráň
22. TJ Tatran Muráň - TJ Santrio Láza
23. TJ Vinohrad Čebovce - TJ Tatran Muráň

0:0
0:2
2:1

Miroslav Kubinec
Róbert Smrek (2),
Jakub Fatľa

Ondrej Marčák

Čitateľské echo

Zimné prechody našou
planinou
Tak ako každý rok aj v prvom tohoročnom čísle Muránskych novín
nám pán Mlákay poskytol informáciu o vydarenom 39. ročníku Zimného prechodu Muránskou planinou, ktorého sa zúčastnilo vyše
640 ľudí rôzneho veku: lyžiarov bežkárov i peších turistov. V závere
naznačil, že na príprave jubilejného
40. ročníka sa už začalo pracovať.
Určite bude so mnou súhlasiť aj
čerstvý sedemdesiatnik - spoluorganizátor mnohých športových súťaží v Muráni pán Pavol Mlákay, že
práve nastal čas návratov do histórie našich zimných prechodov.
V starších číslach Muránskych
novín som našiel údaj, že sa to
všetko začalo oveľa skôr, vlastne
ešte v čase, keď som sa narodil. Pán
Mlákay v roku 2010 (v číslach 1 a 2)
uviedol, že sa rád zúčastňoval známych zimných športových celoslovenských podujatí, a tak sa u neho
objavil nápad zorganizovať niečo
podobné aj v zasneženej Muránskej planine. Na prieskum sa vydal
už ako 30 ročný so svojim švagrom
Miroslavom Vrbjarom ešte vo februári 1977 a na starých lyžiach zdolali Hrdzavú dolinu. V roku 1978 už
zorganizoval tzv. nultý ročník a vtedy už planinu skúmali ôsmi. Okrem
dvoch uvedených ešte aj F. Frandel,
Z. Pochop, J. Mesiar, V. Beňo, V. Paluš a J. Karaba. Bolo to vraj veľmi
náročné, zápasili s množstvom snehu, ale podujatie úžasné.
Oficiálny I. ročník Zimného prechodu Muránskou planinou sa
uskutočnil vo februári 1979. Dopravu zabezpečoval tzv. lesobus,
iba v roku 1989 sa im podarilo
získať autobus na prepravu turis-

tov z Revúcej na Veľkú lúku. Pán
Mlákay ocenil aj skvelú spoluprácu
s Lesnou správou a Piloimpregnou
v Muráni, ale na príprave prechodov sa podieľalo mnoho obetavých
ľudí, prirodzene s podporou predstavenstva obce. S určitou dávkou
hrdosti pán Mlákay spomína na 25.
výročie vo februári 2003, keď naša
obec bola aj organizátorom 37.
Zimného zrazu turistov zo Slovenska i zahraničia, ktorých bolo viac
ako tisíc.
Muránske noviny začali vychádzať v júni 2008, a tak prvý záznam
z nášho zimného prechodu sa zachoval iba zo štvrtého desaťročia,
lebo vo februári 2009 sa uskutočnil už 31. ročník a vraj práve vtedy
bola extrémna a zvláštna zima:
teplo, zima, dážď so snehom i prvé
príznaky jari - tak sa striedal ráz počasia pár dní pred podujatím. Pán
Mlákay v novinách pravidelne vyhodnocoval každý ročník, a tak sme
boli informovaní aj o vhodných
podmienkach pre lyžiarov - bežkárov a peších turistov. Počty účastníkov sa striedali, ale s vyšším číslom
podujatia ich pribúdalo. Najprv ich
bývalo okolo 300, 450 a rekordná
účasť bola vo februári 2013, keď sa
konal 35. ročník, bola do 700 účastníkov. Prispelo k tomu skutočne
zimné počasie, podľa pána Mlákaya
sneh miestami dosahoval výšku 1
m. Naša prírodná perla je nezabudnuteľná, často bohato zasnežená.
Všetkým milovníkom zimnej turistiky určite otvorí svoju náruč aj v jubilejnom 40. ročníku Zimného prechodu Muránskou planinou 2018.

Vek je len číslo alebo jarné upratovanie kíl

Neviem, či týmto článkom budem
niekoho motivovať alebo skôr naopak. Raz v TV vysielali dokument
o tom, ako žili starší ľudia. Tam ma
zaujal jeden pán, ktorý povedal:
„Človek dokáže viac než kôň.“ Nemal
nohy, ale sám svojpomocne si postavil dom. Je dobré, ak si človek dáva
ciele a dokáže zdolávať aj prekážky,
čo sa mu zdá najprv ako nemožné.
A niekedy po takej zime je znovanaštartovanie a príprava na zdravý
životný štýl jedným z cieľov. Od malička už v materskej alebo základnej
škole nás učili rôznym cvikom. Niektorí majú v práci toľko pohybu, že
nachodia a nabehajú kilometre, ale
aj nadvíhajú kilogramy materiálu.
Iní zase majú záhradku a rýľovaním,
kopaním vlastne športujú každý
deň. Niektorí sa rozhodnú pre turistiku napr. na náš hrad alebo pre prechádzky v prírode, hoci aj so psíkom,
aj tanec je forma pohybu. Pokiaľ si
ľudia, mladí alebo aj v staršom pokročilom veku, povedia: „Budem sa
hýbať, lebo to robím pre seba, pre
Mgr. Ján Svoreň svoje zdravie a ak sa aj vyskytnú ne-

jakú obmedzenia a prekážky, tak ich
zdolám!“ Vlastne takí už vopred vyhrali. Tí, čo pravidelne cvičia, už dávno vedia, že to čo telu dáš, tak ono ti
to dvakrát vráti. Niekedy je ťažké začať, keď človek nemá vnútornú silu,
ale všetko je v hlave. Ak vytrváte,
tak vašou odmenou bude pozitívny
pocit, nemožné sa bude meniť na
skutočné. Bez prehier niet víťazov!
Ak sme však duchom mladí, tak ako
v živote aj v športe a v celkovom
zmýšľaní, prehru dokážeme otočiť
na výhru, len to musíme skúsiť.
Na záver ešte jeden pozoruhodný
výrok, ktorý odznel vo filme ROCKY:
„Nikto nedáva také silné rany ako
sám život. Nie je to však o tom, aké
silné rany dostaneš, ale koľko unesieš a napriek tomu ťa to nezastaví.“
Niekedy stačí len trošku elánu, potu,
odhodlanosti a chuti niečo zmeniť.
Nakoniec vlastne už celé roky platí
známe „v zdravom tele zdravý duch“
a že „vek je len číslo“ - nezabudnite
na to, pokiaľ sa rozhodnete pre jarnú
očistu tela a zvýšenie jeho energie.
Mirec Svoreň
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V Muránskych novinách už 10. rok
Profil prispievateľky k 65.
narodeninám
Keď píšem do našich obecných novín, verte mi, väčšinou ma k tomu
motivujú čitatelia. Napr. nedávno
ma oslovil bývalý vyše 70 ročný
Muránčan a jeho otázka smerovala
k menu našej pravidelnej prispievateľky. Konkrétne pýtal sa na BOHDANU HALUŠKOVÚ, ktorej príspevky
čítame v Muránskych novinách už
10. rok. Jej rodičia ZUZANA a FRANTIŠEK HALUŠKOVCI vychovali okrem
nej ešte dve staršie dcéry MÁRIU
a BOŽENU a vlastne aj svojho najstaršieho vnuka. V Muráni je meno
BOHDANA nezvyčajné, ale úctyhodné podobne ako napr. BOŽIDARA rodičom „daná od Boha“ - resp. Boží
dar.
Pani BOHDANA je slobodná, bezdetná a 31. marca 2017 oslávila svoje
65. narodeniny. Hoci trochu neskôr,
k jej gratulantom pripájajú aj tvorcovia Muránskych novín: „Nech sa Vám
v dobrom zdraví písanie do Vašich
milovaných obecných novín ešte dlho
darí! Nech sa darí aj Vašim kvetom,
rozdávajte aj naďalej svoju lásku Vašim milovaným zvieratkám a všetkým
deťom!“
Do Muránskych novín pani Bohdana Halušková prispieva už od augusta 2008 a viacerých čitateľov jej
články zaujali. Napr. reagovala na
ne pani Božena Galovičová Grendová z Revúcej slovami: „Zaujímavé
sú aj články Danky Haluškovej, niektoré som mala možnosť prečítať
si aj v časopise Slovenka a Nový
Čas pre ženy.“ Ja môžem s ňou iba
súhlasiť, resp. aj doplniť zmienkou
o jej príspevkoch odvysielaných
v banskobystrickej Regine. Jej publicistická tvorba - písanie príbehov,

Narodili sa

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

nás oslovila už v 2. čísle v roku 2008
a boli to napr. Zlodeji čerešní, Splnil
sa mi sen, ale... To „ale“ preto, lebo
navštívila FLORU a bola sklamaná.
Naopak pastvou pre jej oči boli lány
žltej repky olejnej, Ochutnala vtedy
aj husacinu s lokšami, ale vraj naše
muránske „krompeľáše“ sú stokrát
lepšie. K jej prvým príbehom v našich novinách patrí napr. aj Najkrajší
vianočný dar od Boha alebo O troch
bratoch a spevavom kňazovi či Rómska bukvicová bitka. Nuž, dodnes
písanie patrí medzi jej obľúbené
koníčky. Vďaka Bohu, že ľudia na dôchodku si aj takto cibria pamäť! Prostredníctvom novín pani Bohdana
Halušková má možnosť komunikovať s čitateľmi, lebo im ponúka svojimi príspevkami zábavu, poučenie
i návrat do minulosti našej obce. Na
záver jej profilu ako pravidelnej prispievateľky ešte jedna poetická perlička, ktorou autorka v roku 2008 reagovala na vznik Muránskych novín.
STOJA ZATO!
Prší, prší, len sa leje...
Ale ja sa iba smejem.
Smejem sa, veď mám aj prečo:
Muránske noviny
stoja zato!
Verte mi! Či neveríte?
Tak ich rýchlo prečítajte!
Prispieť do nich mohli by ste.
Budú krajšie. Rozmýšľajte!
Ja im verím, lebo chcem!
Preto do nich prispejem. (August
2008, č. 2, s. 4)
S pozdravom a vďakou za pekné
príspevky Mgr. R. Svoreňová

Blahoželáme
Telocvikár revúckej strednej školy
od kriedy nikdy nebol celý biely...
Patrili mu športoviská gymnázia
a ešte sa mu športu máli!
V zborovni, hoci sa tam dlho nenudil,
optimizmom kdekoho razom naladil.
Galantne ženám uštedrí úsmev, pozdrav,
aj mládeži hravo svoju radosť rozdá.
Entuziazmus v práci mu svedčí,
nečestná hra, nielen v športe, sa mu prieči.
Rovnaké pravidlá vnáša do života,
každá jeho túžba s úspechom je spätá.
Štyridsať rokov patril strednej škole,
splnil si každé svoje predsavzatie.
Športu zasvätil aj svoj voľný čas.
K muránskym koreňom sa vždy hlási rád.

Pánovi MILANOVI KVETKOVI,

ktorý si svoje 75. narodeniny pripomína v máji 2017, blahoželajú
a hlavne dobré zdravie prajú SVOREŇOVCI a rodina BEŇOVÁ.
BLAHOŽELÁME
Pán profesor 75 ročný

Ľubomíra Boldiová
Tatiana Zubáková
Jakub Dulák
Kamil Gilk
Tamara Krištofíková

JAR

Ružena Hajdúková

FOTO: Záber z detstva bratov Sojákovcov Petríka a Jurka s otcom Františkom.
Smútiaca rodina z Muráňa, Revúcej a Popradu
Rodný dom učiteľa FRANTIŠKA SOJÁKA (1940 - 2013) - nášho bývalého spoluobčana ešte vždy v Muráni stojí. Žije v ňom jeho švagriná pani Mária Sojáková. Vlastný dom pána Sojáka v LIPTOVSKEJ LÚŽNEJ pri Ružomberku však už veľmi spustol. Po tragickej smrti mladšieho syna PETRÍKA (2012), odišiel navždy aj jeho otec FRANTIŠEK (2013) a nečakane v septembri 2016 aj starší syn JURKO. Obaja súrodenci vo veku okolo 50-ky museli navždy opustiť svoju mamu, manželky, mladší dvoch synov Tomáška a Martinka a starší syna Jurka a dcéru Romanku. ČESŤ ICH PAMIATKE!

Poznáte azda ten obraz:
Cupotá povrázok detí do sveta
- cup - cup - cup
a prštekom v ústach
skúma počet zúbkov.
Kamarátovi, čo pevne drží
jeho pravicu v rukavičke,
vážne pripomína:
„Pani učiteľka je naj - naj - naj...“
NUŽ TO JE JAR.
Desať či dvanásťročné slečny
majú tiež svoje sny.
Mať tak kabát z oblohy.
Midi či maxi?
Ťažko rozhodnúť.
Alebo aspoň tie „senzi“ topánky
- to určite by si ma
všimol aj Peter.
No háčik je v tom,
že také má aj
Viera... Ingrid... Ivana...
Tak radšej nech spieva Habera
a rádio spustí na maximum...
a potom príde Eva... Ema... Elena
- vraj chlapci už turnaje poriadajú,
padajú góly dievčatám do brány...
NUŽ TO JE JAR.
Sotva sneh zmizol zo strání,
sotva slnko usmialo sa na asfaltky,
mládenci i muži vyťahujú
svoje lásky z garáží
a pozorne ich pripravujú k životu.
NUŽ VERU - AJ TO JE JAR.
Prvé snežienky
od galantných mužov
tiež vyvolávajú úsmev v tvár.
Žena vtedy nemôže sa neusmiať.
Žena sebou oznamuje JAR.
A maturantky uvažujú nad prácou:
JAR, MLADOSŤ, LÁSKA...
JAR JE KEĎ...
Nuž krásu ťažko deﬁnovať.
Matičné čítanie, 12. 06. 1972

MÁJ 2017

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
Rozália Bábeľová
Eva Krštieňová
55 rokov
Ladislav Mušuka
Juraj Kováč
Soňa Haššová
Nataša Štajerová
Alena Sedláková
Tatiana Skubachová
Lýdia Hajdúková
60 rokov
Václav Vrbjar
Ladislav Aust
Viliam Mušuka
Peter Spišák
Viera Tesáková
Margita Kubašková
František Sklenárik
Alica Kochjarová
65 rokov
Helena Jambrichová
Bohdana Halušková
Vladimír Soják
Gizela Regendová
Jozef Kubiš
70 rokov
Alice Kontúrová
Viera Karabová
Anna Vrbjarová
75 rokov
Margita Vavreková
90 rokov
Margita Sklenáriková

Opustili
nás

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

Paulína Urvová
Mária Vrbjarová
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. 3/2017 je
30. jún 2017. Tešíme sa na spoluprácu.

Neprešlo jazykovou úpravou
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