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Vianočné
svetlo v nás

Vážení občania, milí Muránčania!
Prajeme Vám krásne a veselé Vianoce. Nech sú sviatkami
plnými lásky, pokoja a oddychu. Nech je vaše srdce
obklopené láskou všetkých blízkych a žiari šťastím jasne ako
Betlehemská hviezda. Nech pod stromčekom nájdete veľa
darčekov, ktoré vás pri srdiečku zohrejú a zažijete chvíle,
na ktoré budete vždy s úsmevom spomínať. Nech nastávajúci
rok prinesie Vám veľa zdravia, šťastia a splnenie aj tých
najtajnejších želaní Vám praje
Ing. Roman Goldschmidt - starosta obce

„Po roku Vianoce prichádzajú...šťastné a veselé...“ – vyspevovali naše televízne prijímače ešte pred Sviatkom
všetkých svätých a v obchodoch sa začali kopiť vianočné kolekcie, salónky, rôznofarebné ozdoby, blikajúce
svetielka a kdejaké „trblietky
od výmyslu sveta“. Dokonca
aj príroda akoby podľahla tomuto predvianočnému „marketingovému ťahu“ a prvý
sneh sa objavil už 29. októbra
2012. Či sme chceli alebo nie,
nákupná kontrolka v nás už
jestvovala dva mesiace pred
Vianocami! Musíme si priznať,
že Vianoce sú o darčekoch,
koláčoch, štedro prikrytých
stoloch, teda aj o eurách,
ktorých je v našich peňaženkách stále nie dosť. Vždy sa
pred Vianocami „vykeltujeme“ a potom si už skutočne
úprimne želáme bohatší nový
rok ako bol ten vlaňajší!
Čas rýchlo uteká, avšak iba
v decembri sa rozsvieti to pravé vianočné svetlo v nás. Každoročne sa tešíme na príchod
Ježiška do našich príbytkov,
na sviatočnú pohodu, ktorá
umocňuje láskyplné vzťahy
v rodinách. Z generácie na
generáciu prechádza životný
príbeh Ježiška, ktorý sa narodil v Betleheme, najprv sa
mu klaňali pastieri z blízkeho
kraja, potom prišli traja mudrci čiže traja králi od Východu.
Dieťa narodené 25. decem-

bra na Vianoce po ôsmych
dňoch dostalo meno Ježiš
a pamiatku tohto slávime 1.
januára, teda na Nový rok,
6. januára čiže na Zjavenie
Pána slávime sviatok Troch
kráľov. Ježiš 40. dňa po svojom narodení bol obetovaný
v chráme, čiže na Hromnice
2. februára. Bol vychovaný
v Nazarete a keď mal tridsať
rokov, začal verejne vyučovať.
Mal veľa učeníkov, z ktorých
si zvolil dvanásť apoštolov.
(Zdroj: Malý katechizmus pre
katolícke dietky. Vydal Spolok
sv. Vojtecha v Trnave, 1957.)
Posolstvo Vianoc má trvalé
miesto v našich srdciach. Moderná doba im síce dodáva
mnoho lesku, ale ani dnes
sa nevyhneme analogickým
životným príbehom: mnohé deti žijú v biede, rodia sa
v utajenom prostredí bezdomovcom, nenachádzajú
oporu v našej spoločnosti –
prípadne sú odsúvané na jej
okraj. Hovorievame, že deti
sú naša budúcnosť, a tak už
od ich narodenia pamätajme
na to, že rodičia sú ich prvými
ochrancami a dobrodincami.
Vítajme v rodinách každé dieťa s láskou, skláňajme sa s dôverou a úctou pred každým
ľudským životom! ŠŤASTNÉ
A VESELÉ VIANOCE všetkým
čitateľom Muránskych novín
praje
Mgr. Ružena Svoreňová,
šéfredaktorka
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OBECNÉ SPRAVODAJSTVO

Slávnostné popoludnie
dôchodcov
Pri príležitosti Mesiaca úcty k starším dňa 25. 10. 2012 privítali našich dôchodcov,
seniorov v sále kultúrneho domu pracovníčky OÚ v Muráni (p. A. Vrbjarová, Bc. J.
Hadžegová a p. J. Šibalová) sladkými balíčkami. Po úvodných slovách matrikárky obce
p. Alenky VRBJAROVEJ a vystúpení obecného básnika Mgr. J. Kochjara školáci a škôlkari
prítomných pozdravili spevom, tancom, scénkami, recitáciou poézie i prózy.
Príhovorom starosta obce Ing. R. Goldschmidt zdôraznil potrebu aj naďalej venovať pozornosť starším občanom, s úctou pristupovať k ich životným skúsenostiam,
s uznaním a láskou oceňovať ich snahu byť ešte užitočnými spoločnosti i v kruhu
svojej rodiny aj v pokročilom veku. Červenými ružami a darčekmi zablahoželal 60, 65,
70, 75, 80, 85 a 90 ročným jubilantom. Deti zo ZŠ mali pre všetkých starších občanov
pripravené vlastnoručne vyrobené pozdravy. Po spoločnom slávnostnom prípitku sa
ešte rozospievali ženy a muži zo skupiny Levenda.
Súčasťou tohto slávnostného popoludnia bolo aj stretnutie starostu obce v obradnej sieni pri OÚ v Muráni s jubilujúcimi dôchodcami, ktorí sa svojou chvályhodnou
aktivitou, podporovanou a zastrešovanou Obecným úradom v Muráni, podieľajú na
rozvoji kultúrno - spoločenského života v obci. Ing. R. Goldschmidt vyjadril vďaku
a k narodeninám zablahoželal spevákom skupiny Levenda: p. M. SKLENÁRIKOVEJ
(85r.), Mgr. J. KOCHJAROVI (75r.) a 65 ročným vedúcim Levendy, Jednoty dôchodcov
a Muránskych novín: Mgr. E. STRUHÁROVEJ, p. A. KONTÚROVEJ a Mgr. R. SVOREŇOVEJ.
- RS –

Obecné priority v roku 2012

Určite väčšina občanov sledovala premeny námestia, ktoré svoju konečnú podobu
nadobudne v jarných mesiacoch hneď, ako nám to dovolí počasie. Viem, že občania
prejavovali svoju nespokojnosť s postupom prác, hlavne s ich tempom za čo sa im
chcem aj touto cestou ospravedlniť.
Nezvyčajný stavebný ruch bol hlavne na Novej ulici, kde sa začalo s rekonštrukciou Zdravotného strediska a aj s výstavbou Zberného dvora. Obe stavby sú tesne
pred dokončením. Zdravotné stredisko už má nový šat, a zostávajú nám tam už len
kozmetické úpravy k jeho konečnej podobe. Pokiaľ to časovo stihneme, ešte tento
kalendárny rok by sme chceli stavbu skolaudovať. Podobne je to aj so Zberným
dvorom, kde stavebné práce finišujú a do konca kalendárneho roka by mali byť
ukončené. Budúci rok by sa mala zakúpiť technológia a zariadenie, aby sme mohli
stavbu využívať.
Vo februári bola skolaudovaná aj budova bývalej fary v ktorej sa pripravuje expozícia múzea. Z časových dôvodov sme už nestihli múzeum slávnostne otvoriť tohto
roku, ale určite sa tak stane hneď na začiatku budúceho roku, na čo Vás už teraz
srdečne pozývam.
Pred kolaudáciu je aj budova Hasičskej zbrojnice, ktorá je už ukončená a spĺňa
požiadavky kladené na hasičskú zbrojnicu so stálou službou.
Tak ako minulý rok, aj tento rok sme zrekonštruovali ďalšiu miestnu komunikáciu.
Schválený nám bol projekt cez Operačný program vzdelávanie, ktorý sa práve
začal rozbiehať. Jeho cieľom je podpora vzdelávania príslušníkov marginalizovanej
rómskej komunity. Pokračovali sme na dobudovaní monitorovacieho kamerového
systému. Dúfame, že prispeje k bezpečnosti v obci a bude nápomocný pri odhaľovaní
porušovania verejného poriadku a vandalizmu v obci.
S blížiacimi sa vianočnými sviatkami Vám chcem popriať veľa zdravia, lásky, spokojnosti a rodinnej pohody. Želám Vám, aby ste sa v tomto sviatočnom čase pozastavili
a v kruhu svojich najbližších si vychutnali čaro pokojných Vianoc.
Dovoľte mi na záver Vám popriať do nastávajúceho obdobia hlavne veľa zdravia,
šťastia, osobných a pracovných úspechov.
Ing. Roman Goldschmidt
starosta obce

Pôvodná budova hasičskej zbrojnice
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Uznesenie č. 117/2012

Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje:
Správu o výchovno - vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský
rok 2011/2012.

Uznesenie č. 118/2012
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje:
a) ústrednú inventarizačnú komisiu pre vykonanie inventarizácie majetku obce
v zložení: Ing. Pavel Kochjar, Mgr. Jana Murková, Ing. Juraj Frandel
b) dielčie inventarizačné komisie v zložení:
· dom smútku, civilná ochrana, požiarna ochrana, zdravotné stredisko – Ing. Kochjar
· ZŠ a MŠ, ŠJ - Mgr. Jana Murková
· OcU, KD, Múzeum – Ing. Juraj Frandel
vykonanie inventarizácií do 31.12.2012.

Uznesenie č. 119/2012
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje:
- Predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy ROP-2.1b-2012/01 za účelom realizácie
projektu
“ Komunitné centrum Muráň“, ktorého ciele sú v súlade s platným územným
plánom obce a platným programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce.
- Zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP
- Financovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt
t.j. vo výške 13 764,49 €

Uznesenie č. 122/2012
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje:
členov dielčich inventarizačných komisií v zložení:
- dom smútku, civilná ochrana, požiarna ochrana, zdravotné stredisko – Jaroslav
Hrivnák, Janka Šibalová
- ZŠ a MŠ, ŠJ - Ing. Juraj Frandel, Ing. Ľudovít Albíni
- OcU, KD, Múzeum – Radovan Matajz, Janka Šibalová, Bc. Janka Hadžegová

Uznesenie č. 123/2012
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje:
Komunitný plán sociálnych služieb Obce Muráň na r. 2012 -2017.

Uznesenie č. 125/2012
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
VZN na r. 2013 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na území obce Muráň

Uznesenie č. 126/2012
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
Návrh rozpočtu Obce Muráň na r. 2013.

Uznesenie č. 127/2012
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce Muráň na r. 2013.

Nová budova hasičskej zbrojnice
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PRE POTEŠENIE DUŠE
A RADOSŤ NÁS VŠETKÝCH!
Urastený vianočný strom daroval obci Muráň PhDr. Richard Kenický,
CSc. Strieborný ihličnan putoval z Novej ulice na námestie.

AKTUALITY OBCE A OKOLIA
Federácia národných parkov
ocenila Muránsku planinu
Národný park Muránska planina v septembri
2012 oslávil svoje 15. výročie. Jeho prvoradým
poslaním je zachovanie prírodných hodnôt
chránených oblastí v súvislosti s rozvojom cestovného ruchu. Práve Muránska planina je prvým
oceneným územím na Slovensku i v oblasti
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Karpát. Federácia národných parkov jej udelila
medzinárodnú cenu – CHARTU PRE TRVALO UDRŽATEĽNÝ TURIZMUS. Táto naša typicky krasová
planina patrí nepochybne medzi najzaujímavejšie pohoria na Slovensku.
- RS –

Na Pajte stretnutie dôchodcov
pri opekačke
Tak ako sa končí leto a začína jeseň, prichádza
staroba nenápadne a pomaly. Nedá sa jej vyhnúť, človek sa ocitá v jeseni života a spomína na
minulosť. Jesenný mesiac október by mal byť pripomienkou, ako si uctiť starších občanov v našom
okolí. Úcta k starším by mala byť spontánna, nenásilná a sústavná. A predovšetkým by mala byť
táto úcta stála a nielen v „mesiaci úcty k starším“.
Aj ZO Jednoty dôchodcov v Muráni dňa 26. 10.
2012 zorganizovala akciu pri tejto príležitosti.
Bolo to stretnutie dôchodcov pri „opekačke“ na
„Pajte“, ako sa to u nás v Muráni nazýva. Predseda ZO p. Berente oficiálne otvoril akciu krátkym
prejavom. Posedenie bolo prijemné v krásnom
prostredí nášho Muráňa. Vyšlo nám aj počasie,
hoci už bol koniec mesiaca, všetci zúčastnení
hodnotili posedenie s opekačkou kladne. Poroz-

Oslavy OO JDS v Revúcej
Ocenení aj traja Muránčania
Pri príležitosti 15. výročia založenia Okresnej organizácie JDS v Revúcej sa 24. októbra 2012 konali oslavy, ktoré organizovala Okresná
organizácia JDS v Revúcej v spolupráci s mestom a MsKs Revúca
v mestskom dome kultúry a následne v kaviarni Alfa. V bohatom kultúrnom programe vystúpili deti z MŠ na Sládkovičovej ulici, žiaci ZUŠ
v Revúcej a študenti PSLG. Predsedníčka okresnej organizácie Mgr.
Zuzana Homoliaková vo svojom príhovore priblížila históriu vzniku
organizácie. Primátorka mesta MVDr. Eva Cireňová pripomenula 15
rokov aktívnej činnosti a spolupráce.
V súčasnosti OO JDS pracuje so 16 základnými organizáciami. Jednou
z nich je aj ZO JDS v Muráni, ktorá má 66 členov. V závere osláv boli
odovzdané Vyznamenania III. stupňa a Ďakovné listy. Z našej organizácie Vyznamenanie III. stupňa za dobrovoľnú prácu v prospech
starších občanov získali: p. VOJTECH SLIACKY a p. MAGDALÉNA
KOVÁČOVÁ. Ďakovný list p. ELENA RYBÁROVÁ.
Srdečne blahoželáme!
Adela Michalská

právali sme sa, pospomínali na mladosť a hlavne
sme sa dobre zabavili. Veľká škoda, že sa tejto
akcie nezúčastnilo viac členov ZO. Veď najlepším
bojovníkom proti starobe je pohyb a stále kontakty s ľuďmi.
Dostatok príležitostí stretávať sa a komunikovať
je momentom, ktorý prispieva ku kvalite života.
Nedostatok sociálnych kontaktov môže starším
ľuďom spôsobiť sociálnu izoláciu, depresívne
nálady, zatrpknutosť. Nástup do dôchodku neznamená, že sa končí životná aktivita. Život treba
prežiť aktívne a produktívne, preto ZO Jednoty
dôchodcov v Muráni vás srdečne pozýva na akcie,
ktoré usporiada. „Opekačka“ bola dobrá, zábavná,
oficiálne ukončená poďakovaním predsedu p.
Berenteho za účasť.
Zdenka Štefaňárová

Profesionálna rodina v Muráni
Poďakovanie patrí aj pedagogickým
pracovníkom ZŠ s MŠ v Muráni
Výraz profesionálne rodičovstvo mnohým nič nehovorí,
ale profesionálna rodina býva
aj v Muráni. Pokúsim sa vám
priblížiť život takejto rodiny,
nakoľko mi dovolili vstúpiť do
ich súkromia. Profesionálnu rodinu tvoria ĽUBICA BOROŠOVÁ
a FRANTIŠEK SKLENÁRIK. Veľkým šťastím žiarili deti v tejto
rodine, v krásnom, príjemnom
a útulnom 3 – izbovom byte.
A mali na to dôvod, veď po
dlhšom pobyte v detskom domove alebo v krízovom centre
konečne našli domov v novom
prostredí a v srdciach dobrých
ľudí. Tieto deti sú si určite vedomé, čo pre nich znamená
teplo domova, rodina priatelia.
Určite sú to najkrajšie chvíle
v ich živote, kde našli pokoj,
radosť a šťastie, kde môžu viesť
plnohodnotný živote v kruhu
rodiny, o ktorý boli ukrátení.
Pani Borošová, priblížte nám
vaše začiatky a život vo vašej
veľkej rodine.
„Najprv som pracovala ako vychovávateľka v Detskom domove v Jesenskom. Mám ukončené
stredoškolské vzdelanie pedagogického smeru s maturitou
a špeciálnu pedagogiku. Dlho
som rozmýšľala... Začiatky boli
veľmi ťažké. Museli sme spolu
s druhom spĺňať kvalifikačný
predpoklad úplného stredného
vzdelania a absolvovať prípravu
na profesionálne vykonávanie

náhradnej starostlivosti v rozsahu 60 hodín. Dôležité bolo
si preštudovať materiály o psychickom, fyzickom a sociálnom
vývine dieťaťa. Veď každé dieťa
je iná osobnosť. Profesionálna
náhradná starostlivosť je forma starostlivosti náhradného
prostredia. Naším poslaním je
poskytnúť prechodnú starostlivosť dieťaťu. Obaja sme zamestnancami detského domova, čiže máme pracovnoprávny
vzťah so zariadením. Pobyt
dieťaťa je akousi priestupnou
stanicou. Nie je u nás natrvalo.
Môže sa stať, že keď sa upravia
podmienky v biologickej rodine, alebo sa nájde náhradná
rodina, dieťa nás opustí. Musím
zdôrazniť, že je to veľmi zodpovedná a náročná práca, ktorá
ovplyvní život všetkých členov
rodiny. V súčasnej dobe máme
šesť detí v profesionálnej rodine. Sú to deti, ktoré mali psychické problémy. V ich očiach
vládol smútok. Hlad a smäd ich
sprevádzal, kým sa nedostali
do detského domova, alebo
krízového centra. Za všetko
hovoria ich slová: „Nechajte si
nás, je nám tu dobre.“ Myslím
si, že byť profesionálnym rodičom je úžasná vec. Hovorím im,
že sú to deti nášho srdca. Veď
prežívame s nimi radosti, ale
aj úskalia. Veľmi silným a formujúcim faktorom výchovy
je celé prostredie, v ktorom

dieťa žije a rozvíja sa. Potom
nasledujú hry, škola, priatelia,
kniha, TV, sociálne, kultúrne
a iné vplyvy. Každé dieťa je iné!
Výchova vyžaduje maximálnu
trpezlivosť, porozumenie a láskavé konanie. Pokojnou a vyrovnanou výchovou sa docieli
viac, ako s krikom a trestaním.
Deti treba cvičiť, učiť, primerane zaťažovať povinnosťami,
zamestnať úlohami, ktoré vie
alebo musí zvládnuť. Príklad
rodičov je najlepším učiteľom.
Veď citová väzba, životná skúsenosť, úsilie sa stretne s kladným výsledkom.“
Toto je cesta, ktorou chcete do
budúcnosti ísť?
„Áno. Sme šťastní, keď vidíme,
ako deti napredujú, ako im pomáha rodinné prostredie a výchova v kresťanskom duchu.
Veľké ďakujem patrí pedagogickým pracovníkom ZŠ s MŠ
v Muráni, ktorí nám pomáhajú
pri výchove a vzdelávaní.“
Na záver chcem dodať, že odkedy som spoznala profesionálnu
matku, pani Ľubicu, patrí jej
môj obdiv. Oceňujem jej obetavosť, pracovitosť, starostlivosť a zodpovednosť pomôcť
matkám, či rodinám. Rodičia
dali deťom život, ale profesionálni rodičia ich naučia umeniu
rozumne žiť s prípravou pre
budúcnosť.
Za rozhovor ďakuje
Adela Michalská
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OZVENY KULTÚRY
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DANIELIK – UMELEC Z MURÁŇA SA VRACIA
K 20. výročiu úmrtia výtvarníka Ladislava Veréba
Odkiaľ a kam sa vracia tento vo svete oceňovaný maliar – náš slávny rodák? Obrazne
povedané: zo stránok Muránskych novín č. 4/2011 do tých istých terajších novín! Jeho
skutočný návrat totiž už nie je možný, lebo zo života odišiel navždy v roku 1992. Na
Všechsvätých sa aj pri jeho hrobe v Muráni zastavili viacerí, určite aj preto, že jeho
tvorba ich oslovila práve zásluhou príspevku p. Adely Michalskej Po stopách slávneho
rodáka, ktorý tvoril pod umeleckým menom Ladislav Veréb – Danielik z Muráňa (č. 4,
2011, s. 4). Už vtedy reagovali mnohí jeho známi, dokonca autorke ponúkali predaj
jeho obrazov. Žiaľ, v ponuke zo strany čitateľov sa neobjavila žiadna jeho podobizeň
a na tú boli zvedaví najmä naši starší občania, ktorí ho poznali v čase svojej mladosti .
Náhoda chcela, že si práve na tohtoročné Dušičky zásluhou fotografie v rodinnom
albume spomenula na neho pani DARINA SOJÁKOVÁ z Revúcej. Laco Veréb bol totiž
dlhoročný kamarát jej už zosnulého manžela EMILA SOJÁKA (1926 – 2002). Spolu
chodili do Ľudovej školy v Muráni, sedeli v jednej lavici, takmer v rovnakom čase sa
oženili, spolu chodili na rodinné výlety, na vianočné zábavy, či iné bály a plesy. Nikdy
sa spolu nenudili, žiadnemu nechýbal zmysel pre humor a extravaganciu. Príbytok
mladých Sojákovcov vtedy zdobili aj Lacove obrazy – prvotiny, teda hlavne kvetinové
zátišia. Jeho prvé manželstvo s Marienkou bolo bezdetné a s druhou manželkou – Maďarkou z Budapešti mali dcéru. Maliar neskôr trávil mnoho času v zahraničí, a tak ich
kamarátske vzťahy a stretnutia boli už iba sporadické. Občas prišla pohľadnica alebo
ich poctil svojou návštevou nečakane. Svojimi úspechmi v zahraničí sa príliš nechválil,
mnohé získané ocenenia považoval za akúsi samozrejmosť. Hrdo sa však hlásil k rodnej
obci Muráň a k svojim kamarátom z detstva.
- RS –

RETRO našich seniorov
Súťažný kvíz

Na zábere z 50. rokov zľava p. Ladislav Veréb s manželkou Máriou a Darina a Emil Sojákovci
s dcérami Katkou a Dagmarkou a malou kamarátkou.

Šťastie
Čo je šťastie? Veľmi ťažká otázka.
Ľudia si ju kladú už tisíce liet,
no správnej odpovede na ňu asi niet.
Ľudský život ťažký býva a šťastia je
málo,
šťastie by si každý kúpil, keby sa to dalo.
Povieš si, že šťastie proste treba mať
a ja ti vravím, že šťastie treba láskou
rozdávať.
Čím viac lásky dávaš, aj viac šťastia sa
ti vráti.
Nezúfaj si, keď aj trápenie máš,
bo bez neho ani šťastie nespoznáš.
Šťastie s nešťastím sa predsa strieda,
raz si šťastný, máš sa dobre a niekedy
je bieda.
Šťastie je ako zlatý motýľ, čo sadá na
ten kvet,
no niekedy si ani nesadne a už ho tam
niet.
Šťastie je ako tá včielka, čo hľadá kvitnúci strom,
no nie každý kvietok aj opelí v ňom.
Šťastie je nájsť čistý prameň v letnej
horúčave,
ale aj to, či dobro nosíš v svojej hlave,

no nielen to, či dobré myšlienky máš,
ale či všade radosť a lásku rozdávaš.
Do vienka ho nedostaneš, musíš si ho
zaslúžiť,
svojim činmi, dobrou prácou aj oň sa
pričiniť.
Má mnohé podoby, pre jedného je
ho veľa,
no pre iného, žiaľ, ho niet, nesadne
na teba.
Určite však viem a to ti aj poviem,
že šťastím nie je zlatý koč plný diamantov,
ten z pekla prichádza, tam ťa aj zavedie
a dobro v tvojom srdci ti zviaže do
okov.
Ovládne ťa sebectvo, pýcha a klam,
a to nie je pravé šťastie, to je len ošiaľ.
Keď zlobu rozsievaš, vietor budeš žať,
zloba sa ti vráti a šťastia nebudeš mať.
K šťastiu vedie cesta veľmi dlhá,
sebazaprením, obetavosťou posiata
býva,
keď však po nej vytrvalo pôjdeš,
raz určite aj pravé šťastie nájdeš.
Napísal Juraj Kochjar v januári 2012.

Zábery sú z roku 2005 a ich autorom
je Mgr. Karol Kontúr. Kvíz seniorov pod
názvom POZNAJ SVOJU OBEC! vtedy
zorganizovala Mgr. Ružena Svoreňová s p.
Alicou Kontúrovou – bývalou predsedníčkou Jednoty dôchodcov v Muráni.
Medzi úspešných súťažiacich, ktorí vytvorili trojčlenné družstvá, patrili (okrem
iných) aj: 1. p. Vladimír TKÁČIK, p. Štefan
KRŠŇÁK, p. Magdaléna KOCHJAROVÁ.
2. p. Margita SKLENÁRIKOVÁ, Mgr. Juraj
KOCHJAR, p. Elena RYBÁROVÁ.
Keďže sa blíži koniec kalendárneho roka,
máme pre našich čitateľov (a nemusia to
byť iba seniori) pripravených tucet otázok,
aby si mohli overiť svoje vedomosti o našej obci. Traja máte šancu získať zaujímavé
darčeky od nášho sponzora pána starostu,
ak odpovede doručíte do redakcie na
obecnom úrade do 31. januára 2013.
SÚŤAŽNÝ KVÍZ 2012:
1. Ako sa volá folklórna spevácka skupina
v Muráni?
2. Ako sa volá nový penzión, vybudovaný
v oblasti Muráňa smerom na Tisovec?
3. Ktorý ročník muránskeho rodea sa uskutočnil v roku 2012?
4. Koľko rokov už existuje Národný park
Muránska planina?
5. Koľko mien padlých občanov sa na-

chádza na pamätníku SNP na námestí
v Muráni?
6. Kto už 13 – krát zorganizoval športovú
súťaž Muránska blška?
7. Ktorí dvaja Martinovia (syn a otec) sa
na Blške 2012 podelili o víťazstvo – o 1.
a 2. miesto?
8. V ktorom kúpeľnom mestečku si spestrili leto nielen naši dôchodcovia, ale aj
niektoré deti?
9. Kto je autorom monografie MURÁŇ,
ktorá vyšla v roku 2001?
10. Ako sa volá športový redaktor Muránskych novín, ktorý pravidelne pripravuje
okrem iného aj správy, reportáže a komentáre z futbalu TJ Jednoty Tatran Muráň?
11. Rád píše básničky a stal sa zakladateľom mužskej speváckej skupiny v Muráni.
Poznáte jeho meno?
12. Uveďte meno najaktívnejšieho dôchodcu v Muráni! Vykonáva občianske
pohreby, je členkou výboru Jednoty dôchodcov, členkou redakcie, predáva naše
noviny, býva členkou volebnej komisie, je
aj speváčkou Levendy, vystupuje v úlohe
Mikuláša, pracovne sa angažuje v Informačnom stredisku NP Muránska planina,
recituje na oslavách, venuje sa starším
občanom atď.
- RS –

POĎAKOVANIE

K 75. narodeninám mi spievala Levenda v penzióne Lykovec
Pieseň s mojím vlastným textom zaspievala skupina Levenda v penzióne Lykovec
na oslavu tejto novej dominanty Muráňa,
ktorá je pýchou našej obce a šíri jej dobré
meno. Láka k nám turistov, usporadúva
rodinné oslavy, ako sú výročia narodenín,
svadobné hostiny, posedenia pozostalých
po pohrebe svojich blízkych a pod.
Aj ja som sa v penzióne, ktorý postavil p.
Ferko Laurenčík, poďakoval spevákom
skupiny Levenda na čele s vedúcou pani
Mgr. Evkou Struhárovou za ich spev a účasť

pri spomienke na moje narodeniny. Strávili
sme tu príjemné chvíle, za starostlivosť
a vzornú obsluhu veľmi pekne ďakujem.
Úprimne ďakujem aj všetkým, čo mi akýmkoľvek spôsobom prejavili svoju pozornosť
telefonátmi, SMS – kami, alebo osobne.
Kytičku kvetov v piesni dať Vám dnes
chcem,
lebo ste prišli zablahoželať mi k sviatku.
Aj mojej manželke za jej vernú lásku.
Buď so mnou šťastná, veľmi Ťa milujem!
Mgr. Juraj Kochjar

december 2012
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- Aká jabloň, také jablko.
- I zdravé jablko pri zhnitom
zhnije.
- Červené jablko najviac býva
červavé.
S takýmito prísloviami a porekadlami sa začala v ZŠ v tretej
triede akcia: Deň jablka! Mesiac
október sa niesol v duchu zdravej výživy, a preto sme sa roz-

Deň jablka v Základnej škole
s Materskou školou v Muráni
hodli pripomenúť deťom dôležitosť vitamínov, minerálnych
látok a pod. Deti zo školského
klubu zaspievali pieseň o hruške, slivke a orechoch. Potom úlohou žiakov bolo hádať hádanky,
ktoré sa týkali samozrejme ovocia a zeleniny. A tak sa už mohol
začať tanec, ale nie hocijaký, ale
jablkový, na ktorý si deti mali
priniesť jablko. Tanec s jabĺčkom spočíval v tom, že dvojica
detí si musela dať jablko medzi
čelá a tancovať. Ktorá dvojica
vydržala najdlhšie, aby im jablko
nespadlo, stala sa víťazom. Aby
to deti nemali také jednoduché,
museli tancovať, robiť napr.: drepy a hýbať sa čo najviac.
Na treťom mieste sa umiestnila dvojica: Lucia Kováčiková
a Ivana Bartošová z prvej triedy.
Na druhom mieste Rado Bartoš
a Matúš Dulák zo štvrtej triedy.
A na víťaznom prvom mieste sa

umiestnili Zojka Lukášová a Timea Velková z druhej triedy ako
jabĺčkové princezné. Deti dostali
diplomy a sladkú odmenu.
Druhá súťaž čakala na deti
v podobe jedenia jabĺk. Opäť
jednotlivo po triedach súťažili,
kto najskôr zje jablko. Veľmi sa
im to páčilo, zabavili sa a veľa
nasmiali. V tejto súťaži na treťom
mieste sa umiestnila Vikina Senková z druhej triedy. Na druhom
mieste Majo Dulák z prvej triedy.
Ako najväčší „papák“ jabĺk na
prvom mieste sa umiestnil žiak
Fero Gilk zo štvrtej triedy. Úplne
na záver sme deti na rozlúčku
pohostili opäť zdravým jablkom.
Dúfame, že ostanú aspoň trochu
pri takejto zdravej a chutnej výžive ako je ovocie a zelenina.
Dovidenia o rok na jabĺčkovej
súťaži!
p. vych. ŠKD Profantová
p. uč. Mgr. Skubachová

Poďakovali sa za lásku,
dobrotu a múdrosť
Aj tohto roku 25. októbra sa konalo stretnutie a pozdravenie našich
starých rodičov, ktoré sa nieslo v duchu Mesiaca úcty k starším. Kultúrnym programom sa im chceli poďakovať aj žiaci zo ZŠ a MŠ v Muráni za
lásku, dobrotu a múdrosť, ktorú dennodenne odovzdávali a odovzdávajú mladej generácii. Program so škôlkarmi a žiakmi ZŠ pripravili: M.
Ďurejová, J. Mlejová, asistentka K. Krštieňová, Mgr. J. Murková, Mgr. S.
Vrbjarová, asistentky Bc. Z. Labošová a M. Kochjarová. Dúfame, že sa
naši starí rodičia a ostatní seniori cítili dobre a vystúpenie ich potešilo.
Mgr. Murková
Jeseň nám ponúka mnoho tvorivých aktivít a niektoré z nich sme si zorganizovali
aj v našej škôlke. Začali sme ich výrobou
„tekvicových strašidielok“ spoločne s rodičmi detí. Tí nenechali nič na náhodu
a starostlivo si všetko potrebné priniesli,
takže vďaka ich fantázii sa tekvičky ozaj
vydarili. Už o pár dní sme pokračovali
„šarkaniádou“ a pri práci deťom opäť
podali pomocnú ruku kreatívni rodičia
a originálne šarkany boli na svete. Vonku
sme ich hneď vyskúšali, aj keď vietor na
nás asi zabudol a niekde si odletel .
Na detských tváričkách z radosti aj tak

ZO ŽIVOTA ZÁKLADNEJ A MATERSKEJ ŠKOLY
Ako sa presadili naši bývalí žiaci
Pravdou je, že ZŠ s MŠ v Muráni
dáva deťom dobré základy. Kvalitný pedagogický zbor sa snaží.
Školu však predávajú výsledky.
Naši bývalí žiaci sa k nám hrdo
hlásia a my sme oslovili maturantov, kde a kam vedie ich ďalšia
cesta za poznaním.
KRISTÍNA IŠTVÁNOVÁ, Predná
Hora: „Po
skončení ZŠ
som na štyri
roky zakotvila na Prvom
slovenskom
literárnom
gymnáziu
v Revúcej. Štúdium bolo zaujímavé, najmä literárna tvorba, kde sme sa učili
narábať s textom. Aktívne som
sa zapájala aj do celoslovenských
súťaží, v ktorých som sa výborne
umiestnila. Zmaturovala som na
čisté jednotky. V štúdiu pokračujem aj naďalej, a to v Banskej
Bystrici na Univerzite Mateja
Bela. Rozhodla som sa pre odbor psychológia. Nielen preto, že
moja mama je psychologičkou,

ale najmä preto, že mám záujem
pomáhať deťom alebo dospelým
s problémami, ktoré ich v živote
postretnú a nebudú si s nimi vedieť poradiť. Najskôr však musím
úspešne ukončiť vysokoškolské
štúdium, aby som sa mohla naplno venovať tomu, čo som si
vybrala za životný cieľ.“
DOMINIKA FABOVÁ, Muránska Lehota: „Úspešne som ukončila Strednú
zdravotnícku
školu v Banskej Bystrici,
odbor farmaceut. Štúdium
bolo náročné,
ale zvládla som to. Pôvodne som
chcela ísť ďalej študovať a rozšíriť
si poznatky v odbore na farmácii v Bratislave alebo Všeobecné
lekárstvo v Trnave, ale... Dostala
som výhodnú ponuku uplatniť
sa už teraz. Zaradila som sa do
pracovného pomeru. Pracujem
v lekárni v Brezne ako laborantka.
Ale vzdelávať sa musím. Mám
výborného priateľa, s ktorým si
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rozumiem. Život je taký jedinečný,
krásny, plný tisícok prianí a túžob.“
JANA KOCHJAROVÁ, Muráň:
„Absolvovala som
Eva n j e l i c k é
gymnázium
v Tisovci.
Snažila som
sa dosiahnuť
čo najlepšie
výsledky.
Škola ma bavila a dávala dobré základy. Po
jej ukončení som sa prihlásila
na Akadémiu ozbrojených síl M.
R. Štefánika do Liptovského Mikuláša. Prijali ma. Teraz už mám
za sebou tvrdý výcvik na Lešti.
Viem, že v škole to bude náročné, že som si vysoko položila
latku, ale chcem... Chcem niečo
dosiahnuť. Zvolila som si odbor
elektronické systémy.“
Odvážny chce ísť dopredu, ale
len múdry vie, ktorým smerom...
Kyticu vrúcnych želaní: zdravie,
šťastie, lásku, úspechy v škole
a osobnom živote pripája
Adela Michalská

Niečo nové hip – hopové!
Interview s bývalým žiakom ZŠ v Muráni

Keďže mám rád hip – hop a táto
doba je aj o tomto modernom
hudobnom štýle – štýle mladej
generácie, chcel by som poukázať
na jedného mladého Muránčana,
ktorý sa mu venuje. Jeho meno je
ERIK MUŠUKA – študent na SOŠ
gen. Viesta v Revúcej.
Doma má vlastné nahrávacie
štúdio a pod pseudonymom „LIL.
LOOU“ sa šíria jeho nahrávky
medzi tínedžermi a tými, ktorí
počúvajú tento štýl. Tak som mu
položil pár otázok:
Prečo práve HIP – HOP? „Takže hip – hop práve preto, že
prostredníctvom tohto štýlu mô-

Jeseň
v materskej
škôlke

neubudlo. V jedno októbrové predpoludnie sme sa vybrali na
brannú vychádzku do
Hrdzavej doliny. Bez
povšimnutia neostala informačná tabuľa
s mnohými zaujímavosťami Muránskej planiny a danej lokality. Úspech mali u detí aj ďalšie stanovištia s úlohami. Statočne sa popasovali aj
s tými náročnejšími úlohami a v závere
nemohla chýbať sladká odmena.
V októbri sa konala v našej obci aj oslava

žem vyjadriť svoje city, nálady
a myšlienky. Tento štýl nie je len
o nadávaní, ale môže byť poučný
a motivujúci pre väčšinu ľudí,
ktorí hľadajú pomoc a útechu
v hudbe. Pre mňa je táto hudba
zmyslom života.“
O čom sú tvoje texty? „V mojich textoch môžete nájsť hlavne
pravdu, lásku, smútok, príbehy
a radosť zo života. Snažím sa
hlavne motivovať ľudí, ktorí ma
počúvajú.“
Robíš si sám aj hudbu? „Hudbu si sám zatiaľ neskladám, ale
postupom času si iste nájdem
DJA, ktorý by mi ju robil. Tvorba
hip – hop hudby je ťažká, a preto
je ťažké nájsť aj DJA.“
Kde hľadáš inšpiráciu? „Inšpiráciu hľadám v mojom okolí
a v prostredí, v ktorom sa nachádzam každý deň. Inšpiráciu mi
dodáva škola, priatelia a to, čo
zažívam v priebehu dňa, pretože
každé ráno sa začína niečím novým a končí sa novým zážitkom
alebo spomienkou.“
Aké máš ciele, čo chceš dosiahnuť? „Mojím cieľom je vystupovať
pred veľkým publikom, ktorému
sa páči moja hudba a moje texty.

ku dňu úcty k starším.
Naše detičky sa na
túto udalosť dôkladne
pripravili. Predviedli
sa pred svojimi starými rodičmi pásmom
piesní, básní a tanca
v sále kultúrneho
domu. Ešte raz výrok našich škôlkarov na
záver programu: „Milá babka, milý dedko,
ďakujeme Vám za všetko“.
Sviatok HELLOWEEN sa u nás stále viac
udomácňuje, tak sme aj my predposledný
októbrový deň zavŕšili „Helloweenskym

Mojím snom je aj živiť sa hudbou
preto, lebo keď spievam, som
naozaj šťastný a cítim sa v tom
doma. Aj keď nebudem slávny,
budem spievať pre seba a pre
tých, ktorí ma majú radi.“
Aké máš záujmy, hobby?
„Moje záujmy okrem spevu
a hudby je aj hranie na hudobných nástrojoch a tanec. Aj keď
nie som najlepší, stále sa učím
a zdokonaľujem.“
Kto je tvoj hip – hopový vzor
alebo je to niekto iný? „Mojím
vzorom v hudbe bol americký
rapper 2 PAC, pretože tým, čo
robil, dokázal zmeniť celý svet.“
Možno táto hudba sa nebude
páčiť každému, ale hlavné je,
že robí to, čo ho baví a že má aj
talent. Myslím, že takíto ľudia
by sa mali podporovať, možno
raz z nich budú osobnosti, ktoré budú reprezentovať Muráň.
Verím, že je dobrý v tom, čo robí
a že sa pokúsi dosiahnuť aj niečo
viac. Erik, želám Ti veľa dobrých
textov a nech Ťa hip – hop baví!
Vždy sa nájdu ľudia, ktorým neulahodíš, alebo naopak budú aj
Tvojimi fanúšikmi.
Miroslav Svoreň

pochodom“ ulicami Muráňa. Pridali sa
k nám aj žiaci druhého ročníka so svojou
pani učiteľkou Mgr. S. Vrbjárovou. Zamaskovaný sprievod hľadal vyzdobené
tekvičky vo dvoroch či záhradkách, a tak
si niektorí mohli nájsť na bráne zavesený
diplom od škôlkarov. Na veľkú radosť
detí im nezostali dlžní ani Muránčania
a za peknú básničku si vyslúžili sladkosti
aj za pol tašky. Už teraz sa tešíme, že sa aj
o rok zídeme a zabavíme sa na spoločných
akciách, ktoré nám jeseň ponúka.
M. Ďurejová
učiteľka MŠ

6

ČRIEPKY Z HISTÓRIE

SPRIEVODCA PO MURÁNI (1930)
- písaný v Čiernom Balogu

December je mesiacom šťastia a lásky. Je
to mesiac slávnostný, žiarivý, plný prekvapení a darčekov. Ako nás dokáže zmeniť
čas vianočný? Znášame ľahšie bremeno
každodenného uponáhľaného života,
dostáva sa nám viac pozornosti v podobe
lásky, úcty, cítime sa viac ako po iné dni,
že kdesi patríme, komusi na nás záleží.
Chorý človek potrebuje starostlivosť, komunikáciu, dobré slovo a oporu. A tak to
bolo aj 23. 12. 1969, ako sme sa dozvedeli
z kroniky zdravotníckeho oddielu pri ZŠ
v Muráni.

Vianočné darčeky do nemocnice
i starším členom SČK (1969)
Zdravotnícke hliadky, ktoré pozostávali zo žiakov
a dorastencov pod vedením p. M. Fiťmovej a členky miestnej organizácie
SČK v Muráni navštívili
revúcku nemocnicu. Odovzdávali tam spomienkové darčeky a dar SČK
v podobe ovocia a sladkostí. V krátkom
kultúrnom programe zaspievali vianočné piesne, koledy, zarecitovali sviatočné
vinše a popriali chorým skoré uzdravenie. Zamestnancom poďakovali za lásku,
trpezlivosť a starostlivosť o nemocných.
Aktivity zdravotníckej hliadky pokračovali
ďalej. Skromné darčeky pripravili aj pre
starších členov SČK v Muráni, Muránskej
Dlhej Lúke a Muránskej Lehote.
Takéto sú spomienky na SČK v Muráni,
ktoré hovoria o aktivitách, zodpovednom
prístupe a pohotovosti pomôcť ľuďom
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v ťažkých situáciách. Je to znak dobrej
vôle a obmäkčenia srdca.
Adela Michalská

Poľovnícke RETRO
Poľovníctvo – hobby, zábava či adrenalínový šport?
Poľovníctvo v Muráni má už svoju dlhoročnú tradíciu. S ním sú spájané mnohé neuveriteľné príbehy, ktoré zároveň podčiarkujú aj osobnosť poľovníka – človeka vytrvalého,
odvážneho i fyzicky zdatného, lovca a milovníka prírody.
Poľovnícky spolok v Muráni napr. v roku 1960 mal 12 členov (kniha MURÁŇ, 2001, s.
120). Medzi poľovnú zver v oblasti Muráňa vždy patril jeleň, srnec, jazvec, líška, diviak
a potulujú sa tu aj vlky, medvede, vraj sem – tam aj muflóny, rysy a pod. Zo záznamov sa
dozvedáme, že napr. v roku 1962 žilo tu viac ako 20 medveďov. Poľovníci zvlášť dávajú
pozor na nebezpečné šelmy, ako sú rysy, vlci, lebo nivočia zver. A ešte na pytliakov! Títo
napr. v roku 1953 zastrelili muflóna a muflónicu. Život poľovníkov býva ohrozovaný,
a tak každý, kto sa rozhodol aspoň na určitý čas splynúť s prírodou, musí byť ostražitý
a rešpektovať jej zákony. Napr. v roku 1961 poľovník p. Juraj Repák chcel vystopovať postreleného diviaka. Keď ho objavil, puška mu nevystrelila a diviak sa vrhol na neho. Klom
ho poranil na nohe. Iný poľovník (L. O.) diviaka dostrelil, a tak kamaráta včas zachránil
pred najhorším.
V podobných príbehoch by sme
ešte mohli pokračovať alebo skôr tí
súčasní muránski poľovníci, ktorí sa
k prírode a jej obyvateľom správajú
s úctou a obdivom. Na záver predsa
ešte len našim čitateľom doložíme
príbeh, ktorý je súčasťou fotografie
z archívu p. Margity Sklenárikovej.
Záznam z roku 1958 (s. 23) uvádza,
že istý továrnik z bývalej NSR zastrelil medveďa na Nižnom Kostelci.
Medveďa prilákali na konskú mrcinu. Najprv však zviedol urputný
boj s medvedicou, ktorá tam prišla
s dvoma medvieďatami. Továrnikova
manželka si celý tento výjav aj so
zastrelením medveďa nafilmovala.
Mäso si potom rozobrali ľudia z Muráňa, iba kožu si továrnik odniesol
domov. Za povolenie odstrelu zaplatil nášmu ministerstvu hospodárstva
3000 dolárov.
- RS –

Turistov od nepamäti priťahoval nedobytný hrad Muráň. JOZEF KOVALČÍK v roku
1930 v Čiernom Balogu
zostavil útlu knižočku (25
strán) s názvom SPRIEVODCA PO MURÁNI. Vydala ju
Kníhtlačiareň Ondreja Žabku
v Banskej Bystrici. Autor ako
pomôcku pri písaní využil
diela A. Jiráska, S. Tomášika,
Droppu – Bahéryho, Istvánfliho, Jókaiho a iných.
Hoci sa J. Kovalčík zameral
na dejiny hradu, v úvode
si považoval za povinnosť
pripomenúť dva historické momenty z dejín obce Muráň. Ako prvú uvádza tragickú
udalosť z roku 1849. Hurbanovské légie
vtedy tiahli aj obcou Muráň a tu boli napadnuté maďarskými honvédmi. Na krvou
poliatych poliach za dedinou zostalo ležať
18 Slovákov – Myjavcov. Autor uvádza, že
boli pochovaní na muránskom cintoríne,
avšak ich spoločný hrob nebol označený.
O druhej smutnej udalosti už písal v Muránskych novinách č. 5/2012 Dr. R. Kenický. J. Kovalčík v roku 1930 uviedol, že
pána farára Jána Šarláša zastrelili boľševici
v roku 1919 na tisovskom cintoríne bez
vyšetrovania. Pochovaný je v Muráni, vedľa neho odpočíva aj kňaz Anton Macák.
Občania p. farára Šarlóša údajne varovali

a nabádali, aby ušiel, keď bol
obsadený Muráň. On si však
bol istý svojej neviny a poctivej práce, a tak sa aj naďalej
zdržiaval v obci. Obžalovaný bol vraj preto, lebo ako
kňaz dočasne zastupoval
úrad notára a rešpektoval
nariadenia ČSR. (V tom čase
bola vyhlásená Slovenská
republika rád.)
Jozef Kovalčík históriu hradu
Muráň vo svojom Sprievodcovi načrtol pod názvom
Dejepisný nástin Muráňa,
pričom využil aj poéziu štúrovského básnika Sama Chalupku o ľúbostnom vzťahu Márie Séči a Františka
Vešelényho. Autor pri zbieraní materiálov
spolupracoval s p. Aurelom Haršánim,
vtedajším notárom v Muráni, s učiteľom
Štefanom Lehotským a maliarom Eugenom Lehotským, ktorý do knihy vyhotovil
obrázky: Hrad (na obale), Cigánka, Tajné
dvere, Dve kamenné tabule, Hlavná brána
a Situačný plán.
V našej obci sa už nachádza viacero sprievodcov, ktorí spoľahlivo prevedú turistov
cestou muránskych dejín, avšak aj tento
malý knižný klenot zo začiatku 20. storočia
má stále svoje čaro. V našich domácich
knihovníčkach má svoje čestné miesto.
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Štefan Gyöngyösi – advokát
a básnik i komorník
Historické témy, ako sa
Gemerskej stolice, tiež
často presviedčame už od
vojenským sudcom vo
1. čísla Muránskych noFiľakove a v rokoch 1663
vín, sú blízke najmä našim
– 1667 úradníkom na
starším občanom. Dejiny
hrade Muráň, kde napíhradu Muráň i obce ich nesal svoje najznámejšie
raz motivujú k analytickým
dielo Muránska Venuša
diskusiám a nevšedným
v rozhovore s Marsom.
spomienkam, ktoré určite
Neskôr bol právnikom
nie sú zaznamenané v žiadvo Viedni, právnym sudnom druhu literatúry. V nacom na Krásnej Hôrke,
šich obecných novinách
vyslancom Gemerskej
sa práve preto snažíme zastolice v Krajinskom snechytiť každý takýto podnet
me v Soprone a Bratislaa dopátrať sa aspoň k akej
ve. V poslednom období
ŠTEFAN GYÖNGYÖSI
– takej pravde.
svojho života (asi 15 ro(1629 – 1704)
Pán František Senko, 71
kov) pôsobil ako Gemerročný Muránčan si s patský podžupan. Ostatné
ričnou úctou spomína na vznešeného – jeho diela: Veniec ruží, Z popola vzkriesený
údajne príbuzného svojej rodiny, ktorý žil Fénix, Pamiatky Jána Keménya, Zrkadlo
v 17. storočí na Muránskom zámku a volal skutočného priateľstva a lásky.
sa Gyöngyösi. V Muráni sa skutočne ešte Náš historik Ing. Pavol Hlodák v diele
toto meno vyskytuje, stačí si spomenúť Šľachtický rod Séčiovcov (2008, s. 90 –
na súrodencov: Pavla, Margitu, Jána, Evu 91) načrtol ešte detailnejší pohľad na
a Vladimíra. My však problematiku ich prí- osobnosť Štefana Gyöngyösiho a jeho
buzenstva v tomto príspevku nevyriešime, pôsobenie na hrade Muráň. Manželia
ale aspoň poodhalíme osobnosť vyššie Mária Séčiová a František Vešeléni si ho
uvedeného úctyhodného pána v dejinách veľmi obľúbili, bol to príjemný a milý
hradu Muráň.
človek. Tohto advokáta a básnika i koZalistovala som v niektorých regionálnych morníka mali v stálej blízkosti. Márii slúžil
novinách a napr. v Štítnických zvestiach aj v ťažkom období, keď už bola vdovou.
(č. 3, 2007, s. 12) uvádzajú, že na cintoríne Dokonca samotnú Máriu podnietil k tomu,
v Štítniku sa v júli 2007 konal pietny akt pri aby sa aj ona venovala literatúre. Pokúsila
príležitosti úmrtia významného barokové- sa písať verše a pesničky. Na Muráni mali
ho básnika, právnika a podžupana Štefana veľkú knižnicu s hodnotnou literatúrou.
Gyöngyösiho (1629 – 1704). Akciu vtedy Manželia, keď im to dovolil čas, veľa čítali.
zorganizovala Spoločnosť maďarských spi- Gyöngyösi ich sprevádzal aj v kúpeľoch
sovateľov na Slovensku. Autor príspevku v Turčianskych Tepliciach, kde pripravil do
uvádza, že študoval v Prešove a na kolégiu tlače aj prvé vydanie svojho diela o Muránv Sárospataku, kde ho učil aj J. A. Komen- skej Venuši (1664).
ský. Potom bol prísediacim súdnej tabule
- RS –
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SKONČILA JESENNÁ ČASŤ
OBLASTNEJ FUTBALOVEJ SÚŤAŽE
Pre objektívne vyhodnotenie
pôsobenia nášho mužstva
Tatran Muráň v tejto súťaži
som požiadal najviac zainteresovaného a kompetentného
za prípravu a vedenie celku
trénera p. J. Fatľu.
1. Aká bola príprava na jesennú časť súťaže?
J.F.: Prestávka medzi jarnou
ukončenou sezónou a je sennou časťou bola veľmi
k rátk a, približne mesiac.
Toto obdobie využili hráči na
dovolenky, regeneráciu síl.
Z hľadiska kondície nenastali
veľké straty, ale na začiatku
prípravy na novú sezónu sa
nezanedbala ani táto stránka,
hoci v skromných podmienkach, ale pri početnom záujme hráčov sme sa zamerali
na zohratosť mužstva, výber
správnych zostáv v čom nám
pomohli prípravné stretnutia
s novými a dobrými súpermi
z Heľpy, Braväcova, Závadky
n. H.. Môžem povedať, že pri
preferovaní herných kombinácií v tréningovom procese,
výsledky boli priaznivé a mužstvo už začalo ukazovať svoju
tvár. Vytratila sa chaotickosť,
bezhlavé odkopávanie lopty.

Na strane druhej aj pri zlepšenej hernej disciplíne dochádzalo k nedorozumeniam
najmä v brániacej činnosti,
a v útoku ma najviac mrzelo
množstvo nepremenených
vyložených šancí, kde chýbal
kľud, rozvaha, nezištnosť finálnej prihrávky a možno aj
kvalitný strelec, ešte to bolo
stále kŕčovité – silové.
2. Po nemastnej – neslanej
minulej sezóne čím Vás prekvapila jeseň?
J.F.: Od prvých majstrovských
zápasov bolo vidieť, že družstvo má na viac, ako tomu
bolo v minulosti. Chýbalo
nám však povestné šťastie
najmä v premieňaní šancí,
udržanie priaznivého výsledku taktickou disciplínou,
čoho boli príkladom zápasy
v Klenovci, doma s Jelšavou
a ďalšie. Som rád, že sme sa
nedožili 5 gólových debaklov,
výsledky boli tesné, hra dostávala svoju tvár, čím sme prilákali aj diváka nielen z Muráňa,
ale aj okolia.
3. Koho by ste vyzdvihli
z družstva, hoci futbal je
kolektívnou hrou?
J.F.: Príkladom pre hráčov svo-

jím prístupom a v správaní sa
je brankár a zároveň kapitán
mužstva Ľ. Hrbáľ, ktorý vie
vyburcovať i ukľudniť hráčov,
je to moja predĺžená ruka na
trávniku. Pochváliť musím aj
nášho najlepšieho strelca R.
Matajza, ktorý už dozrieva
nielen v herných činnostiach,
ale aj v správaní sa na ihrisku.
4. Umiestnenie družstva po
jeseni nie je zlé, ako vidíte
budúcnosť?
J.F.: Po skončení jesennej časti
pokračujeme v tréningovom
procese, ktorý je zameraný
na udržaní kondície so zameraním sa na športové hry
v telocvični a na umelej tráve,
dvakrát do týždňa, poprípade
až terén dovolí aj v odohraní
nejakého priateľského zápasu.
Na posledný sme vycestovali
do družobného mesta Fryšták
18. 11. 2012, kde sme remízovali 2:2. V januári by mala
začať zimná, hrubá fyzická príprava v teréne, kde by si hráči
dobili batérie a s blížiacou sa
jarou a lepšími terénmi, sériou
prípravných zápasov.
Za rozhovor ďakuje a nech sa
Vám darí!
P.M.

Úspech žiakov z Muráňa
vo futbale
V celoročnej súťaži „Putovný pohár starostu obce Lubeník“ v sezóne jeseň – jar 2011/2012 žiaci zo ZŠ s MŠ v Muráni celkove z 8
turnajov obsadili 2. miesto. V jednotlivých zápasoch získali jedno
3. miesto, šesť 2. miest a jedno 1. miesto. Súťaže sa zúčastnili: ZŠ
s MŠ MURÁŇ, ZŠ REVÚCA Komenského, ZŠ SIRK a ZŠ LUBENÍK.
V sezóne 2012/2013 v uvedenej súťaži sa v jeseni 2012 uskutočnili štyri turnaje a družstvo žiakov z Muráňa v 1. turnaji v Sirku
obsadilo 3. miesto, v 2. turnaji v Revúcej 2. miesto, v treťom
v Lubeníku tiež 2. miesto a na domácej pôde v Muráni v štvrtom
turnaji v Muráni 1. miesto.
Putovný pohár riaditeľky ŠZŠ v Revúcej Mgr. I. Jančíkovej v turnaji
v minifutbale dňa 26. 9. 2012 vyhrali starší žiaci zo ZŠ s MŠ v Muráni. Družstvá starších i mladších žiakov obsadili prvé miesta. Mladší
žiaci – celkovo bolo 7 družstiev, družstvo z Muráňa vytvorili: Peter
KONTÚR, Kristián MURKO, Maroš MUŠUKA, Dominik TOMI, Edo
DULÁK a Roland CIBUĽA. Starší žiaci – účasť 6 družstiev, zloženie
muránskeho družstva: Lukáš KORIM, Tomáš MUŠUKA, Dávid MUŠUKA, Róbert MUŠUKA, Maroš DULÁK a Ján CIBUĽA.
Mgr. Milan Aust

Štatistika z jesene: zápasy
Z

V

R

P

S

B

Klenovec – Muráň

1:0

1

Ožďany

11

6

4

1

22:12

22

Muráň - Jelšava

2:2

2

Jesenské „B“

11

6

1

4

27:20

19

3

Bátka

11

5

3

3

28:25

18

Revúčka - Muráň

1:0

4

Kráľ

11

5

3

3

22:20

18

Muráň – Sirk

1:0

5

Jelšava

11

4

5

2

30:21

17

Bátka – Muráň

3:1

6

Gemer

11

5

2

4

23:17

17

Muráň – Jesenské „B“

3:0

7

Veľké Teriakovce

11

4

2

5

27:20

14

8

Muráň

11

4

2

5

18:13

14

Gemer – Muráň

3:1

9

Revúčka

11

3

4

4

11:16

13

10

Klenovec

11

4

1

6

16:23

13

Kráľ – Muráň

1:1

11

Starňa

11

2

3

6

18:51

9

Ožďany – Muráň

1:0

12

Sirk

11

2

2

7

17:21

8

Muráň – Stárňa

8:1

Muráň – Veľké Teriakovce 1:0

Minifutbal poľnohospodárov

Zaujímavé športové podujatie pripravil pre
milovníkov „lenivej“ lopty, poslanec OZ p. Ing.
Juraj Frandel. Na turnaj, ktorý sa uskutočnil
9. 11. 2012 v telocvični ZŠ, si pozval svojich
priateľov a obchodných partnerov pôsobiacich v oblasti poľnohospodárstva. Stretli sa tu
družstvá zo Sp. Belej, Lip. Kokavy, Lipt. Ondreja,
Pribyliny a domácich.
V maratóne stretnutí, ktoré rozhodoval p.
Mlákay, sme videli zaujímavé súboje hrané so
zanietením, technickou a taktickou zrelosťou,
prebiehajúce v priateľskom duchu. Z víťazstva
sa nakoniec tešilo družstvo z Lipt. Kokavy,
ktoré nenašlo premožiteľa, druhý bol Muráň
a tretí Lipt. Ondrej. Všetci si odniesli pekné

ceny a zážitky.
Dobre pripravené podujatie ocenili aj hostia,
ktorí boli nadšení peknou okolitou prírodou,
areálom školy a pohostinnosťou usporiadateľov, za čo treba poďakovať hráčom: Ing.
Frandelovi, Ing. Goldschmidtovi, J. Huťanovi
st., Laurenčíkovi, bratom Berzétyovcom Jarovi,
Mirovi a Petrovi, ako aj obsluhe pri záverečnom
posedení pri guláši p. Bábeľovi, p. Berzétyovej
a ďalším zainteresovaným. Poďakovanie patrí
aj vedeniu ZŠ, ktoré umožnilo uskutočniť tento
futbalový turnaj a prispelo k pohode družstiev.
Usporiadatelia ukázali, že aj takto sa dá spropagovať a zviditeľniť obec Muráň.
P.M

„STOLNÝ TENIS“
– boli sme na turnaji
Po prvýkrát v histórii konania
sa stolnotenisového turnaja
o Pohár riaditeľa ZŠ v Jelšave sa
zúčastnili aj štyria žiaci našej ZŠ,
pre ktorých to bol neskutočný
zážitok. Už deň pred podujatím
niektorí ani nespali, mali plno
otázok a boli zjavne nervózni.
Ale v deň, kedy sa turnaj konal,
15. 11. 2012 na mieste ZŠ v Jelšave tréma pomaly opadávala
a po zoznámení sa s prostredím
a novými kamarátmi – hráčmi
už boli vo svojom živle.
Súťaž sa hrala v dvoch kategóriách: ml. žiaci – žiačky 4. – 6.
ročník, st. žiaci – žiačky 7. – 9.
ročník. V ml. kategórii našu školu reprezentoval Dávid Frandel,
ktorý vo svojej skupine, kde
bolo 8 hráčov, dva zápasy vyhral
a 5 prehral, čím sa mu nepoda-

rilo dostať do finále, ale aj tak
nebol najhorší.
V kategórii starších žiakov
sme mali zastúpenie v dvoch
skupinách. V prvej bol Michal
Anderko, ktorý mal 8 súperov,
z ktorých dvoch porazil. V druhej skupine boli Martin Bábeľa
a Ivan Gilk. Prvý menovaný bol
z našich chlapcov najlepší, keď
zvíťazil v 3 stretnutiach, Ivo vo
dvoch. No ani to nestačilo na
postup do finále, kde hráči predviedli vysoké majstrovstvo.
Účasťou na turnaji chlapci získali množstvo nových skúseností a zážitkov, čo im iba pomôže
v ich ceste a prístupe k tejto
peknej hre a patrí im aj poďakovanie za vzornú reprezentáciu
svojej školy.
P.M.
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AKTUALITY - OZNAMY - POZDRAVY - ZÁBAVA
HISTORICKÉ OKIENKO
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naši jubilanti
90 ROKOV
1. Anna KOTZMANOVÁ
2. Margita KUBAŠKOVÁ
85 ROKOV
1. Margita VRABCOVÁ
2. Margita SKLENÁRIKOVÁ
3. Etela TABAKOVÁ
4. Mária BEŇOVÁ
5. Emília VRBJAROVÁ
80 ROKOV

FOTO z archívu p. Heleny Beňovej. Pomník obetiam SNP odhalený 15. decembra 1957. Čestná stráž zľava
p. Ladislav Albíni a p. Pavel Senko. (Obytný dom v pozadí s murovaným oplotením už zbúraný. Dnes:
obchodný komplex COOP Jednota s patričným upraveným priestranstvom.)

Záznam z Obecnej kroniky Muráňa
Pred 55 rokmi odhalený pomník na námestí
V októbri 1955 bola obec Muráň vyznamenaná pamätnou Dukelskou medailou, ktorú z rúk ministra
obrany Ludvika Svobodu prevzal na Dukle predseda MNV JÁN KENICKÝ. Aj na podnet tohto významného ocenenia o dva roky neskôr – 15. decembra 1957 bol na námestí odhalený pomník obetiam SNP
s menami Muránčanov: Juraj Sklenárik, Ondrej Beňo, Anton Dovala, Pavel Fiťma, Ján Kantoris, František
Kantoris, Juraj Lukaš, Jozef Sklenárik, Martin Spišák, Juraj Beňo a Ján Sisik.
V novembri 1944 pri Telgárte padol PAVEL FIŤMA, MARTIN SPIŠÁK a JURAJ LUKAŠ padli pri Chyžnej
Vode. JURAJA SKLENÁRIKA odsúdeného na trest smrti mučili a jeho pozostatky sa našli na Dieliku. JÁNA
KANTORISA a ANTONA DOVALU zastrelilo gestapo ranou z pištole do tyla 7. decembra 1944. V Brezne
boli 12. decembra 1944 zastrelení ONDREJ BEŇO a FRANTIŠEK KANTORIS. Nešťastnou náhodou ako obeť
vojny zahynul JOZEF SKLENÁRIK. Na prahu slobody v januári 1945 pri výstrele poslednej míny zahynuli
mladí Muránčania: 18 – ročný JÁN SISIK a 20 – ročný JURAJ BEŇO. ČESŤ ICH PAMIATKE!
- RS –

OTVORENÝ LIST
JEŽIŠKOVI
Novoročné prosbičky

Pane Bože, k Tebe sa utiekame!
Prosíme Ťa o požehnanie:
poteš nás, domov náš uzdrav,
dom, čo vyrástol pod rukami
môjho otca, drahej mojej mamy.
Prístav v ňom sme našli všetci,
o spoločnom sme snívali šťastí...
Požehnaj, Bože môj, náš dom,
všetky jeho steny, komíny,
od suterénu cez prízemie
až po priestory v podkroví.
Udeľ požehnanie aj všetkým stromom,
neobíď ani záhradu a dvor,
spočiň svojím žehnajúcim pohľadom
na trávnatom priedomí,
poteš ubolených ľudí v jeho okolí...
Neobíď, Pane, s požehnaním
náš milovaný rodný dom
a nikoho, kto vkročí doň!
Pane, Tvoje požehnanie
a Božiu vôľu s pokorou prijímame,
k Tebe sa, Pane Bože, o pomoc
vždy s nádejou utiekame,
vďační sme za prejavy
Tvojej Božej milosti.
VIERA, NÁDEJ, LÁSKA
- to sú najcennejšie
ľudstva cnosti.
Muránčanka
Napísané 1. 1. 2012
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1. Ján HAJDÚK
2. Magdaléna GOMBASKÁ
3. Anna LATINÁKOVÁ
4. Alžbeta BÁBEĽOVÁ
5. Belo BEŇO

ŽIVOTNÉ CESTY
2. polrok 2012
PRIVÍTALI SME

Denisa SÚKENÍKOVÁ
Adrián DULÁK
Timea CIBUĽOVÁ
Iveta GILKOVÁ
Eliška ŠTAJEROVÁ
Branko GOLDSCHMIDT
Dávid Cibuľa
Eliána Olejníková
Matúš Oláh
Marko Hlodák

UZAVRELI MANŽELSTVO

75 ROKOV
1. Margita VRABCOVÁ
2. Ľudmila MAJERČÍKOVÁ
3. Ján KRŠTIEŇ
4. Mgr. Juraj KOCHJAR
5. Jolana LABOŠOVÁ
70 ROKOV
1. Mária ŠRAMKOVÁ
2. Margita VAVREKOVÁ
3. Anna KRŠŇÁKOVÁ
4. Vojtech SLIACKY
5. Hildegarda NEMOGOVÁ
65 ROKOV
1. Michal REGENDA
2. Peter KUBAŠKO
3. Marta HRBÁĽOVÁ
4. Alice KONTÚROVÁ
5. Viera KARABOVÁ
6. Anna VRBJAROVÁ
7. Jaroslav BEŇO
8. Vladimír TKÁČIK
9. Mgr. Ružena SVOREŇOVÁ
10. Oľga SOJÁKOVÁ
11. Anna LABOŠOVÁ
12. Mária GRENDOVÁ
13. Stanislav MICHALSKÝ
14. Margita KOTZMANOVÁ
15. Mgr. Eva STRUHÁROVÁ
16. Vladimír TESÁK
60 ROKOV
1. Ing. Eva ORBANOVÁ
2. Magdaléna KISSOVÁ
3. Helena JAMBRICHOVÁ
4. Bohdana HALUŠKOVÁ
5. Vladimír SOJÁK
6. Gizela REGENDOVÁ
7. Ing. Jozef KUBIŠ
8. Dušan LABOŠ
9. Ivan KRŠTIEŇ
10. Miroslav BELKO
11. Eva SKLENÁRIKOVÁ

Peter VALAŠTEK – Daniela
KMEŤOVÁ (Mur. Dlhá Lúka)
Michal MUŠUKA – Renáta DULÁKOVÁ

ROZLÚČILI SME SA

Zita KOCHJAROVÁ
Jozef BÁBEĽA
Elvíra MUŠUKOVÁ
Paulína UHLIAROVÁ
Jana Budáčová
Vojtech Beňo
Mária Spišáková

SPOMIENKA
Život plynie rýchlo ako voda,
ale pamiatka na spoločné roky
s milovaným človekom pretrváva,
večne v srdci zostáva.
Dňa 11. decembra 2012 uplynulo
desať rokov, čo
nás vo veku 76
rokov navždy
opustil náš manžel, otec, starý
otec a prastarý
otec
EMIL SOJÁK
S láskou a úctou si na neho spomínajú: manželka, dcéry Katarína
a Dagmar s rodinami, brat František s rodinou a ďalší príbuzní
z Muráňa a Revúcej.

Uzávierka Pre prispievateľov do č 1/2013 je
31. januára 2013 – osobné doručenie príspevkov, poštou na adresu
redakcie, alebo mailovú adresu (obec@muran.sk).

