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Rozhovor s Mgr. Ladislavom Nagyom,
novovymenovaným prednostom MsÚ
1.apríla nastúpil do funkcie prednostu
MsÚ Mgr. Ladislav Nagy. Hovorili sme
s ním o plánoch, predstavách.
Veľa ste premýšľali, či prijať uvedenú
funkciu? Minulý rok v komunálnych
voľbách vás už po druhýkrát zvolili za
poslanca, preto ste v priebehu uplynulých rokov získali skúsenosti o chode
úradu a zrejme ste spoznali aj ťažkosti.
Musím skonštatovať, že po štvorroč
ných poslaneckých skúsenostiach som
musel zvažovať, či sa aj aktívne mienim
zapojiť do riadenia mesta. Rozhodnutie
nebolo jednoduché, ale nakoniec som sa
rozhodol, že budem pokračovať v práci
pre samosprávu. Rozhodnutie ovplyvni
lo viacero faktov. Vidím, že v poslednom
období sa zlepšila finančná situácia mes
ta, zlepšenia sú evidentné, ale aj ťažkosti.
Preto som sa rozhodol, že sa musím svo
jou mierou pričiniť o chod mesta a tiež
mestského úradu, aby boli občania spo
kojní s prácou radnice. Viem, aké výzvy
čakajú naše mesto a rád by som pomohol
pri ich riešení. Myslím predovšetkým na
rozvoj infraštruktúry, investície, ktoré sú
už v prípravnej fáze. Všetko som teda
dôkladne zvážil, a preto som prijal ponu
ku pani primátorky, aby som v nasledujú
com období mohol pomôcť touto formou.
V čase nášho rozhovoru ste vo funkcii
ozaj len pár dní, je preto nereálne, aby
ste v takom krátkom čase dôkladne spoznali chod mestského úradu. Predsa, je
niečo, čo by ste na základe predchádzajúcich skúseností zmenili?
Samozrejme, je to ozaj krátky čas, aby
som si vytvoril reálny názor. Podstatné je,
že chod mestského úradu je zabezpečený,
jednotlivé odbory si plnia svoje povinnos

ti, úlohy sú rozdelené. Určite, nič nemô
že byť perfektné, všetko sa dá vylepšiť.
Momentálne som v situácii, že sa obo
znamujem s novým prostredím, s priebe
hom jednotlivých úkonov, ale na základe
predchádzajúcich skúseností je jasné, že
chod úradu je štandardný. V rámci úradu

plánujeme zmeny, ktorých cieľom bude
účinnejšie a promptnejšie vybavovanie
záležitostí v prospech občanov. O jednot
livých krokoch by som podrobnejšie ešte
nerád hovoril, ale môžem konštatovať, že
na základe jednaní s pani primátorkou už
teraz sa zmeny uskutočňujú v rámci úra
du. Ako som uviedol, cieľom je, aby sme
zjednodušili komunikáciu medzi obča
nom a úradom.
Pri potulkách mestom sa stretávate s
názormi občanov týkajúcich sa vedenia
mesta. Ako prijali obyvatelia vaše vymenovanie?
Na základe skúseností sa stretávam s po

zitívnymi odozvami. Myslím si, že mesto
potrebuje také občianske zmýšľanie, na
štartovanie občianskej iniciatívy, ktoré
má ďaleko od dennej politiky a ktorá je
úplne stranícky nezávislá. Je dôležité, aby
sme v prospech mesta a jeho obyvateľov
vedeli zapojiť čo najviac ľudí do vecí
verejných, spoločne sformulovali ciele,
pričom je nevyhnutná aktívna účasť pri
realizovaní týchto cieľov aby sa čo naj
viac ľudí zapojilo do miestneho diania.
Myslím si, že prvé kroky sme v Tornali už
podnikli, podarilo sa nám povzniesť nad
stranícke šarvátky, čím môžeme byť prí
kladom pre iné mestá, spoločenstvá, kde
takéto spoločné uvažovanie chýba.
Ste teda názoru, že sa v prvom rade treba sústrediť na miestne danosti, miestny
záujem a stranícka politika ide úplne bokom alebo len v určitých medziach?
Áno, rozhodne som toho názoru. Musím
podotknúť, odkedy zastávam uvedenú
pozíciu, stretol som sa len s pozitívnymi
ohlasmi. Všetci sú otvorení a sú ochotní
viesť dialóg. Myslím, je to dobrý začiatok
už aj preto, lebo Tornaľa veľmi potrebu
je súdržnosť. Je namieste, aby sme pri
niesli niekdajší ráz mesta, také občianske
zmýšľanie, ktoré tu už predtým dlhé roky
bolo. Vidíme, vieme, že v uplynulom ob
dobí sme v tejto oblasti zaostali, ale prah
musíme prekročiť a urobiť všetko pre to,
aby sme získali niekdajší lesk nášho mes
ta. Prvé skúsenosti na mestskom úrade
ma utvrdili v tom, že máme všetky pred
poklady, aby sme boli úspešní.
Pán prednosta, ďakujeme za rozhovor a
v mene čitateľov a našej redakcie vám
prajeme veľa pracovných úspechov a vytrvalosti!
TaO

70. výročie odhalenia pamätníka padlých hrdinov
15. apríla 2015 si predstavitelia mesta, miestna organizácia
Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, predstavitelia
politických strán a hnutí, žiaci všetkých tornaľských škôl a radoví občania mesta pripomenuli pamätné udalosti spred 70-tich
rokov. Pri tejto príležitosti sa k prítomným prihovoril predseda
miestnej organizácie SZPB PaedDr. Marian Zelina a primátorka mesta Tornaľa Mgr. Anna Szögedi, z rúk ktorej si prevzali
pamätné listy občania, ktorí sa aktívne zaoberajú historickými
udalosťami a nenechávajú zabudnúť na medzníky, ktoré priniesli do nášho regiónu mier. Pamätné listy si prevzali: PaedDr. Marian Zelina, Mgr. Miroslav Tabaček, JUDr. Jozef Pupala, Artúr
Szobonya – vojenský veterán a vzácny hosť z veľvyslanectva
Ruskej federácie Nikolaj Sergejevič Ryžov. Pietneho aktu kla-

denia vencov sa zúčastnil aj Štefan Baláž, podpredseda miestneho výboru SZPB v Rimavskej Sobote a plukovník Ladislav
Sládek, priamy účastník bojov.
Úcta k obetiam zaväzuje aj po dlhých 70 rokoch. Je potrebné
vyzdvihnúť, že radoví občania mesta aktívne pomáhali pri výstavbe pomníka padlých vojakov Červenej armády. Najviac hodín odpracovali pani Csoltiová, Csíková a Bedécsová. Pamätník
bol postavený za veľmi krátky čas, ako prvý na oslobodenom
území bývalej ČSR. Slávnostne bol odhalený 15. apríla 1945.
Pamätník pripomína hrdinský čin našich osloboditeľov. Povinnosťou živých je zabezpečiť trvalý mier voči miliónom tých,
ktorí padli za slobodu. Je to povinnosť voči súčasným i budúcim
generáciám.
E.Z.
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„Prišiel som, videl som, poučil som sa“

Interview s Lajosom Balajtim, odstupujúcim prednostom radnice
Ako by ste dokázali najpohotovejšie
zhodnotiť dianie uplynulých štyroch rokov?
Prišiel som, videl som..... poučil som sa....
Keď ste obsadili pozíciu prednostu pred
štyrmi rokmi, čo bolo najťažšie?
V rokoch 1994-2006 som bol poslancom
mestského zastupiteľstva, prácu samo
správy som poznal dosť dôkladne. Chod
úradu je však niečo úplne iné. Termínové
úlohy a neprejde deň, kedy by okamžite

nebolo treba niečo neodkladne riešiť, čo
nebolo naplánované. Respektíve prídu
dvaja, traja, štyria občania, ktorých je po
trebné vypočuť a vec vyriešiť, ak sa dá,
na počkanie. Preto občas poobede bolo na
stole viac nevybavenej agendy ako ráno.
Začiatky? Keď som 1.februára 2011 na
stúpil do kancelárie a začal študovať do
kumenty, po istom čase mi začalo niečo
chýbať. Po dlhšom zvažovaní som dospel
k záveru, že nie som zvyknutý na ticho.
V škole, v triedach (o chodbách nehovo
riac) je vždy aspoň nejaký ruch. Netrvalo
to však dlho, pretože sa otvorili dvere...
V priebehu dní, týždňov, mesiacov usta
vične prichádzali kolegovia, občania,
poslanci, Tornaľčania so svojimi väčšími
-menšími problémami . Teda, nezostal čas
počúvať ticho... Čo bolo ťažké? Neprešiel
mesiac, keď do úradu zavítali kontrolóri z
Najvyššieho kontrolného úradu. Našťas
tie, ani pani primátorka, vedúci odborov,
ani referenti neboli na rozdiel odo mňa
nováčikmi, takže sme kontrolu prežili v
pohode. Najťažšie bolo, že napriek fi
nančnému nedostatku sme mesto museli
prevádzkovať, splácať nezaplatené účty
a úvery, aby sme predišli nútenej správe.
Podarilo sa a každý, kto sa nejakou mierou
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pričinil, môže byť hrdý. Tornaľa získala
späť úverovú dôveru a dôveryhodnosť. A
že situáciu vidia podobne aj Tornaľčania,
nič nedokazuje lepšie ako to, že máme
staronovú primátorku a poslancov, ktorí
opakovane kandidovali. Za posledné šty
ri roky poslanecký zbor schválil vyváže
ný rozpočet, tento rok sa podarilo čo – to
aj ušetriť, teda v budúcnosti bude možné
smelšie plánovať.
Ako prednosta úradu, všimli ste si, že
sa mesto Tornaľa vzdialilo od obvyklej
cesty, po ktorej by samospráva mala napredovať? Ak ste zaregistrovali takéto
„vzdialenie“, ako sa to odrazilo na ďalšom napredovaní mesta a čo to všetko
spôsobilo vo vzťahu k obyvateľom, poškodilo to miestne spoločenstvo?
Podľa môjho vedomia neexistuje u nás
obec, mesto, ktoré by bolo vo volebnom
období (2006-2010) trikrát nútené hos
podáriť v ozdravnom režime. V spomína
nom období kompetentní zabudli na fakt:
aká gramatika, taká politika. Tornaľu vo
februári 2011 naozaj len nepatrný krôčik,
pár dní delilo od nútenej správy. Ak by k
tomu došlo, boli by ohrozené prebiehajú
ce investície (priemyselný park, revitali
zácia centra mesta), neboli by nové pra
covné miesta, ďalší ľudia by sa dostali na
ulicu, zariadenia by bolo potrebné „raci
onalizovať“ alebo nebodaj zrušiť, vlastne
vývoj Tornale by dlhé roky stagnoval.
Závažné problémy ( a to sa za jedno vo
lebné obdobie úplne eliminovať ani nedá)
boli s miestnymi daňami a poplatkami. V
Tornali si poniektorí mysleli (a nielen tí,
ktorí žijú zo sociálky),že nie sú povinní
platiť nájomné, odvoz komunálneho od
padu, daň z nehnuteľností alebo daň za
psa. Poniektorí mali veru honosné nedo
platky a financie chýbali v rozpočte. Chod
mesta sa zabezpečuje z podielových daní
a miestnych daní a poplatkov. Demokra
cia stanovuje občanom nielen práva, ale
aj povinnosti. Keď sme teda (vo volebnej
kampani v roku 2010) hovorili, že nielen
v ekonomike mesta je potrebné urobiť
poriadok, ale aj v hlavách ľudí, mysleli
sme (aj) na uvedenú skutočnosť.
Vo vymáhaní daní vykonal finančný od
bor dôkladnú prácu. Zo začiatku mnohí
pripomienkovali, prečo je potrebné za
platiť dane a poplatky niekoľko rokov
pozadu. Dnes je takých pomenej... Spo
ločenstvo môže byť úspešné, členovia
spoločenstva sa môžu cítiť bezpečne len
vtedy, ak vedia, že zákony platia pre kaž
dého rovnako.
V priebehu rokov sa vám zrejme podarilo porovnať chod tornaľského mestského úradu s podobným úradom iných

miest. Zaostávame, ak áno, v čom? Alebo sme v niečom lepší?
Na to, aby som zrealizoval „študijné po
byty“ v iných úradoch nebola možnosť
ani príležitosť. Ale na internete som
si prezrel štruktúru úradov podobných
miest. Zistil som, že sa nemáme za čo
hanbiť, pretože na úrade či mestských
organizáciách nemáme prezamestnanosť,
dokonca... Vedúci odborov a referenti sú
skúsení pracovníci, ktorí odvádzajú svoju
prácu zodpovedne a dobre. Naozaj som
sa od nich veľa naučil. Keď som sa s ko
legami lúčil, povedal som, že som šťastný
človek , pretože v priebehu 42 rokov som
vystriedal len tri zamestnania a vždy som
mal možnosť pracovať s „normálnymi“
šéfmi, stále som stretával lepších a lep
ších kolegov. Aj v úrade som mal mož
nosť robiť v dobrom kolektíve, so súdrž
nými a nápomocnými kolegami.
Na záver mi dovoľte osobnú otázku.
Neoľutovali ste, že ste vymenili školstvo
za prácu úradníka? V priebehu štyroch
rokov vám nechýbala škola? Čím sa budete zaoberať na zaslúženom odpočinku? Je niečo, čo by ste chceli dobehnúť,
urobiť?
38 a pol roka nie je krátky čas. Keby som
povedal, že mi nechýbala škola, nechý
bali deti, klamal by som. Práca pedagóga
je najkrajšie povolanie. Spomeniem len
jedno: jeden dokument, jeden spis, jed
na zápisnica – hocijako krásne napísaná
– neusmeje sa na vás... Keby som pove
dal, že som oľutoval výmenu katedry za
kancelársky stôl, tiež by som nehovoril
pravdu. Život je raz taký. Keď som sa
rozhodol, že odídem z úradu, mnohí sa
ma pýtali, či sa nebudem nudiť . Odpo
vedám vždy rovnako, odkedy vymysleli
abecedu, len hlúpy človek sa nudí. Mám
zo dvetisíc kníh, z ktorých som prečítal
možno polovicu... Mám manželku, deti,
vnúča, psa Tódora, Csemadok, Andante,
veľa dobrých priateľov, veľa miest, kde
som zatiaľ nechodil, mám pokračovať?
Len aby zdravie slúžilo.
Na nový rok som od jedného kamaráta
dostal nasledujúce myšlienky. Vrelo ich
každému odporúčam, na zamyslenie sa:
„Trochu viac pokoja, dobroty, krotkosti,
Menej násilia, nenávisti, závisti,
Trochu viac pravdy na cestách, necestách,
Trochu viac pomoci v núdzi, v ohrození.
Trochu viac „my“ a menej „ja“,
Trochu viac sily, lásky, nádeje.
A oveľa viac kvetov na ceste životom,
Pretože na hroboch sú už aj tak zbytočné.“
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Opäť zasadalo MsZ
Náhradní poslanci zložili svoje sľuby
Mestské zastupiteľstvo zasadalo na svojom riadnom
zasadnutí 16.apríla, aby prerokovalo aktuálne otázky týkajúce sa mesta. Zasadnutie
viedla Mgr. Anna Szogedi,
primátorka mesta, z poslancov chýbal jeden, ktorý sa ale
ospravedlnil.
Po odsúhlasení jednotlivých
bodov programu, schválení komisií, pani primátorka
informovala o personálnych
zmenách. Koncom marca odstúpil z funkcie prednostu Lajos Balajti a od 1.apríla ho vo
funkcii nahradil Mgr. Ladislav
Nagy. K zmene došlo aj vo vedení Mestských služieb, kde
sa riadenia ujal istván Hunyák.
Pretože boli obaja poslancami,
po vymenovaní do funkcií, automaticky stratili svoj mandát.
Na uvoľnené pozície sa dostali kandidáti, ktorí získali v
komunálnych voľbách najviac
hlasov, teda náhradníci, menovite Bc. Beáta Kovalčíková a
Zsolt Bláha. Poslanecké sľuby
zložili v úvode zasadnutia. Po
slávnostnom akte pokračovali

poslanci podľa schváleného
programu.
Najprv Mgr. Ladislav Nagy,
prednosta, informoval o plnení skôr prijatých uznesení,
potom nasledovala správa
primátorky. Mgr. Anna Szögedi zhrnula najdôležitejšie
udalosti uplynulého obdobia.
Spomenula stretnutie dôchodcov pri príležitosti MDŽ, spomienkové oslavy z 15.marca
a oslavy Dňa učiteľov. Informovala, že 29.marca navštívil
naše mesto Zoltán Tornallyay,
ktorý sa zúčastnil aj bohoslužieb a slávnostného obeda.
Pani primátorka referovala o
činnosti jednotlivých odborov,
o výsledkoch rokovaní s vedeniami nemocníc regiónu. V
predchádzajúcich vydaniach
sme čitateľov informovali, že
ordinovanie v Tornali ukončil
dermatológ. Kvôli vyriešeniu
situácie, začala pani primátorka rokovania, ktoré boli zo
začiatku sľubné, ale situáciu
sa zatiaľ k spokojnosti nepodarilo vyriešiť. Odborní lekári
v regióne jednoducho nemajú

čas, aby ordinovali aspoň jeden deň v týždni v Tornali. Pre
pacientov nateraz zostáva cestovať za odborníkmi do okresných miest. Z príjemnejších
správ je potrebné vyzdvihnúť,
že je dokončená šatňa nachádzajúca sa v budove ZŠ P. J.
Šafárika. Šatňu môžu využívať návštevníci multifunkčného ihriska. Odznelo, že Ministerstvo vnútra SR odstúpilo
od výmeny budovy terajšieho
sídla polície na Letnej ulici za
bývalú budovu dôstojníckeho
bytu, ktorá slúžila aj ako ordinácia detského lekára.
Správu primátorky vystriedala správa hlavnej kontrolórky mesta, v ktorej Ing.
Erika Gyorfiová oboznámila
prítomných so stanoviskom
súvisiacim s dlžobami mesta.
Následne Attila Bódi, viceprimátor, informoval o zmenách,
ku ktorým došlo v zložení jednotlivých komisií. Ďalej Ing.
Tímea Koleszárová, vedúca
finančného odboru, navrhla druhý pozmeňujúci návrh
rozpočtu roku 2015. Skonšta-

tovala, že pozmeňujúci návrh
je potrebný z dôvodu, že ako
na strane príjmov, tak aj na
strane výdavkov sa očakávajú navýšenia. Návrh poslanci
schváli bez diskusie. Následne
prerokovali činnosti a hospodárenie jednotlivých organizácií. Mestské inštitúcie –školy,
škôlky, CVČ, MsKS, Mestské služby musia podľa zákona ročne vypracovať správu o
hospodárení a činnosti. Správy jednotlivé inštitúcie písomne odovzdali do konca marca,
dokumenty dostali aj poslanci.
MsZ následne schválilo žiadosti o odpredaj a prenájom
nehnuteľností. Podľa zákona
MsZ musí v pravidelnom časovom intervale schváliť plat
primátora mesta. Návrh predostrel Attila Bódi, viceprimátor, k zmene v plate primátora
nedošlo. Návrh poslanci prijali bezo zmien. Následne predsedovia komisií referovali o
činnosti uplynulého obdobia.
Zasadnutie skončilo interpeláciami poslancov.
TaO

Nepomohli sme preto, aby sme sa zviditeľnili
27.marec – Deň narcisov
Neodmysliteľnou súčasťou jari je tradičná verejnoprospešná finančná zbierka Ligy proti rakovine pod názvom Deň narcisov.
Tento rok sa tisícka dobrovoľníkov vybrala do ulíc slovenských
miest a obcí o čosi skôr 27.marca, nie ako po minulé roky, kedy
sa zbierka uskutočnila v apríli. Dobrovoľníci ponúkali v uliciach narcis ako symbol prejavu podpory a spolupatričnosti ľuďom s onkologickou diagnózou. Tohtoročné posolstvo 19. ročníka Dňa narcisov, ktorý organizuje Liga proti rakovine (LPR),
znie „Nepomáhajú preto, aby sa zviditeľnili“. Zbierka má osloviť všetkých, ktorí chcú pomôcť bez zbytočných rečí a bez toho,
aby sa o nich hovorilo len preto, že pomohli. Veď denne sa stretávame s ľuďmi, ktorí ľutujú pacientov, hovoria o tom, že by sa
malo pomôcť, veľa sa o tom hovorí, no keď príde na činy, nič sa
nedeje. Rozhodujú predovšetkým reálne skutky, ochota pomôcť
a nie prázdne slová. Tieto myšlienky reprezentovali aj dobrovoľníci v sprievode svojich pedagógov zo Základnej školy P. J.
Šafárika, ktorí sa akcie pravidelne úspešne chopia pod vedením
koordinátorky projektu Mgr. Zuzany Mičkovej. Do tornaľských
ulíc však vyrazili o deň skôr 26.marca, pretože ďalší deň čakali
pedagógov oslavy učiteľského dňa a na žiakov zas riaditeľské
voľno. Výnos zbierky sa opätovne použije na realizáciu programov, aktivít a projektov v prospech pacientov a ich rodín, na
podporu medicínskych a výskumných projektov i na edukačné
a informačné aktivity pre zdravú populáciu. Narcis ponúkaný
dobrovoľníkmi je symbolom prejavu podpory a spolupatrič-

nosti ľuďom s onkologickou diagnózou. Klasickým znakom
sú pokladničky, tento rok modrej farby, ktoré sú tiež označené
dátumom zbierky, logom LPR, číslom povolenia ministerstva
vnútra a tiež jedinečným číslom. Všetky informácie o identifikačných znakoch, ktoré sú z dôvodu úsilia zabrániť ich prípadnému zneužitiu, sú každý rok odlišné. Podporiť projekty pre
onkologických pacientov, ich blízkych a verejnosť bolo možné
nielen počas Dňa narcisov. Prispieť do zbierky mohli darcovia
od 9. marca do 31.marca dobrovoľným finančným príspevkom
na účet zbierky alebo zaslaním SMS v sieti všetkých mobilných
operátorov. Minulý rok sa v rámci 18. ročníka Dňa narcisov
podarilo tornaľským dobrovoľníkom vyzbierať 1164,73 eur. Je
potrebné poznamenať, že za štrnásť rokov, od roku 2001, odkedy sa uvedený projekt realizuje prostredníctvom základnej školy sa spolu podarilo vyzbierať 10 013,27 eur. Vyzbieraná suma
bola prakticky každým rokom stále vyššia, čo znamená, že Tornaľčania vôbec nie sú ľahostajní a nezištne pomáhajú tým, ktorí
to najviac potrebujú. Tento rok Tornaľčania, žiaci a študenti
tornaľských škôl, zamestnanci miestnych inštitúcií, podnikateľské subjekty prispeli sumou 810 eur. Vďaka všetkým, ktorí
si 26. a 27.marca pripli narcis a vyjadrili tak spolupatričnosť s
tými, ktorí bojujú s onkologickým ochorením. Iste si uvedomujú aj skutočnosť, že dobročinnosť je najväčšie blaho na svete.
Kto nezištne nepomohol, nevie, čo je skutočné šťastie.
E.Z.
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Mestské oslavy Dňa učiteľov
27.marca 2015 sa divadelná sála Mestského kultúrneho strediska v Tornali naplnila tornaľskými pedagógmi, pedagógmi na
zaslúženom odpočinku a predstaviteľmi mesta, aby spoločne pri
kultúrnom programe na chvíľu zabudli na každodenné problémy a školský zhon.
Deň učiteľov sa oslavuje v deň narodenia pedagóga, učiteľa národov, Jána Amosa Komenského, 28.marca, ktorého myšlienky
sú po viac ako štyristo rokoch stále aktuálne. Sviatok je oslavou
práce všetkých pedagogických pracovníkov, ktorých práca je
poslaním a zaslúžia si za svoje znalosti, trpezlivosť a obetu úctu
a poďakovanie. Práca učiteľa „nie je ľahkým chlebíkom“, neraz
ani adekvátne finančne ohodnotená. Každý kto si túto neľahkú
rolu vyskúšal, prípadne roky učí dnešné deťúrence , mi iste dá
za pravdu. Preto oslava všetkých pedagogických pracovníkov,
ktorí odovzdávajú našim deťom množstvo vedomostí, skúseností a poznatkov, vychovávajú ich k hodnotám a tradíciám, si
určite v dnešnej dobe zaslúžia pozornosť a poďakovanie. Práca
učiteľa, špeciálneho pedagóga, vychovávateľa si veľa vyžaduje,
je náročná najmä po psychickej stránke. Nezaobíde sa bez lásky
k deťom, trpezlivosti, individuálneho prístupu k žiakom, neustáleho vzdelávania a pasovania sa s problémami každodenného
školského života.
Tie na chvíľu zostali v piatkový deň bokom, pretože ako je u
nás pekným zvykom, tornaľská samospráva pripravila pre svojich pedagógov, pedagógov na zaslúženom odpočinku príjemné
stretnutie. Kultúrny program otvoril veľkolepo tanečný pár Richard Varga a Klaudia Tunyiová, členovia Magic in dance pri
CVČ v Tornali. Nasledovalo umelecké slovo žiačok z oboch
základných škôl.
K pedagógom sa slávnostne prihovorili poslanci mestského zastupiteľstva, PaedDr. Marcela Bundová-Anderková a PaedDr.
Ladislav Iván, ktorí vo svojich prejavoch vyzdvihli náročnosť

učiteľského povolania, ich prínos pre spoločnosť, ako aj dôležitosť harmonickej spolupráce zriaďovateľa, školy a rodičov.
Tlmočili myšlienky pani primátorky Mgr. Anny Szögedi, ktorej
je práca pedagógov dodnes veľmi blízka, dôverne pozná problematiku v školstve, a preto chce naďalej podporovať školstvo
v meste a pomôcť, kde je to potrebné.
Pekne sa prezentovali deti z Materskej školy na Školskej ulici,
nielen milými básničkami, ale aj tančekom, v ktorom im vypomohli aj pani učiteľky, takže zožali naozaj úspech. Ten zaznamenali aj deti z Materskej školy Pri majeri básňami, pesničkami, tancom.
K pedagógom sa prihovorila Bc. Beata Kovalčíková, predsedníčka ZRŠ pri ZŠ P.J.Šafárika, ktorá ocenila prácu pedagógov,
ich profesionalitu v mene rodičov školy. Za rodičov žiakov ZŠ
Ferenca Kazinczyho slová uznania vyslovil reformovaný farár
Nagy Róbert Ákos, ktorý sa pozastavil nad nemilým postavením učiteľov v spoločnosti a poukázal na skutočnosť, že učitelia
sú spoločnosťou oceňovaní, žiaľ, ako „nádenníci národa“. Hoci
práve od nich závisí výchova a vzdelanie budúcej generácie.
Svojimi slovami však dokázal tlmočiť obrovskú podporu, trpezlivosť, silu a uznanie. Bravúrnu
bodku za pekne pripraveným programom urobili nadaní hudobníci, malí virtuózi
zo Základnej umeleckej školy v Tornali. Veľký potlesk zožalo
vystúpenie Dominiky Breznaníkovej, Adama Zoltána Anderka
či spev Rebeky Brindzákovej. Renesančnú hudbu, piesne, kostýmy i pozdrav tlmočilo hudobné teleso Musica aeterna (Večne
živá hudba). Hudobníci spoločne so svojimi pedagógmi opäť
raz presvedčili publikum o hudobnom majstrovstve a tiež, že za
peknými výsledkami a vystúpeniami sa ukrývajú náročné hodiny tvrdej driny a nespočetne veľa nácvikov a skúšok, veď mnohí
už roky trávia svoj voľný čas hodinami hudby.
Stretnutie pedagógov s predstaviteľmi mesta pokračovalo neformálne v priestoroch mramorovej sály MsKS.
Všetky povolania sú náročné aj pekné zároveň, ale jedno platí
stále. „Kto má srdce plné lásky, vždy má čo dať“.
E.Z.

Žijeme tu a možno všetko ani nevieme...
Hoci je Tornaľa malým mestom, môže sa pochváliť aj chránenou prírodnou pamiatkou, ktorá je zároveň významná potápačská lokalita známa ako Morské oko. Zaujímavú prednášku o
jedinečnom prírodnom útvare s turistickým významom si mohli
vypočuť žiaci základnej školy pod vedením Mgr. Jolany Koósovej v priestoroch CVČ v Tornali od PaedDr. Zoltána Szántóa,
ktorý je sám aktívnym potápačom s mnohoročnými skúsenosťami. Morské oko na plážovom kúpalisku v Tornali má 200 –
300 tisíc rokov a jeho hĺbka dosahuje v priemere 38-40 metrov,
čo záleží od hladiny vody. Voda v oku je termálna, nezamŕza,
jej teplota je 17-19 stupňov Celzia. Voda je bohatá na fosílie,
rôzne druhy rýb, raky, dokonca sa v nej ukrýva aj jedna korytnačka. Práve touto termálnou vodu sa napúšťajú oba bazény na

tornaľskom plážovom kúpalisku, čím sa veru nevie pochváliť
každé rekreačné zariadenie na Slovensku. Dno morského oka
ukrýva stručné a zaujímavé informácie chránené fóliou, ktoré
slúžia pre potápačov. Prvý ponor sa uskutočnil v roku 1976, ale
uvedenú lokalitu spomína vo svojom diele už polyhistor Matej
Bel. V roku 2003 sa vypracoval hydrogeologický posudok pre
mesto Tornaľa, v ktorom sa uvádza aj význam danej lokality.
Morské oko je turisticky zaujímavým miestom, boli tu potápači
z Poľska, Maďarska, Česka či Rumunska. Veľakrát nie je potrebné cestovať kilometre za poznávaním iných regiónov či štátov, pretože zaujímavé lokality máme aj tu. Len sa zrejme o nich
málo hovorí...
E.Z.

Mestské kultúrne stredisko v Tornali a Divadlo Hotel Maria Banská Bystrica Vás pozývajú na komédiu

Nesmejte sa, prosím ...
18. mája 2015, 19.00 hod. Vstupné v predpredaji 6 €, v deň predstavenia 8 €.
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