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NOVINY3
DNI OBCE MURÁŇ

V dňoch 10. až 12. júna 2016 sa konali oslavy DŇA 
OBCE pri príležitosti 745. výročia prvej písomnej 
zmienky o hrade  Muráň a 695. výročie prvej písom-
nej zmienky o našej obci.

 Oslavy sa začali v piatok dňa 10. júna 2016 o 1700 
hod. v  kultúrnom dome v  Muráni kde sa slávnost-
ne odovzdávali ocenenia pri tejto príležitosti. Sláv-
nosť sa začala Hymnou SR a  básňou Domov. Celý 
program moderovali  Mgr. Jana Murková a Ing. Sve-
tozár Albíny. Za účasti spoluobčanov  privítali  hostí: 
prednostu Okresného úradu v Revúcej p. Ing. Petra 
Balogha, poslankyňu BBSK a primátorku Revúcej p. 
MVDr. Evu Cireňovú, poslanca BBSK a  starostu Re-
vúckej Lehoty p. MVDr. Jána Šeševičku, p. riaditeľku 
ÚPSVR v Revúcej p. Ing. Vieru Hanesovskú a riaditeľa 
OZ Lesy SR p. Ing. Jána Vavreka a delegáciu družob-
ného mesta Fryšták vedenú primátorom mesta p. 
Mgr. Ľubomírom Doleželom.  

Slávnostné okamihy oceňovania pozdvihol i hod-
notný program, v ktorom účinkovali Paulína Sedlá-
ková a Šimon Jančík hrou na gitare zo ZUŠ v Revúcej  
pod vedením riaditeľky p. Renáty Brezovskej. 

Po slávnostnom príhovore pán starosta Ing. Ro-
man Goldschmidt odovzdal ceny týmto oceneným, 
ktorí sa po prijatí ceny zapísali do pamätnej knihy 
Obce.

CENA STAROSTU OBCE bola udelená
sl. STELE LAURENČÍKOVEJ, žiačke 9. ročníka ZŠ 

s MŠ Muráň za športovú činnosť
p. FRANTIŠKOVI FRANDELOVI – za aktívnu činnosť 

v prospech rozvoja obce a prácu v samospráve Obce 
Muráň

p. Mgr. EVE STRUHÁROVEJ – za kultúrnu činnosť 
a šírenie dobrého mena Obce Muráň

p. PhDr. FRANTIŠKOVI  BÁBELOVI – za literárnu čin-
nosť a šírenie dobrého mena Obce Muráň (cenu si, 
žiaľ zo zdravotných dôvodov nemohol prevziať)

CENA  OBCE  MURÁŇ bola udelená   
p. DARINE KORIMOVEJ – za dlhoročnú prácu 

v ZPOZ (zbore pre občianske záležitosti) 
p. MICHALOVI REGENDOVI – za kultúrno-športovú 

reprezentáciu Obce Muráň
p. Mgr. JURAJOVI KOCHJAROVI – za kultúrnu čin-

nosť a šírenie dobrého mena Obce Muráň 

ČESTNÉ OBČIANSTVO OBCE MURÁŇ bolo udelené
p. Ing. PAVLOVI HLODÁKOVI – za literárnu tvorbu 

a propagáciu obce Muráň 
Kultúrny program spestrili aj bratia Ján a Jaroslav 

Spišákovci, ktorí sa predstavili spevom a hrou na he-
ligónke. Žiaci z folklórnej skupiny Slniečko vystúpili 
s pásmom „Na podstienke“. A nechýbala ani spevác-
ka skupina Levenda, ktorá zaspievala piesne viažúce 
sa k nášmu kraju.    

Súčasťou programu bol aj  krst knižnej publikácie 
Hrad Muráň – Cesta dejinami, ktorú uviedol do živo-
ta jej autor p. Ing. Pavol Hlodák spolu s p. Jozefom 
Kubaškom. Autor sa potom ujal slova a  priblížil nám 
zrod tejto publikácie. Novú publikáciu si mohli obča-
nia zakúpiť na mieste. 

Po ukončení oficiálnej časti sa v kostole sv. Juraja 
v  Muráni uskutočnilo vystúpenie speváčky Lucie 
Bílé, za klavírneho doprovodu Petra Maláska. Kon-
cert bol zlatým klincom piatkového ukončenia osláv 
Dňa obce.

Lucie Bílá s klavíristom Petrom Maláskom
Foto: Štefan Kačurák

Dar od Mesta Fryšták

Spoločné foto ocenených
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Je žiačkou deviateho ročníka Základnej školy v Muráni. Svojimi pozoru-
hodnými športovými výsledkami prekvapila mnohých Muránčanov, ktorí 
ani netušili, že získala v tomto roku titul  Majsterka SR v KICKBOXE. Súťaží 
za športový klub Kickbox Leon Revúca pod vedením pána Mgr. Ľubosla-
va Bodora, kde sa jej podarilo získať 23 medailí. Zúčastnila sa závodov 
na Slovensku, Ukrajine, Rakúsku a Maďarsku, kde sa  aj  nominovala na 
Majstrovstva sveta, ktoré sa budú konať v auguste 2016 v Írsku (Dublin).
Majsterkou SR sa stala 4. júna 2016 v Košiciach v KICKBOXE v štýle kic-

klight  (KL cadetsfemale -55kg)
Stela súťaží v KICKBOXE  vo viacerých disciplínach a to: 
štýl Kicklight – kontaktný štýl – od stehien vyššie
štýl Lightcontact – kontaktný štýl -  od pása vyššie
Po ukončení základnej školy v Muráni bude pokračovať v štúdiu na 

strednej pedagogickej škole v Košiciach, kde bude mať aj vytvorené 
podmienky k rozvoju tohto športu.
 Prajeme našej úspešnej športovkyni, veľa športových  úspechov, 

a úspešné pokračovanie v naštartovanej sľubnej kariére. 
- SH -

Foto: z albumu p. Zuzany Laurenčíkovej

- STELA LAURENČÍKOVÁ
NAŠA NAJÚSPEŠNEJŠIA ŠPORTOVKYŇA

V  sobotu 11. júna pokračovala oslava 
Dňa obce na Muránskom hrade, kde sa 
konali dopoludnia  Muránske hradné 
hry. Ku hradným hrám patria aj rytieri, 
preto nechýbala ani šermiarska skupi-
na Berezun z Brezna, ktorá nesklamala 
a v historických kostýmoch predviedla 
druhy šermu a boja s  rôznymi histo-
rickými zbraňami. Operených dravcov 
predstavili sokoliari sv. Bavona z Ban-
skej Štiavnice. V celom areáli hradu boli 
pre deti aj dospelých pripravené rôzne 
aktivity. Lesní pedagógovia z OZ Revú-
ca mali pre deti pripravené rôzne hry 
ako  prekonávanie prekážok, atrakciu 
spúšťanie sa na lane, spoznávanie na-
šich vtákov, streľba z luku a iné. Deti od-
chádzali plné dojmov a zážitkov z pek-

ne prežitého dopoludnia v prírode.
Program pokračoval v  popoludňajších 
hodinách na futbalovom ihrisku, kde 
si v  priateľskom zápase zmerali sily 
muránsky futbalisti a Mufuza (Mužstvo 
futbalových zázrakov). Zápas skončil 
nerozhodne 8:8, ale nešlo o  víťazstvo 
ale o zábavu a pobavenie divákov. Her-
ci a  speváci predvádzali svoje kúsky 
ale ani naši nezaostávali, hlavne pán 
Škvarka sa postaral o  nejednu vtip-
nú situáciu. Po zápase bol pripravený 
detský program s názvom Šaša Bimba.  
Rockové hity zaspieval Marián Greksa 
a  strýco AYALA.  Vo Vtip paráde  herci 
z  Mufuzy zabávali obecenstvo rozprá-
vaním vtipov. Speváčka a heligonkárka 
Vlasta Mudríková z Kysúc sa predstavila 

DNI OBCE MURÁŇ

zmesou známych folklórnych pies-
ni. Svetové hity sme si vypočuli v 
podaní Jána Babjaka sólistu ope-
ry SND, rapera Suverena, Mariána 
Greksu, Tomáša Bezdedu a DJ Roba 
Mailinga.  
O  pohostenie bolo postarané, 
mohli ste si pochutnať na gemer-
ských guľkách, guľáši či pečených 
klobáskach. Na ihrisku v tento deň 
vládla veselá nálada, kto prišiel ne-
oľutoval.

V  nedeľu 12. júna 2016 sa oslavy 
DŇA OBCE ukončili slávnostnou 
omšou v kostole sv. Juraja. Po omši 
vystúpila spevácka skupina QUIRIN 
z Revúcej, ktorá svojim vystúpením 
prispela k  dôstojnému ukončeniu 
osláv DŇA OBCE.

 Ing. Soňa Haššová
Foto:  Ing. Maroš Detko

Spoločné foto futbalistov Mufuzy a futbalistov Muráňa

Muránske hradné hry
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Z PERA NAŠICH ČITATELOV

ZO ŽIVOTA ZŠ A MŠ

Vedomostná 
súťaž 

základných 
škôl

Pri príležitosti blížiacich sa OLYM-
PIJSKÝCH HIER RIO 2016 sa v pia-
tok 13. mája 2016 naša škola 
zúčastnila vedomostnej súťaže, 
ktorú organizoval Olympijský klub 
GEMER. Aj my sme chceli podpo-
riť myšlienku olympizmu. Chceli 
sme to vyskúšať a podarilo sa! ZŠ 
s MŠ Muráň reprezentovali dve 
družstva v zložení 2 chlapci a 1 
dievča. Na začiatku si žiaci pozreli 
prezentáciu a následne odpove-
dali na otázky, ktoré sa týkali anti-
ckých olympijských hier. Družstvo 
v zložení: Lukáš Kochjar, Michal 
Dendeši a Diana Fryčová, po stra-
te jedného bodu, bojovalo o 1. 
miesto so ZŠ Komenského. Nako-
niec získali krásne 2. miesto. Naše 
druhé družstvo v zložení: Kristián 
Murko, Adam Longauer a Tímea 
Velková obsadilo 4. miesto.
Našim žiakom blahoželáme a ďa-
kujeme za úspešnú reprezentáciu. 

Mgr. Zuzana Labošová

Keďže je olympijský rok, aj my sme 
si naplánovali športový deň, ktorý sa 
niesol v duchu olympijských hier. 1. 
jún je sviatkom detí a my sme ho ve-
novali našim školákom. Náš športový 
olympijský deň začal nástupom tried 
na školskom dvore. Každá trieda si 
vybrala jedného zástupcu – špor-
tovca, ktorý bežal s „olympijskou 
pochodňou“. Beh začal po presune 
školského zástupu na futbalové ihris-
ko. Bežalo sa od školy, cez námestie, 
až po bránu ihriska. Premávku zabez-
pečovali zástupcovia PZ. Bežcov pred 

vstupom do areálu čakali vlajkono-
siči a následne spolu vošli na zelený 
trávnik, na ktorom už boli zoradení 
športovci – triedy, pod vedením 
svojich trénerov – triednych učiteľov. 
Športový olympijský deň bola súťaž 
tímov, ktoré sa skladali z 2 chlap-
cov a  2 dievčat z jednotlivých tried 
ZŠ. Na každú disciplínu mohli byť 
nominovaní vždy iní žiaci. Súťaži-
lo sa na dvanástich stanovištiach 
v dvanástich disciplínach: skákanie 
cez švihadlo, beh s ping-pongovou 
loptičkou, hod granátom na cieľ, 

Naša školská olympiáda

skoky vo vreci, jazda s fúrikom, hod 
tenisovou loptičkou na cieľ, skok do 
diaľky z miesta, prekážková dráha, 
chôdza po lane, kopanie futbalovej 
lopty do bránky, drep s výskokom a 
prevracanie pneumatiky. 
Systém hodnotenia spočíval v bodo-
vaní každej disciplíny. Po ukončení 
súťaží rozhodcovia spočítali body 
a určili konečné poradie družstiev. 
Prekážkovú dráhu si vyskúšali takmer 
všetci a najlepší jednotlivci v tejto 

disciplíne boli odmenení. 
Počasie nám doprialo a celé dopo-
ludnie nás sprevádzali krásne slnečné 
lúče nie len na oblohe, ale aj na tvá-
rach detí. O príjemne strávenom dni 
svedčia aj fotografie, ktoré si môžete 
pozrieť na našej školskej stránke. Ďa-
kujeme aj Obci Muráň za podporu 
a darovanie vecných cien, ktorými 
prispeli. 
Športu zdar! 

Mgr. Zuzana Labošová

Spoločnosť priateľov Kuby na Slo-
vensku a Veľvyslanectvo Kubánskej 
republiky zorganizovalo 13. ročník 
literárno-výtvarnej súťaže „Naši národ-
ní buditelia Ľudovít Štúr - José Martí“ 
do ktorej sa zapojili školy z rôznych 
kútov Slovenska.
Nášmu žiakovi Števkovi Štajerovi, 
ktorý chodí do 6.A triedy sa podarilo 
v tejto celoslovenskej súťaži získať 2. 
miesto. Števko namaľoval ceruzkou 
portrét kubánskeho buditeľa José 
Martího. Ako nám povedal, maľo-
vanie ho baví od malička. Tri roky 
navštevoval aj Základnú umeleckú 
školu, kde si zdokonaľoval techniku 
kreslenia. Slávnostné odovzdávanie 
cien sa konalo v sobotu 28. mája 2016  
v Slovenskom rozhlase (obrátená 
pyramída) na Mýtnej v Bratislave. 
Odovzdávanie bolo spojené s ver-
nisážou výstavou výtvarných prác 
z celého Slovenska. Ceny si úspešní 
ocenení prevzali z rúk veľvyslankyne 
kubánskej republiky Loipe Sánchez 
Lorenzo. Pre ocenených bol pripravení 
aj  kultúrny program, potom nasledo-
valo krájanie torty, chytanie sladkostí 
a darčekov z „Piňaty“( typický balíček 
sladkostí pre deti zavesený v  miest-
nosti, ktorý sa otvorí  keď sa potiahne 

CELOSLOVENSKÝ ÚSPECH ŽIAKA 
ZÁKLADNEJ ŠKOLY

za šnúrku a vysypú sa sladkosti) či 
bufet s kubánskym jedlom. Števko si 
okrem ocenenia odniesol aj hodinky, 
peňaženku a skladacie lietadlo. 
  A nás môže tešiť, že máme takéhoto 
úspešného žiaka, ktorý robí dobré 
meno nie len sebe ale aj svojej škole. 
Veď kto sa už len môže pochváliť s 

celoslovenským úspechom.
Ing. Soňa Haššová
Foto: z albumu rodiny Štajerovej 
Vľavo veľvyslankyňa kubánskej repub-
liky Loipe Sánchez Lorenzo, Števko 
Štajer a  jeho rodina, vpravo Jozef 
Luha, predseda Spoločnosti priateľov 
Kuby
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 Keď som v sobotu ráno 21. mája 2016 
niečo po 9:00 hod. čakala na námestí 
V Muráni na autobus, ktorý nás mal od-
viezť na Veľkú Lúke bola som plná očaká-
vania, čo mi dnešný deň prinesie. Určite 
som vedela, kvôli čomu sa chcem zúčast-
niť tejto slávnosti, ktorá sa konala pri prí-
ležitosti ukončenia 2. svetovej vojny a to 
dať vzdať úctu padlým. Táto akcia sa ko-
nala už po piatykrát pod názvom Pochod 
vďaky. 
 Po príchode ku žrebčínu sme sa po-
niektorí, ktorí chceli a  vládali presunuli 
pešo na Piesok, kde sa začali zhromažďo-
vať ľudia - významní predstavitelia okre-
su Revúca, členovia základných organi-
zácií SZPB v Muráni, Revúcej, Lubeníku, 
Jelšave a Rožňave, návštevníci, vojaci 
pod velením nrtm. Jachimca a  dokonca 
aj 40 detí z  Jelšavy, pod pedagogickým 
dozorom pani riaditeľky Mgr. Viery Bar-
doňovej. 
 Pre mňa bol určite najväčším zážitkom 
začiatok podujatia, ktoré začalo hymnou 
Slovenskej Republiky a  ruskou hymnou, 
krásne doplnenými čestnými salvami, pri 

ktorých (tak ako aj mne) vyhŕkli slzy. Bolo 
to dojemné. Akcia pokračovala pietnym 
aktom kladenia vencov, načo nasledoval 
príhovor na motív básne „Mor ho!“ pána 
Ing. Jána Debnára,  po ňom sa ujal slova 
predseda ZO SZPB pán Jozef Kubaško.  
Po príhovoroch a  vystúpení skupiny Le-
venda boli odovzdané členské preukazy 
novým členom.
 Po oficiálnej časti sme sa presunuli na 
Maretkinú, kde na nás už čakalo občer-
stvenie pripravené členkami ZO Muráň. 
Nemôžem opomenúť program v podobe 
vystúpenia ľudovej skupiny, ktorá nám 
veru precvičila aj nohy. Po výbornom 
občerstvení, príjemnom posedí - pode-
batovaní a u niektorých z nás aj po prvej 
návšteve vyhliadky na Poludnici sme sa 
príjemne unavení a  s  dobrým pocitom 
na duši presunuli do autobusov, ktoré 
nás opäť cez Javoriny doviezli domov.
 Chcela by som sa poďakovať organi-
zátorom za príjemne strávenú sobotu 
a za to, že som si aspoň takto mohla uctiť 
obete vojny. 

Bc. Jana Hajdúková

HELIGÓNKÁRI V MURÁNI
 V sobotu dňa 7. mája o 1800 hod. sa v priestoroch kultúrneho domu v Muráni zišli 
heligónkári a speváci  z okolia, na podujatí s názvom „Hlasom k spevu, spevom k srd-
cu“. Na ich vystúpenie sa prišlo pozrieť okolo 60 ľudí. Vystúpenie otvoril pán Daniel 
Kolár z Prednej Hory hrou na fujaru. Školák  Danielko Spišák z Muráňa, ktorý sa ešte 
len začína učiť na heligónke sa predstavil pesničkou „Pod horou“. Po ňom, zahral a za-
spieval pesničky z nášho regiónu pán Ing. Jozef Matajz. Bratia Spišákovci Janko a Jar-
ko sa predstavili po ňom.  S nimi si mohli ľudia zaspievať aj známe pesničky ako „Oči, 
oči, čierne oči“, „Čipkáru“ a iné. Veľmi dobrú náladu vytvorili chlapci z Kokavy, ktorí 
sa po jednom predstavili a predviedli zručnosť a bravúrnosť s akou ovládajú tento 
hudobný nástroj. Dobrú náladu prišli podporiť aj speváci zo Šumiaca, ktorí zaspievali 
pesničky z nášho okolia. Prekrásny súzvuk ich hlasov sa niesol celým kultúrnym do-
mom a ľudia pociťovali prekrásny umelecký zážitok.
 Podujatie bolo veľmi vydarené, len škoda že takýchto podujatí sa v Muráni neorga-
nizuje viac, veď mnohí ani nevieme kto, s akým nadaním, býva vedľa nás. Ďakujeme 
všetkým heligónkárom, vďaka ktorým tento impozantný nástroj ani v tejto dobe ne-
stratil svoje čaro.

- SH -

Plná krásnych dojmov Vám chcem po-
ďakovať za  zorganizovanie veľkolepých  
osláv 695. výročia prvej písomnej zmien-
ky o našej obci a 745. výročia prvej písom-
nej zmienky o hrade Muráň.  
Ocenenie ľudí, ktorí žijú svoj 

život v Muráni, či v iných 
kútoch Slovenska i sve-
ta a  s  hrdosťou sa hlásia 
k  Muráňu,  významnou 
mierou zviditeľňujú Muráň, je výbor-
ná myšlienka. Veď napríklad máloktoré 
mesto má spisovateľa, ktorý publikuje  
už siedmu knižku o histórii Muráňa „Hrad 
Muráň CESTA DEJINAMI“ a  na ďalšie dve 
zbiera materiály. Novým čestným obča-
nom obce sa právom stal Ing. Pavol Hlo-
dák. Tichý, nenápadný chlapec sa venoval 
pretekaniu  v biatlone  a štúdiu „silikátov“ 
v Tisovci a neskôr v Bratislave. V tom čase 
by nikto o  ňom nebol povedal a  iste ani 
on sám, aký literárny talent v ňom drieme. 
Po vyštudovaní odišiel z Muráňa za prá-
cou. Až v  práci v keramických závodoch 
pocítil potrebu dať na papier svoje ve-
domosti a poznatky. Štúdium materiálov 
v  archívoch na Slovensku, v Maďarsku či 
v Rakúsku  podnietilo písanie kníh, veď 

vždy ostal nejaký materiál, ktorý sa do ak-
tuálne písanej knihy nezmestil. Ku chuti 
písať je okrem  talentu , usilovnosti  a pev-
nej vôle po- trebné aj rodinné zázemie 

a podpora všetkých členov 
rodiny. Manželka Edita je 
tou správnou bytosťou 
po jeho boku. Ďakujem 

Vám, Pavol a Edita, že môžem 
byť vašou priateľkou. A  moja mamka, tá 
by žiarila šťastím.
Recitálom, Lucie Bíla, prilákala do   náš-

ho krásneho kostola ľudí z celého okolia. 
Ani členovia mužstva futbalových zázra-
kov   MUFUZA  nesklamali. Známi herci, 
moderátori, športovci predviedli okrem 
futbalového aj  to svoje profesionálne 
umenie. Zabávali deti, dospelých  vtipmi 
či spevom. Vyvrcholením bolo vystúpenie 
Janka Babjaka, sólistu opery SND a  pre 
mladšiu generáciu samozrejme spev  To-
máša  Bezdedu.
S úctou a vďakou sa skláňam ku všetkým, 

ktorý sa podieľali na priebehu osláv. Oce-
ňujem prácu  každého člena kolektívu, 
všetci pracovali ako švajčiarske hodinky. 
A guľky, tie chutili všetkým!!!

Bea Hrušková

Streľba na Veľkej Lúke

4

Ohlas
OSLAVY OBCE MURÁŇ SA VYDARILI

Ing. Pavol Hlodák
Pavol Hlodák sa narodil v roku 1960 v 

Muráni. Maturoval v Tisovci na chemickej 
priemyslovke, potom pokračoval v štúdiu 
na Slovenskej vysokej škole technickej 
v Bratislave, katedre Chemickej techno-
lógie silikátov. Pracoval 
ako výskumnovývojový 
pracovník a technológ 
keramickej výroby, v sú-
časnosti pracuje v spoloč-
nosti Kermat v Kalinove. 
So svojou rodinou žije v 
Lučenci. Autor viacerých 
kníh s historickou tema-
tikou.

Tvorba:
- Hliny a  glazúry v  kera-

mickej praxi (1993)
- Praktická technológia 

keramiky (1998)
- Muránska kamenina : 

Manufaktúra na výrobu 
keramiky (1999)
- Panstvo Muráň (2006)
- Muránsky hrad a jeho 

páni (2007)
- Šľachtický rod Séčiov-

cov. Mária Séčiová – Mu-
ránska Venuša (2008)
- Šľachtické rody Koháry 

a Coburg – Muránsky gróf 
(2009)
- Dobytie Muráňa – Bys-

tríci a  lúpežný rytier Ma-
tej Bašo (2011)
- monografia Kalinovo 

v premenách času (2014)
- Zrod a vývoj slovenské-

ho skla – Sklárne stredné-
ho Slovenska (monografia 
v spolupráci s autorom Já-
nom Žilákom, 2012)
- Krása slovenského skla 

(spolupráca s  fotografom 
Júliusom Križánim, 2015) 

Ocenenia:
- Cena starostu obce Mu-

ráň za spracovanie a  vy-
danie knižnej publikácie 
„Muránska kamenina“ 
(2001ň
- Cena Kvet kultúry ude-

lená predsedom BBSK za 
výnimočný prínos v  ob-
lasti regionálnej literatúry 
a publicistiky (2010)
- Čestné občianstvo obce 

Muráň (2016)                  -JH -

NOVÁ KNIHA O MURÁNI
Knižnú publikáciu HRAD MURÁŇ – CES-

TA DEJINAMI, ktorej autorom je Ing. Pavol 
Hlodák si môžete zakúpiť na Obecnom 
úrade v Muráni.
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Ing. PAVOL HLODÁK O knižnici na hrade Muráň
KĽÚČ OD NAŠEJ HISTÓRIE PATRÍ AJ PETROVI GLOCKOVI
V Muránskych novinách (č.2, 2016, s.4) bolo uve-

dené, že v  obci Muráň  bola  zriadená knižnica 
v  roku 1948. Muránsky rodák – historik Ing. Pavol 
Hlodák nás však pomocou svojej tvorby presvied-
ča, že aj na hrade Muráň sa jeho vládcovia pýšili bo-
hatou knižnicou a hlavne vzácnymi knihami. 

V polovici 16. storočia MATEJ BAŠO – známy naj-
prv ako hradný kapitán, avšak najmä ako lúpežný 
rytier, ktorý podporoval vedy a zrejme aj sám bol 
dostatočne vzdelaný (Dobytie Muráňa..., 2011, 
s.101-103). Na hrade Muráň vraj držal vzdelancov, 
ktorí mu hľadali tzv. kameň mudrcov. Títo alchymis-
ti sa však márne snažili premeniť kovy ako železo či 
meď na zlato. Podľa p. Hlodáka BAŠO si bol vedomý 
toho, že veda ho môže priviesť k bohatstvu. Po do-
bytí Muráňa cenné knihy z bohatej knižnice údaj-
ne zachránil humanistický vzdelanec JÁN DERN-
SCHWAM (1494 – 1567) a dokonca aj svoju vlastnú 
vzácnu knižnicu premiestnil na hrad Muráň, kde 
boli priaznivé podmienky na úschovu kníh. Obával 
sa totiž ich zhabania Turkami. Vzácne knihy mal aj 
v Banskej Bystrici, Kremnici a Levoči. Keď ich odnie-
sol na dobre chránený Muráň, staral sa o ne hradný 
sudca a  zároveň záujemca o  banskú vedu PETER 
FEIGEL. Ing. Hlodák však naznačuje, že skutočnú 
pravdu o uvedených historických poznatkoch bolo 
by vhodné ešte potvrdiť faktami z  iných dostup-
ných prameňov.

Aj v 17. storočí MÁRIA SÉČI s FRANTIŠKOM VEŠE-
LÉNIM mali na hrade Muráň pomerne veľkú kniž-
nicu s množstvom hodnotnej literatúry (Šľachtický 

rod Séčiovcov..., 2008, s.90-92). Radi sa obklopovali 
knihami a obaja veľa čítali. Mária dokonca na svoje 
náklady vydala štyri knihy s vlastnou knižnou znač-
kou – exlibris. Boli pekne ilustrované a  zviazané 
v  ozdobných doskách. Určite najznámejšia z  nich 
je modlitebná knižka kardinála PETRA PÁZMÁŇA 
(Viedeň 1665). Ing. Hlodák predpokladá, že aj obraz 
v knihe zobrazuje muránsku kaplnku s modliacimi 
sa Vešeléniovcami. Žiadnym  tajomstvom nie je, že 
aj naša MURÁNSKA VENUŠA sa venovala vlastnej 
literárnej tvorbe. Písala veršíky, pesničky a podnie-
til ju k  tomu dvorný básnik a advokát Vešeléniov-
cov ŠTEFAN GYŐNGYŐSI (1629 – 1704). Mala však 
v úcte aj tvorbu svojho bratranca – básnika MIKU-
LÁŠA ZRÍNSKÉHO. Jeho matka bola rodená Magda-
léna Séčiová. 

Nuž, kto by nebol hrdý na svojho úspešného 
bratranca. Tak ako aj naša redaktorka Ing. Soňa Ha-
ššová na svojho jubilujúceho príbuzného spisova-
teľa, ktorý hlavne svojimi knihami pre deti a mládež 
obohatil našu národnú slovenskú knižnicu a v na-
šej obci sa zaradil medzi najslávnejších muránskych 
rodákov. Pán PETER GLOCKO dňa 2. júna oslávil 
svoje 70. narodeniny, k čomu mu v mene všetkých 
Muránčanov srdečne blahoželáme a  ešte pripája-
me želanie: „Veľa zdravia, šťastia a  úspechov, pán 
spisovateľ! Neraz ste nás presvedčili o tom, že kľúč 
od histórie hradu a  obce Muráň (okrem Ing. Hlo-
dáka), právom patrí aj Vám a že kameň mudrcov je 
v každom z nás“. 

 - RS –

Deň matiek je výnimočný sviatok, ktorý 
pamätá na všetky mamičky. Tak ako 
každý rok, aj tento sme si uctili a potešili 
naše mamičky v piatok 27. mája 2016 
v kultúrnom dome v Muráni kde sa 
konala oslava ku  Dňu matiek. Úvodný 
príhovor predniesol pán starosta obce 
Ing. Roman Goldschmidt, ktorý privítal 
mamičky, babičky a všetkých zúčastne-
ných. Mamičkám sa prihovoril: Byť ma-
mou, je najkrajšie „povolanie“ v živote 
každej ženy. Deň matiek je špeciálny čas 
povedať našim mamám ako ich máme 
radi, čo pre nás znamenajú a vyjadriť 
im našu vďačnosť za všetko, čo pre nás 
urobili! Slávnostný program pokračoval  
vystúpením detí z materskej školy v 
sprievode svojich učiteliek. Predstavili 
sa básničkami, pesničkami a nakoniec 
zatancovali. Ich žiarivé očká, milé a 
úprimné slová sú vždy tou najvďač-
nejšou spomienkou na sviatok matiek. 

V ďalšej časti programu sa na javisku 
predstavili deti, z folklórnej skupiny 
Slniečko, ktoré mali pripravené pásmo 
ľudových pesničiek a tanček. Mladší 
žiaci sa predstavili  ukážkou na motívy 
rozprávky „Šílene smutnej princezny“, 
z ktorých mali pripravené hudobno - 
pohybové pásmo. Hrou na heligónku 
a spevom sa predstavil Daniel Spišák. 
Slávnostný program pokračoval vystú-
pením starších žiakov v literárno - hu-
dobnom pásme. Veľký potlesk zožali aj 
ukážky rytmických tancov na modernú 
hudbu. Slávnostný program ukončili 
dievčatá výstupom  so stuhami. Veríme, 
že naše deti programom nesklamali, ale 
naopak potešili celé obecenstvo, ktoré 
potleskom nešetrilo. Všetci odchádzali 
plný dojmov z vydareného podujatia.  
Pri odchode z kultúrneho domu obdr-
žala každá žena voňavý karafiát. 

Ing. Soňa Haššová

OSLAVA DŇA MATIEK

Z vystúpenia mladších žiakov z pásma Šílene smutná princezná

V nedeľu 22. mája sa v kostole sv. Juraja 
v Muráni konala sviatosť - Prvé sväté 
prijímanie. Svätá omša začala o 1030 
hod. Omšu slúžil miestny pán farár Mgr. 
Ján Gnip . Na Prvé sväté prijímanie toh-
to roku išlo 10 detí (žiaci tretej triedy). 
Z toho 8 dievčat a 2 chlapci. Počas tohto 
školského roku si  prehlbovali svoje 
náboženské vedomosti a intenzívne 
sa pripravovali na sviatosti Zmierenia 
a Eucharistie, aby prvý krát prijali Telo 
Kristovo. 
Slávnosť Prvého svätého prijímania je 
oficiálnym uvedením detí do kresťanské-
ho života. Deti verejne skladajú krstný 
sľub, čím sa prihlasujú k viere, hodnotám 
a spôsobu života kresťanov. Prvé sväté 

prijímanie sa slávi vtedy, keď sa dieťa 
už samo od seba slobodne a vedome 
rozhodne, že chce byť kresťanom katolí-
kom, chce sa začleniť do Kristovej Cirkvi. 
Za srdce mnohých chytil celý priebeh 
aktu Prvého svätého prijímania aj s 
pesničkami, ktoré mali pripravené deti. 
Kostol bol v tento deň plný sviatočne 
oblečených ľudí. Sviatočnú atmosfé-
ru umocňovala aj  nádherná výzdoba 
kostola, ktorá bola v bielo-žltej farbe 
a nechýbali ani tradičné brezy. Tento 
krásny slnečný deň prispel k tomu, že 
deti mali zážitok na ktorý budú mať 
pamiatku celý svoj život.  

- SH -
Foto: z albumu p. Jána Melichera

PRVÉ SVÄTÉ PRIJÍMANIE

SLÁVNOSTNÁ 
POSLEDNÁ  

JÚNOVÁ SOBOTA 
-  „BIRMOVKA“

Sviatosť birmovania, nazývaná jedno-
ducho aj "birmovka" je vyvrcholením 
duchovnej prípravy kandidáta. Bir-
movanie, takisto ako krst, ktorého je 
dovŕšením, sa udeľuje iba raz. Je to 
prijatie Ducha Svätého, ktoré prebieha 
vkladaním rúk biskupa ako nezmazateľ-
ný znak. Tento sviatok sa konal v sobotu 
25. júna 2016 v kostole sv. Juraja v Mu-
ráni  kde sviatosť birmovania prijalo 37 
mladých ľudí. Slávnostnú svätú omšu 
celebroval rožňavský diecézny biskup 
Mons. Stanislav Stolárik. Na slávnos-
ti sa zúčastnili viacerí kňazi z okoli-
tých farností a hojný počet veriacich z 
blízkeho i ďalekého okolia. Tento deň 
bol slávnostný pre veľa rodín, nakoľko 
sprevádzali na tejto ceste svojho rodin-
ného príslušníka. Sviatosť birmovania 
tvorí spolu s krstom a Eucharistiou 
jeden celok „sviatostí uvádzania do 
kresťanského života“, ktorého jednotu 
treba zachovať. 

- SH -
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Po 7 rokoch cestovania a  práce v  tejto 
krajine som si nemohla nevšimnúť isté 
rozdielnosti medzi našimi krajinami. Cho-
dím sa prechádzať a  som dojatá krásou 
a čistotou prostredia. Rieka je riekou a nie 
odpadkovým košom - čistá a  priezračná, 
upokojujúca - rybičkám tam nič nehrozí. 
Akonáhle sa začína prebúdzať jar a  po-
časie dovolí práce na záhrade, všetci sa 
hmýria a  pracujú na skrášľovaní svojich 
domov ako včeličky. Výsledkom je (teraz 
v júni to vidieť naplno), rozkvitnutá záhra-
da, vykosený trávnik, okná i  balkóny ob-
sypané kvetmi. Keď prechádzate ulicami, 
neviete kam skôr otočiť zrak. Život sa vám 

zdá byť nádherný. Keď sa pozriem dooko-
la obklopujú ma vrchy - pripomína mi to 
náš úžasný Muráň - dedinku v údolí...
Potrpia si tu aj na separáciu odpadu - 

plast, sklo, tuhý komunálny odpad. Na uli-
ci nenájdete odhodený papier. Raz som 
tu síce videla odhodenú krabičku od ciga-
riet - no bohužiaľ so slovenským nápisom. 
Takže učme deti, že smeti patria do koša, 

že rieka je tu na to, aby nám svojim žbln-
kaním spríjemňovala život a nie že človek 
pri pohľade do nej neráta kmitajúce sa 
rybičky, ale všetok sortiment, ktorý tam 
nemá čo robiť. 

Viera Tesáková

Tam sa toho 
zmestí...

Chceli by sme upozorniť občanov, že 
čistička odpadových vôd (ČOV) neslúži 
ako smetný kôš. Ako som sa dozvedela 
od obsluhy našej ČOV, v  našej čističke 
končí skutočne všetko (pánska ochrana, 
vlhčené obrúsky, dámske hygienické 
vložky, spálený olej...). Je to stále o tom 
istom, tak ako aj pri separovanom zbe-
re, tak isto aj s kanalizáciou., Keď všetci 
budeme porušovať pravidlá a  zákony, 
nikdy nebude na svete poriadok a  nič 
nebude fungovať. Viem, že takmer všet-
ci sa rozčuľujú (resp. sa im nepáči), že 
za kanalizáciu treba platiť. No neviem, 
čo by povedali, keby na základe ich ne-
zodpovedného a bezohľadného správa-
nia bola táto suma ešte väčšia. Tak vás 
chcem poprosiť milí spoluobčania rob-
me veci správne!!!

Bc. Jana Hajdúková

Začalo to 
krásne

Začalo to krásne, spieval som básne 
a ďalej už nič... všetko to skončilo. Pri 
nedávnej návšteve mojej chaty som 
si všimol, že v  Pastovníku prebehli 
nejaké výkopové práce. Až mi srdce 
podskočilo, keď som konečne videl 
nejakú pozitívnu aktivitu na tomto 
mieste. No zbytočne som sa nazdával, 
že sa bude v  tomto počine pokračo-
vať. Viem si predstaviť, že aj takáto 
pracovná činnosť dokáže pomôcť 
tomuto miestu. Začalo leto, tak sa mi 
hádam ešte tohto roku podarí uvidieť 
nejakú zmenu k  lepšiemu na tomto 
„Bohom zabudnutom mieste“. 

verný čitateľ

Putovanie Rakúskom

Pri upratovaní špajze, medzi starými Slo-
venkami, ktoré som si odkladala, som náho-
dou natrafila na Ročenku odbojárov z  roku 
1998. Môj otec bol odbojár. Táto ročenka 
nám chodievala pravidelne. Bol v  nej ka-
lendár a  iné zaujímavé čítanie. Prelistovala 
som ju a tu ma zaujal zvlášť jeden článok. Pri 
jeho čítaní sa mi tlačili slzy do očí. Bol taký 
dojímavý, že som sa rozhodla, že vám jeho 
obsah opíšem vlastnými slovami.  

Tento príbeh opisuje žena, ktorá každé 
ráno chodievala do práce popri nemocnici, 
kde ležal zranený vojak. V dome za plotom 
rástol pomerne veľký orgován. V  zime vraj 
bol nepekný, ako stará prútená metla. No, na 
jar to bola nádhera, keď rozkvitol. Tá omam-
ná vôňa sa šírila široko-ďaleko. Cez okná 
nemocnice vnikala až do izieb, kde ležal zra-
nený vojak. Spomína aj po mnohých rokoch 
každú jar, táto žena, od roku 1945. V nemoc-
nici ležal zranený sovietsky vojak. Bol mla-

dý, sotva mal dvadsať rokov. Vyznamenal 
sa hrdinským činom, pri ktorom bol ťažko 
zranený. Vyše troch týždňov bojovali lekári 
o  záchranu jeho mladého života. Celé dni 
ležal v ťažkých mukách. Raz, keď zavoňal tú 
omamnú vôňu orgovánu, poprosil sestričku, 
aby ho pritiahla k  oknu. Jeho žiadosti ses-
trička vyhovela a takto sa mohol celé hodiny 
pozerať na tú nádheru. Jeho ďalšia prosba 
bola, aby mu doniesla jednu malú rozkvit-
nutú halúzku. Nevedel sa tej krásy natešiť. 
Slabým hlasom šepkal: „Vyrastal som v mes-
te, kde orgován nerástol a  nevidel som tú 
krásu v prírode“. Keď ho prišiel navštíviť jeho 
veliteľ poprosil ho, aby zaniesol jednu veľkú 
kyticu orgovánu jeho mamke a druhú jeho 
dievčaťu. Mamka vie, ktorej. A tak sa aj stalo, 
Ninočke a mamke, kytice orgovánu utíšili ich 
bolesť. Orgován a sloboda patria k sebe, veď 
vedia o nich krásne písať aj básnici. 

Bohdana Halušková

Spomienka
na sovietskeho 

vojaka a orgován

Keď pani jar pošteklila deťom líčka svojimi teplejší-
mi lúčmi, mohli sa plní elánu vybrať do prírody. A to 
do susednej obce Muránskej Lehoty cez príslop. Deti 
si obuli turistické topánky a  túra sa mohla začať. Po 
ceste mohli vidieť prácu z  lesným kolesovým trak-
torom či malý prameň  vody. Museli tiež prekonávať 
rôzne prírodné prekážky v  podobe potôčikov. Prí-
jemne unavení si oddýchli na blízkej rybárskej chate  
v  Muránskej Lehote, kde mali piknik a  mohli spapať 
desiatu a malé dobroty, čo mali v batôžkoch. Potom 
sa zahrali hry okolo briezok, hľadali mravenisko a po-
letujúce motýle, či včielky. Šli aj k rybníku a sledovali 
žubrienky, z ktorých budú čoskoro veľké žabky. Nasle-
dovala cesta späť do Muráňa, ale už autobusom. 
Nasledujúci deň do našej MŠ zavítala mladá horár-

ka, ktorá deťom porozprávala o  prírode a  tiež o  po-
ľovníkoch. Zatrúbila – zahrala deťom na lesnom rohu 
a tým zahájila Deň Zeme. Naši škôlkari urobili pre prí-
rodu niečo užitočné a  to, že ju očistili od odpadkov 
a smetí. Pozbierali z nej všetko, čo tam nepatrí. Deti za 
odmenu dostali medailu: „Malý ochranár„ a tiež slad-
kú odmenu. Lesu zdar !!! 

uč. MŠ 

MALÍ TURISTI 
V MŠ 

OZNAM
Od pondelka 4. júla 2016 bude otvo-
rené komunitné centrum v Muráni (v 

budove pri futbalovom ihrisku).  
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KONEČNÁ TABUĽKA NADSTAVBOVÁ ČASŤ 1. trieda dospelí

Por. Mužstvo Z V R P skóre body +/-
1. TJ Tatran Muráň 26 18 5 3 73:23 56 20

2. TJ FK Veľký Blh 26 12 5 9 47:44 41 2

3. TJ Oždany 26 11 4 11 66:54 37 -2

4. FK obec Lubeník 26 10 7 9 51:54 37 -2
5. MFK Jelšava 26 10 4 12 56:60 34 -5

Ročník 2015/2016 sa začal na jeseň 
2015. V tejto sezóne dochádza k zmene 
systému súťaže, kedy v  I. triede hrá 10 
družstiev každý s  každým dvojkolo, čo 

tvorí základnú časť súťaže.  Po základnej 
časti nasleduje nadstavba, v ktorej o po-
stup do 5. ligy hrá prvých päť družstiev 
a o a o záchranu zostávajúcich päť druž-

stiev.
Futbalisti TJ Tatran Muráň postúpili po 
jesennej časti do nadstavbovej časti 
o postup do V. ligy. Hralo sa na 10. kôl. 

FUTBALOVÉ ZÁPASY

 Dňa 2. júna 2016 sa v športovom are-
áli Základnej školy v  Muráni uskutočnili  
okresné olympijské hry seniorov. Zišli sa 
tu seniori z  celého okresu v  počte 135 
ľudí, aby reprezentovali svoje organizá-
cie. Seniori boli rozdelení do troch ka-
tegórií (podľa veku).
 Súťažilo sa v týchto disciplínach - ženy: 
beh na 50 m, beh na 100 m,  hod graná-
tom na cieľ, hod váľkom do diaľky, kop 

na bránku, streľba  zo vzduchovky, vrh 
guľou a stolný tenis. 
 Našim seniorkám sa darilo. Najúspeš-
nejšou v  streľbe zo vzduchovky bola 
Mária Labošová, ktorá obsadila 3. miesto. 
Vo vrhu guľou 2. miesto obsadila Alice 
Kontúrová, a 3. miesto patrilo Márii Labo-
šovej. V stolnom tenise Magdaléna Repá-
ková obsadila 1. miesto. V behu na 50 m 
pani Alice Kontúrová obsadila 2. miesto. 

IV. OKRESNÉ OLYMPIJSKÉ HRY SENIOROV

Muránski seniori na IV. okresných olympijských hrách seniorov

Úspešní seniori v stolnom tenise 

V disciplíne: Kop na bránku pani Magdaléna Repáková (aj pod dáždnikom 
a s kabelkou na pleci dokázala obsadiť 1. miesto)

Záverečným súťažným stretnutím na do-
mácom ihrisku, potvrdili naši futbalisti 
oprávnenosť postupu do vyššej súťaže V. 
ligy. Čo sa nepodarilo pred rokom , ten-
toraz bol postup suverénny, čo hovorí aj 
tabuľka.
Aj napriek tomu, že o víťazovi oblastného 
majstrovstva bolo už rozhodnuté pred 
posledným kolom, chceli sa domáci hráči 
odvďačiť verným divákom aj záverečným 
víťazstvom, ktoré sa však nerodilo ľah-
ko. Súper bol technicky vyspelý s dobre 
organizovanou hrou a našli sa aj jedinci 
s dobrou kopacou technikou čo dokázali 
pri premenení dvoch štandardných si-
tuáciách na vstrelených nechytateľných 
gólov. 
Domáci sršali väčšou bojovnosťou, čas-
tejšou streľbou, čo prinieslo aj zaslúžené 
víťazstvo v pomere 4:2. Tento zápas pat-
ril k  tým vydarenejším, oku lahodiacim, 
priateľským, komorným.
Po záverečnom hvizde rozhodcu, prišli 
gratulácie k  postupu od hráčov hostí 
a  posledné slovo mali funkcionári ob-
lastného futbalového zväzu z Rimavskej 
Soboty, ktorí domácim odovzdali pa-
mätné medaile a  pohár pre víťaza, ktorí 
prevzal kapitán družstva Ľ. Hrbáľ. Nasle-
dovali slávnostné prípitky a  posedenie 
všetkých, ktorí sa o  tento úspech zaslú-
žili, zvlášť poďakovanie patrí starostovi 
obce a aktívnemu hráčovi p. Ing. R. Gold-

Úspešná 
sezóna

Najúspešnejšie boli naše seniorky v kope 
na bránku,  kde vo svojich kategóriách 
Ing. Eva Orbanová a  Alice Kontúrová 
skončili na 2. mieste, a  Magdaléna Repá-
ková skončila na 1. mieste.
Muži súťažili v týchto disciplínach: beh na 
60 m, beh na 200 m, vrh guľou, hod gra-
nátom na cieľ, hod granátom do diaľky, 
kop na bránku, streľba zo vzduchovky a 
stolný tenis. Regenda Michal v  behu na 
60 m a 200 m skončil na 2. mieste, a vo 
vrhu guľou sa umiestnil tiež na 2. mies-
te. Berente Ján vo vrhu guľou obsadil 3. 
miesto. V hode granátom na cieľ bol naj-
úspešnejší Mlákay Pavol, ktorý obsadil 1. 
miesto a Regenda Juraj 2. miesto. V hode 
granátom na diaľku bol najúspešnejší 
Berente Ján, ktorý skončil na 1. mieste. 
V kope na bránku Mlákay Pavol skončil 
na 3. mieste. V  streľbe zo vzduchovky 
Regenda Juraj obsadil 1. miesto. V  stol-
nom tenise sa našim mužom seniorom 
darilo. Mlákay Pavol obsadil 1. miesto, 
Regenda Juraj 2. miesto, Regenda Michal 
3. miesto. Beňo Ján obsadil vo svojej ka-
tegórií 3. miesto. 
 Počasie našim seniorom neprialo, 
celý deň pršalo, preto aj niektorí seniori 

v obave o svoje zdravie na niektoré 
disciplíny nenastúpili (hlavne behy, kde 
hrozilo pošmyknutie).
Organizátori urobili všetko preto, aby 
hry prebehli čo najlepšie. Disciplíny pre-
biehali na školskom dvore, v telocvični a 
na futbalovom ihrisku. Na posilnenie sa 
podával guľáš a muránske buchty. 
  V  súťaži družstiev seniori z  Muráňa 
skončili na treťom mieste s  počtom bo-
dov 54. Na druhom mieste sa umiestnili 
seniori z Mokrej Lúky s 55 bodmi a prvé 
miesto obsadili seniori z Revúcej so 102 
bodmi. Za najúspešnejšieho športovca 
okresných olympijských hier seniorov 
bol vyhlásený Zatroch Ján z  Muránskej 
Dlhej Lúky, ktorý získal celkovo 21 bodov. 
Za najúspešnejšiu športovkyňu olym-
pijských hier seniorov bola vyhlásená 
Hrbálová Anna z  Revúčky, ktorá získala 
19 bodov. Najstaršou a  tiež ocenenou 
účastníčkou okresných olympijských hier 
seniorov bola pani Gabriela Palúšová 
z Muráňa, ktorá nás vzorne reprezentuje 
v každom ročníku.

Ing. Soňa Haššová
Foto: z albumu p. Zdenky Štefaňárovej

schmidtovi, funkcionárom J. Huťanovi 
st., J. Bábeľovi a  ďalším. Za trpezlivosť 
a  dobré nervy pri tréningovom a  zápa-
sovom procese p. Mgr. J. Fatľovi. Praje-
me na záver mnoho ďalších športových 
úspechov.

Pavol Mlákay
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Neprešlo jazykovou úpravou

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. 

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. 4/2016 je 15. 
8. 2016. Tešíme sa na spoluprácu.

ROZLÚČKA
Odišiel stredoškolský profesor a básnik

SPOMIENKA
MANŽELIA 

HAJDÚKOVCI

   K 25. výročiu úmrtia pani MARGI-
TY, rod. SOJÁKOVEJ (19.12.1924 – 
13.7.1991) a 20. výročiu úmrtia pána 
PAVLA HAJDÚKA
(16.12.1922  – 18.2. 1997).

Čas na spomienku je vždy!
Keď ráno stávame
A Vy tu nie ste.
Keď pekný deň
prináša nám šťastie.
Keď večer usíname
A v srdci nám zaznie:
dobrú noc otcovi a mame.

Čas na spomienku je vždy!
Pri plamienku sviečky
s láskou si pripomínať
nežné Vaše pohladenie.
Prosiť Vás o odpustenie,
modliť sa za Božie požehnanie.

   Na rodičov a starých rodičov si s lás-
kou a úctou spomínajú dcéra a vnuci. 
ČESŤ ICH PAMIATKE!

Iba nedávno v rámci Dní obce Mu-
ráň (10. júna 2016) sme s potešením 
evidovali udelené ocenenie murán-
skemu rodákovi PhDr. FRANTIŠKOVI  
BÁBELOVI (1928 - 2016). Spolu sme si 
pripomenuli jeho životopisné údaje 
a úspechy v oblasti literárnej tvorby. 
On sa však už zo zdravotných dôvodov 
tohto slávnostného aktu nezúčastnil. 
Odišiel navždy v polovici júna 2016 vo 
veku 88 rokov. Ešte pred rokom vyšla 
jeho posledná - v poradí 11. básnická 
zbierka pod názvom Kde si mi... Tak 
ako v literárnej tvorbe aj v celom svo-
jom plodnom živote velebil lásku k ro-
dine, k ľudstvu, prírode a milovanému 
Muráňu, ktorej nemal nikdy dosť, ako 
to symbolicky naznačil veršami v záve-

rečnom poetickom diele. 
EPITAF
Poď láska moja, 
slniečko ľudských sŕdc,
nech si ťa, umierajúci,
do rúk schytím.

A potom v hrobe, 
už stále pri mne buď, 
keď som ťa málo mal
vo svojom žití.

ČESŤ JEHO PAMIATKE! S úctou a stá-
lou spomienkou kolegovia zo stred-
ných škôl MILAN  KVETKO, RUŽENA  
SVOREŇOVÁ a JURAJ KOCHJAR

Ku kondolujúcim sa pripája Obec 
Murán

AKÉ PODUJATIA NÁS ČAKAJÚ 
8. 7. 2016 o 1900 hod

Múzeum Muráň vystúpenie Vladi-
mír Ondrejčák – klasická gitara
Z diel autorov (F. da Milano, J.S. 
Bach, M.M. Ponce a iných) vstup 

voľný

22. - 23. júl 2016
RÓDEO MURÁŇ - 24. ročník

Piatok (Tulibanda, Mloci, Smola 
a hrušky, Iné Kafé, Oldies party, 
TWENTY FIVE s Julom Viršíkom)
Sobota doobeda - Ródeo súťaže
Večerný program (Žobráci, Ned-
vědovci, Metalinda, Heľenine oči, 
Betliarske vidly – country zábava)

Jednodňová vstupenka
(Sobota) 10 €,

Dvojdňová vstupenka
(Piatok + Sobota) 15€ 

Záchytné parkovisko, stanové 
mestečko, stanovanie ZDARMA

50 rokov
Nataša Spišáková
Mária Hégerová

Ing. Juraj Frandel

55 rokov
Božena Kucuková
Alena Vrbjarová

60 rokov
Antonín Matula

65 rokov
Božena Krštieňová

Božena Belková
Ľubomír Adamec

70 rokov
Alžbeta Halušková
Mária Berzétyová

Alojz Tomko

80 rokov
Magdaléna Kochjarová

Narodili sme sa prevažne v roku 1977, ale niektorí z nás, narodení po 1. septembri 
1976, si v tomto roku pripomenú okrúhle 40. narodeniny. Všetci však v júni 2016 
oslávime štvrťstoročie od ukončenia Základnej školy v Muráni. V živote človeka 25 
rokov nie je až tak veľa, no ľudia okolo štyridsiatky už dávno ukončili stredné školy, 
niektorí i vysoké. My patríme ku generácií, ktorá ešte absolvovala jednoročnú zák-
ladnú vojenskú službu na Slovensku – v Martine, Michalovciach, v Rimavskej Sobote, 
na Sliači atď. Aj my sme zažili slávny vojenský výcvikový priestor Lešť pri Modrom 
Kameni, alebo presnejšie pri dedine Sása Pliešovce. Mnohí spolužiaci si stihli založiť 
vlastné rodiny, môžu sa pýšiť svojimi deťmi, no iní sú už rozvedení a dosť veľká časť 
z nášho bývalého kolektívu v ZŠ je zatiaľ nezadaná. 

V školskom roku 1990/1991 ZŠ v Muráni ukončilo 35 žiakov. Riaditeľom školy bol 
Mgr. PAVOL SKLENÁRIK (1939 – 2006), triednou učiteľkou 8.A Mgr. JANKA KORE-
ŇOVÁ, ktorá teraz pôsobí v Revúcej a v 8.B triede p. BOŽENA JANKOVIČOVÁ, ako 
dôchodkyňa a vdova žije v Muránskej Dlhej Lúke. 

Mgr. Ján Svoreň
Vpredu: JÁN SPIŠÁK, RÓBERT HLODÁK, MILAN ŠTEFANKO, PETER HUDEC.
Dievčatá zľava: KATKA KOLÁROVÁ, GABIKA VRBJAROVÁ, ZUZKA CHOLVÁDTOVÁ, 

RUTKA ĎUREJOVÁ, MONIKA BOMBOVÁ, IVKA HOĎÁKOVÁ, DARINKA KUBALIAKOVÁ, 
JARKA HRBÁĽOVÁ, MIRKA SLIACKA, ALENKA FERENČÍKOVÁ

Za nimi: tr.uč.8.B BOŽENA JANKOVIČOVÁ, JÁN PETALÍK, VÁCLAV SPIŠÁK, MARIÁN 
PIROH, ZUZKA HLODÁKOVÁ, MIRIAM POCHOPOVÁ, DRAHUŠA MIKLODOVÁ, MARTI-
NA FABOVÁ, DRAHUŠA GILKOVÁ, VILIAM MUŠUKA, ŠTEFAN SENKO, JURAJ REGENDA, 
tr. uč.8.A Mgr. JANKA KOREŇOVÁ, riad. ZŠ PAVOL SKLENÁRIK.

Posledný rad (zľava): JÁN SVOREŇ, DUŠAN MUŠUKA, IVAN VRBJAR, PAVOL BER-
NÁTH, FRANTIŠEK SENKO, FRANTIŠEK HRBÁĽ, MAREK TOPOR, VLADIMÍR SKLENÁRIK, 
ĽUBOMÍR ĎURČÍK, KAROL KONTÚR.

Uplynulo už 25 rokov
SPOMIENKA


