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Dobrá nálada, chutné jedlá, skvelá atmosféra v Králiku
V tomto roku sa 20.júna uskutočnila spoločensko-kultúrna akcia, ktorú organizátori plánujú aj ako otvorenie letnej turistickej
sezóny. Akciu už piaty rok organizuje Attila Bódi, viceprimátor,
poslanec za mestskú časť Králik, ktorý povedal, že v tomto roku

sa nepodarilo skĺbiť slávnosť s otvorením turistickej sezóny,
pretože horúčavy začali pred týždňom a kúpalisko teda otvorili. Napriek tomu, že počasie organizátorom aj návštevníkom
dalo zabrať, akcia prebehla v príjemnej atmosfére. Podujatie
začalo ekumenickou bohoslužbou v miestnom reformovanom
kostole a súčasne sa začala aj súťaž vo varení v autocampin-

Rokovanie v Košiciach
o rýchlostnej ceste R2
Starostovia a primátori obcí a miest, ktorých sa nejakým spôsobom dotýka výstavba rýchlostnej cesty R2, dostali pozvanie do
Košíc na 8.júna. Naše mesto na stretnutí reprezentovala Mgr.
Anna Szogedi, primátorka mesta. Vládu reprezentoval štátny
tajomník ministerstva dopravy pán Stromček, ktorý zároveň informoval prítomných starostov a primátorov na košickej radnici
o výstavbe a o súčasnom stave príprav.
„Z prezentačných materiálov, ktorý rozdal štátny tajomník
bolo zrejmé, v akom štádiu sú jednotlivé úseky výstavby, aká
je situácia s plánmi a prípravami. Materiál obsahuje konkrétne
termíny a časové intervaly. V poslednom období sa podalo viacero petícií v súvislosti s rýchlostnou komunikáciou R2. Sami
dobre vieme, že výstavba by veľmi pomohla v rozvoji regiónu a
bolo by namieste, keby sa s výstavbou v oboch smeroch začalo
čo najskôr. Z materiálov vysvitlo, že napríklad výstavba úseku
medzi Tornaľou a Gombasekom začne až v roku 2023. Kolaudácia sa teda neuskutoční v roku 2040, ako sa avizovalo. Je pre
každého jednoznačné, že výsledky sa dajú očakávať niekedy v
rokoch 2030“, informovala nás Mgr. Anna Szögedi, primátoka
mesta.
Ďalej konštatovala, že jednotlivé vlády, žiaľ, aj koncepciu predchádzajúcej vládnej garnitúry spochybnili a každé štyri roky vyrukujú s novou koncepciou. „Dovtedy, kým sa do takej dôležitej
otázky zamieša politika, ťažko sa dá pohnúť vpred. Je nepredstaviteľné, aby nová vláda – a je úplne jedno, či sa tam dostane
pravica alebo ľavica – jednoducho zmiatne zo stola po voľbách
všetky plány, tak sa nedá očakávať pokrok“, vyslovila svoj ná-

Pokračovanie na str. 2

gu. Po bohoslužbách slávnostne otvorili podujatie pri soche sv.
Jána Nepomuckého, následne sa sprievod pobral k Slanej, aby
do rieky vhodili veniec na počesť svätca. Potom sa oficiálne otvorila súťaž vo varení, prítomných privítali Mgr. Anna Szögedi,
primátorka mesta a Attila Bódi, viceprimátor. Po slávnostnom
otvorení nasledoval kultúrny program, v ktorom sa prezentovali deti z MŠ na Ulici Pri majeri, žiaci ZŠ Ferenca Kazinczyho,
ZUŠ, deti z CVČ a deti z detského domova. Poobede návštevníkov zabávala dychovka Sobotienka z Rimavskej Soboty, večer
spríjemňovala pouličná zábava až do polnoci.
V tomto roku sa do súťaže vo varení prihlásilo 18 družstiev,
čo predstavuje vysoký záujem. Miestni obyvatelia svoj záujem
preukázali tým, že popri družstvách z Riečky a Lenky, všetci
ostatní boli miestni. „Družstvá pripravili výborné jedlá, jedno
chutnejšie ako druhé, kto sa súťaže zúčastnil, vlastne vyhral,
preto by som nerád vyzdvihoval ani jedno družstvo. Cieľom podujatia predsa nie je súťaž, ale aby sa ľudia stretli, porozprávali, zabávali. Deň Králika považujeme za akciu, ktorá združuje“,
skonštatoval Attila Bódi, hlavný organizátor. Na záver vyjadril
poďakovanie mestu, vedeniu mesta a sponzorom, že prispeli k
uskutočneniu skvelého podujatia.
TaO

Deň krivých zrkadiel
Spojená škola internátna v Tornali si 11. júna pripomenula
akciu pod názvom Deň krivých zrkadiel. Mladí ľudia s mentálnym postihnutím sa prezentovali svojím talentom pred budovou internátu, kde kreslili na asfalt. Heslom tohto ročníka
bolo: „Sme iní, nie horší. Dovoľte nám žiť s vami, nie vedľa
vás.“ Cieľom akcie je pozitívnym príkladom ovplyvňovať
postoje verejnosti a odbúravať predsudky voči ľuďom s
mentálnym postihnutím. Jedinečné podujatie sa v rámci Slovenska konalo 12.júna, u nás v Tornali o deň skôr, 11.júna.
Riaditeľ Spojenej školy internátnej v Tornali, PaedDr. Marian Zelina, zmenu termínu odôvodnil tým ,že v piatok väčšina žiakov odchádza domov na víkend, preto posunuli termín
podujatia, do ktorého sa zapojili aj minulý rok. Tiež uviedol,
že týmto spôsobom nám žiaci otvárajú dvere do ich sveta,
spoznávame ich talent, schopnosti, názory. Každý kto chce,
sa môže započúvať. Počas tohto dňa majú ľudia s mentálnym
postihnutím výnimočnú príležitosť ukázať širokej verejnosti, aký talent v nich drieme, čo všetko dokážu, čo si myslia
o veciach, ktoré sa okolo nich dejú, aký je ich názor. Len
zriedka dostávajú taký priestor ako práve počas Dňa krivých
zrkadiel. V Tornali sa okoloidúci tiež pozastavovali, pýtali
i ďakovali
zároveň
za pekný
zážitok.
Vo vzduchu visela
r a d o s t n á
atmosf éra
a bolo ju
vidieť i cítiť.
E.Z.
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zor pani primátorka. Ako skonštatovala, podľa jej mienky, náš
región v porovnaní s inými regiónmi Slovenska nedostal dokopy nič. Nemáme cesty, železničnú dopravu zminimalizovali,
zamestnávateľom a investorom štát žiadne úľavy neposkytuje,
dokonca aj turizmus, ktorý by mohol byť hnacou silou v oblasti
Gemera a Nógrádu, zaostáva v porovnaní s inými oblasťami.
„Napriek tomu bolo stretnutie dôležité, už aj preto, lebo sa do
pohára naliala čistá voda a môžeme vidieť, kde sa nachádzame
v súvislosti s touto otázkou a ktoré kroky je nevyhnutné urobiť.
Investícia podobného rázu pozostáva z mnohých čiastkových

úloh. Počnúc potiahnutím čiary, cez plánovanie, po odkúpenie
pozemkov, realizáciu verejného obstarávania, až po samotné
začatie prác je potrebné urobiť mnoho krokov, ktoré sa prakticky skôr nedajú ani stíhať, ako je plánovaný termín. Každý krok
vyžaduje čas, priebeh sa urýchliť jednoducho nedá a tiež sa nedá
nič vynechať či obísť. Riešením mohlo byť jedine to, keby sa s
prácami začalo pred rokmi či desaťročiami. Vtedy by sme mohli
mať komunikáciu dobrej kvality, ktorá by prilákala investorov.
V súčasnej situácii si nemyslím, žeby sa problematika neriešila
ako politická otázka, ale úloha, ktorú je potrebné splniť“, povedala na záver primátorka mesta.
TaO

Architektúra na švédsky spôsob
V réžii Združenia miest a obcí Slovenska
sa skupinka primátorov zúčastnila stáže
v troch švédskych mestách, Malmö, Göteborgu a Jönköpingu, aby preskúmala
architektúru a plánovanie mesta z pohľadu, ktoré je typické pre túto škandinávsku krajinu. Medzi pozvanými bola aj
Mgr. Anna Szögedi, primátorka mesta Tornaľa,
ktorá nás informovala, že
delegáciu prijali švédske
plánovacie agentúry, ktoré už aj predtým pracovali
na Slovensku. „V týchto
kanceláriách a potom aj na
jednotlivých miestach nám
ukázali, ako pristupujú
Švédi k rozvoju mesta, záhradnej architektúre a plánovaniu. Najmarkantnejší
rozdiel je, že vo Švédsku
začnú s plánovaním miesta
z architektonického pohľadu a určia sa podmienky
a nároky daného miesta - detské ihriská, parky,
a pod. a až potom podajú
návrh, aké budovy, akých rozmerov tam
majú postaviť. Keď sú jednotlivé plány
hotové, vedenie mesta ich prekonzultuje s
miestnym obyvateľstvom, ktoré má plné
právo vyjadriť sa k otázke. Aj z hľadiska
plánovania, vedenia mesta a obyvateľstva
je prioritou ochrana životného prostredia,
s tým sa návštevník stretáva na každom

kroku. V blízkosti železničnej a autobusovej stanice sú vytvorené parkoviská pre
bicykle a ľudia v oblekoch, kostýmoch
sadnú na bicykel a idú do práce. Samozrejme, sú vytvorené cyklotrasy. Je očividné, že z centra miest sa snažia dopravu
vytlačiť, na čo si zvyklo aj obyvateľstvo“,

povedala o svojich skúsenostiach pani
primátorka. Informovala ďalej, že podľa
jej skúseností sa ľudia svoj voľný čas
snažia tráviť hlavne v prírode, v parku, na
zelených priestranstvách a k tomu sa prispôsobuje aj mestská výstavba. Mestá a
obce majú svoje ihriská, oddychové zóny
a čo je podstatné, ihriská sa budujú tema-

Vatra v Stárni mala opäť úspech
Bleskový rozhovor o tom, čo sa ukrýva za úspechom. Na otázky
odpovedá: Róbert Legát, poslanec mestskej časti Stárňa.
- Pán poslanec, po koľkýkrát sa usporadúva vatra?
Bolo obdobie, jedná sa konkrétne o roky 1988-1994, kedy sa v
Stárni vôbec vatra neusporadúvala. Kde až siaha história stárňanskej vatry, neviem posúdiť, ale dôležitú úlohu som zohral
pri realizácii ešte ako veľmi mladý v roku 1994 . Odvtedy sa
akcia koná každý rok. Akcia sa dvakrát usporiadala na dvore
kultúrneho domu, ale po ostatné roky sa usporadúvala na pozemku vedľa budovy materskej škôlky. V priebehu rokov sme
zaznamenali stále vyšší záujem verejnosti, môžeme skonštato2

ticky. Niektoré rozvíjajú športový talent,
iné hudobný talent detí. Samozrejme, v
blízkosti ihrísk nie sú odpadky, vyčíňania
či krádeže. V blízkosti detských ihrísk je
vybudované golfové ihrisko alebo športové ihrisko pre dospelých. „Naši hostitelia
sa pokúsili poukázať na to, že pri plánovaní je na prvom mieste
vždy človek, obyvatelia, keď sa najprv venujú
architektúre a následne
výstavbe. Poukázali tiež
na dôležitosť odkomunikovať s obyvateľstvom
jednotlivé predstavy. Nikdy sa nestáva, že by sa
s obyvateľstvom nevedeli
dohodnúť, aj keď majú
úplne protichodné názory.
Dovtedy jednajú, menia,
kým nebude spokojnosť
na všetkých stranách.
Myslím si, že aj v tejto oblasti je na zváženie zmena
prístupu zo stany vedenia
miest, zo strany plánovania aj obyvateľstva. V
myslení sa musí dostať do popredia príroda, ochrana životného prostredia a pokiaľ
niekto dokáže v tejto súvislosti čokoľvek
urobiť, musí to vykonať. Myslím si, že to
bolo najdôležitejším krédom stáže“, podelila sa o svoje skúsenosti Mgr. Anna
Szögedi, primátorka mesta.
-red-

vať, že návštevnosť za posledné roky dosahuje 1500 osôb, ale
boli časy, keď sme uvedenú návštevnosť prekročili. Závisí to,
samozrejme, aj od účinkujúcich, programu. Ako príklad môžem
uviesť, že v roku 2010 v Stárni vystúpila známa hudobná skupina Republic (Maďarsko), a keďže bola akcia bezplatná, návštevnosť dosiahla 2500 osôb. Môžeme teda skonštatovať, že
návštevnosť narastá v závislosti od ponúknutého programu, ale
v priemere môžeme hovoriť o návštevnosti vyše tisícky osôb.
Akcia je vlastne najpopulárnejšia, má za sebou skvelú minulosť.
Je tiež dôležité, že okrem populárnych účinkujúcich sa posledných sedem - osem rokov na pódiu objavia aj deti z miestnej
materskej škôlky a tiež spevácky zbor klubu dôchodcov. Môžeme skonštatovať, že v prvom rade sú hlavnými protagonistami
miestni obyvatelia.
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- Každému je zjavné, že akciu týchto rozmerov nedokáže zorganizovať jeden človek. Kto pomáha, kto pracuje v úzadí?
V prvom rade musím povedať, že ak by nás nepodporovala tornaľská samospráva, akciu by sme na tejto úrovni nedokázali
zrealizovať. Samospráva roky podporuje akciu finančne, technikou a ľuďmi. Samozrejme, popri nich nechýbajú obyvatelia
Stárne, ktorí pomáhajú pri realizácii, prípravách, organizácii
dobrovoľne.
- Čo je tajomstvom úspechu? Pýtali sa na rady, nápady z okolitých obcí?
Áno. Vieme povedať, že naša generácia prebrala spomínanú akciu od starších, teda je to akási tradícia, presnejšie obecná tradícia. To je asi najdôležitejšie. Každý pracuje za spoločný cieľ,
zloprajníci sa nenájdu. Myslíme si, že aj rôzne efekty dokážu
ľudí prilákať. Preto je podstatné aj to, aká veľká je vatra. Tí,
ktorí už navštívili naše podujatie, vedia, že drevom nešetríme.
Je otázkou prestíže, aby bola vatra najväčšia, najlepšia. Nie je

jedno, samozrejme, kto vystupuje, aké je pohostenie, občerstvenie. Zrejme v tom sa ukýva tajomstvo úspechu.
- Kto vystupoval tento rok na vatre?
Ako som už naznačil, vždy vystupujú miestni škôlkari a Klub
dôchodcov zo Stárne. Tento rok sme pozvali spevácky zbor
Snežienka zo ZŠ Ferenca Kazinczyho. Tohtoročným hosťom
bola známa speváčka, niekdajšia členka hudobnej skupiny Nox,
Péter Szabó Szilvia, ktorá v Tornali nebola po prvýkrát a opäť
sa u nás cítila skvelo. V priebehu večera sa o dobrú náladu postarala známa tornaľská kapela Unicum. Musím podotknúť, že
od začiatkov si techniku objednávame u pána Arpáda Arkhelya,
nesklamal nás ani tentokrát. Myslím, že toto všetko mohlo prispieť k tomu, aby bola vatra v Stárni úspešná, o čom svedčí aj
pozitívna odozva návštevníkov.
- Ďakujeme za informácie a prajeme veľa úspechov pri realizácii nasledujúcich podujatí.
TaO

Mestské zastupiteľstvo zasadalo na kúpalisku
V polovičke júna sa mestskí
poslanci ako býva zvykom
stretli v Králiku na plážovom
kúpalisku. V dôsledku mnohých podaných žiadostí, ktoré
bolo potrebné prerokovať, sa
zasadnutie predĺžilo. Zasadnutie viedla Mgr. Anna Szögedi, primátorka mesta. Po
zvolení jednotlivých komisií
Mgr. Ladislav Nagy informoval prítomných o plnení skôr
prijatých uznesení. Nasledovala správa primátorky mesta, v ktorej referovala o dianí
uplynulého obdobia. V správe pani primátorka spomenula mimoriadne zasadnutie
MsZ zo dňa 12.mája. Vďaka
prijatému rozhodnutiu môžu
prevádzkovatelia reštaurácií
bezplatne vytvoriť terasy, ktoré prispejú k spríjemneniu koloritu mesta. Pani primátorka
podotkla, že časom sa zrejme
budú terasy naďalej skrášľovať, ale už teraz sa dá konštatovať, že rozhodnutie prinieslo
očakávanie. Ďalej informovala, že na mestskom úrade bola
nainštalovaná
elektronická
registrácia pre zamestnancov
a v budove sú umiestnené informačné tabule. Absolventi
niekdajšej strednej poľnohospodárskej školy sa po 50 rokoch stretli na pomaturitnom
stretnutí a navštívili aj mestský úrad. Podobné stretnutie
po 55 rokoch chystali aj bývalí študenti niekdajšej strednej školy. Dozvedeli sme sa
tiež, že mesto sa zapojilo do
akcie pod názvom Beh mieru.
Odznela informácia, že v poslednom období drasticky na-

rástli dlžoby voči mestu, ktoré
pozostávajú predovšetkým z
miestnych daní a poplatkov.
Pani primátorka informovala,
že odbor výstavby a regionálneho rozvoja pripravil viacero
projektov, z ktorých sú niektoré podané a niektoré čakajú
na vypísanie výzvy. Pri týchto
je potrebné spomenúť, že obe
základné školy boli úspešné v
projekte odstraňovania havarijných situácií. Medzi plánmi
je tiež revitalizácia Hlavnému
námestia zo strany autobusovej zastávky, rekonštrukcia
strechy základnej umeleckej
školy a obnova chodníkov,
ktoré spájajú jednotlivé vnútorné pavilóny Materskej školy na Školskej ulici. V pláne
je tiež rekonštrukcia strechy
na budove mestského úradu
a obnova hygienických zariadení na plážovom kúpalisku.
Na sídlisku Juh je potrebné
vytvoriť ďalšie parkovacie
miesta a zmodernizovať verejné osvetlenie. Všetky spomínané investície plánuje mesto
zabezpečiť z projektov. Pani
primátorka spomenula, že sa
zúčastnila na jednaní v Košiciach, kde bola témou výstavba
južného obchvatu R2 a následné posunutie termínu začatia
výstavby. V Putnoku sa pani
primátorka zúčastnila zasadnutia EZÚS, dostala pozvanie
na Dni mesta Ózdu a spolu
s niekoľkými primátormi sa
zúčastnila pracovnej cesty vo
Švédsku, ktorú zorganizovalo ZMOS. Tiež spomenula
jednanie, ktoré sa uskutoční
30.júna v Tornali. Témou jed-

nania bude, aby podnikatelia
regiónov s najvyššou nezamestnanosťou , medzi nimi
aj gemerského, mali daňovú
úľavu.
Následne Ing. Erika Győrfiová, hlavná kontrolórka mesta,
referovala o kontrole účtov
nenávratnej podpory miestnych občianskych združení z
rozpočtu mesta a tiež sa vyjadrila k záverečnému účtu roka
2014. Po správe nasledoval
tretí pozmeňujúci návrh rozpočtu. Návrh a odôvodnenie
predniesla Ing. Tímea Kole
szárová, zastupiteľstvo návrh
jednohlasne prijalo. Ďalej došlo k pozmeňujúcemu návrhu
štyroch všeobecne záväzných
nariadení, ktoré sa týkajú finančnej podpory občianskych
združení, vytvorenia zelene a
trhového predaja.
Nasledovalo prejedanie žiadostí občanov a podnikateľov.
Týkali sa predovšetkým kúpy
pozemkov, resp. nájmu. Dlhá
debata sa rozprúdila ohľadne
žiadateľa, ktorý plánuje odkúpiť pozemky v okolí niekdajšej krčmy Csekes. Niektorí
sa obávali, že zelené priestranstvo pred budovou nebude
môcť obyvateľstvo využívať,
iní zas žiadosť uvítali, pretože
drogovo závislí nebudú mať
prístup ani zo strany materskej
škôlky. Žiadateľ skonštatoval,
že v prípade priaznivého rozhodnutia je ochotný prispieť k
vybudovaniu detského ihriska
v Králiku. Žiadosť poslanci
nakoniec jednohlasne schválili. Je potrebné spomenúť ešte
návrh spoločnosti STEFE.

Spoločnosť je v prípade priaznivých podmienok ochotná
prevziať prevádzku vykurovania a dodávku teplej vody v
základnej škole s vyučovacím
jazykom slovenským. Kotolňa
je v uvedenej základnej škole
v havarijnom stave, vyžaduje sa každopádne výmena. V
prípade ak dôjde k dohode so
spoločnosťou, škola nebude
potrebovať nový kotol, nebude musieť zamestnávať ani
kuriča. Podľa prepočtov bude
môcť škola ušetriť ročne viac
tisíc eur.
Nakoniec Mgr. Ladislav Nagy,
prednosta úradu, informoval,
že sa podarilo objednať nové
služobné motorové vozidlo za
oveľa lepších podmienok ako
sa očakávalo. Na mimoriadnom zasadnutí sa odsúhlasila
suma 42 tisíc eur, ktorá zahŕňa všetky výdavky počnúc
poistením až po lízing. V porovnaní s uvedenou sumou sa
podarilo vozidlo kúpiť za 39
tisíc eur. Keďže verejné zariadenia musia kúpu nad tisíc eur
realizovať
prostredníctvom
tzv. elektronického trhu, obchodníci, ktorí sú v sieti zaregistrovaní sú nútení ponúknuť
záujemcom priaznivé návrhy.
Dodávateľa s najlepšou ponukou vyberá počítačový systém, dotknuté strany musia
skutočnosť rešpektovať. Práve
vďaka tomu bola stanovená
suma nižšia.
V závere zasadnutia zaželala pani primátorka všetkým
prítomným príjemné leto a
oddych a následne zasadnutie
ukončila.
TaO
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Deň detí
Deti, detičky a deťúrence sa každoročne tešia na deň, ktorý je
pre niektorých synonymom sladkostí a cukríkov, pre iných zasa
dňom športových turnajov, darčekov či detských radovánok.
Deň detí v Tornali neukrátil nikoho - futbalové družstvá zápolili o výhru, každý sa dosýta najedol, dostal darček v podobe
sladkostí a zasúťažil si na stanovištiach vytvorených študentmi
tornaľského gymnázia. Objavilo sa klasické a prekvapivo často
vyhľadávané preťahovanie lana, ale aj kriket. Neoficiálna súťaž
v šachu, ktorú si usporiadali sami šachisti, bola napínavá od začiatku až do konca. O naše plné brušká sa starali kuchári, ktorí
nám servírovali párky s kečupom, horčicou a chlebíkom. Na tribúnach sa zišli deti z oboch základných škôl a gymnázia, aby
sledovali napínavý futbalový duel. Špecialitou turnaja bol zápas
študentov gymnázia proti učiteľom našich škôl, ktorý skončil tes-

ným víťazstvom
gymnazistov.
Spomedzi ďalších súťaží možno vypichnúť beh
vo vreci, prehadzovanie vodných
balónov a beh
so zviazanou nohou. Myslím, že
hovorím za všetky deti, ktoré tam
boli, že to bol pre
všetkých zúčastnených výborný
zážitok a už dnes sa teším na nasledujúci Deň detí.
Adam Zoltán Anderko, VI.A trieda, ZŠ P. J. Šafárika

História Muránskeho hradu a životné osudy jeho pánov trochu inak
Stretnutie s Ing. Pavlom Hlodákom v zasadačke MsKS v Tornali

Pokračovanie z predchádzajúceho čísla

Obidve postele pochádzajú z Muránskeho hradu. Je pozoruhodné, že sa zachovali do dnešných čias (nachádzajú sa na
hrade Červený Kameň). Na Vešeléniho
posteli je zobrazená tvár Márie Séčiovej.
Rezbár nám zanechal jej skutočnú podobu. Posteľ Márie vypovedá o jej vzťahu k
prírode, koňom a poľovačke.
Ich osudy boli rôzne, činy veľké aj nevýznamné. Mnohí predstavitelia tejto rodiny a nakoniec aj Mária Séčiová preukázali veľké vlastenectvo a šľachetné skutky.
Dejepisná exkurzia po stopách Muránskeho hradu pokračovala historickou ságou rodov Koháry a Coburg. Tieto dva
rody spolu úzko súvisia, lebo dcéra posledného predstaviteľa Koháryovského
rodu sa vydala za Ferdinanda Juraja Coburga. Takto po Koháryovcoch prebrali
panstvo Muráň Coburgovci. Tí svojou
zvláštnou sobášnou politikou ovládli svet,
dostali sa všade. V období života Ferdinanda Juraja sa dostali jeho súrodenci na
najvýznamnejšie panovnícke posty v Európe. Jeho vnuk Ferdinand I. – bulharský
cár po abdikácii v roku 1918 odišiel do
nemeckého exilu, usadil sa v Coburgu (
pán Hlodák spomenul zaujímavý nápis
v Coburgu pod rodinnou fotografiou –
„Všetci tu boli, kedy prídete vy“), obľúbil
si Gemer a nazýval sa gróf Muránsky.
Mnohí ho zatracujú, iní velebia. Ale taký
je už život, nič nie je čiernobiele.
Pán Hlodák svoje rozprávanie rozšíril o
najnovšie poznatky, svoju knihu vydanú
v roku 2011 pod názvom Dobytie Muráňa
– Bratríci a lúpežný rytier Matej Bašo.
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Dozvedeli sme sa, že Muráň bol útočiskom prívržencov kráľovskej opozície. O
tom ako bojovali bratríci, ktorí mali na
hrade zhromaždisko a čo nakoniec viedlo
k ich porážke. O kontroverznej postave
regionálnych dejín Matejovi Bašovi sme
sa dozvedeli nové skutočnosti, ktoré menia pohľad na túto postavu slovenských
dejín. Dlho nedobytný hrad nakoniec dobyli v lete 1549 a hrad spravovala kráľovská posádka.
Autor sa na stretnutí zameral aj na
osudy rodiny Tornallyayovej (tiež ich
spomína v knihe), konkrétne na Jána a
Jakuba Tornallyayovcov. V roku 1523
je ako muránsky a rákošský hradný kapitán a gemerský župan spomínaný Ján
Tornallyay. Za hradného kapitána ho
vymenoval nový vlastník Muránskeho
hradu Ján Zápoľský. Ján Tornallyay bol
v roku 1514 jeho dvorným majstrom,
spravoval pre Zápoľského administratívu
jeho dvora. Dokonca bol v rokoch 1498
– 1524 gemerským podžupanom. Vysokú funkciu na sedmohradskom dvore aj
so svojím bratom Jakubom zastával až
do svojej smrti, keď v roku 1526 padol v
moháčskej bitke. Jakub po bratovej smrti dal hrad v Muráni opevniť, vybudoval
nové budovy, dal vystavať jednu obrannú
baštu, možno z obavy pred Turkami. Tieto fakty vyplývajú z listiny, ktorá bola
napísaná v poľskom Tarnowe.
Pán Hlodák sa okrem muránskej histórii venuje aj vývoju slovenského skla. V
zaujímavej prezentácii ukázal nádherné
výrobky, ktoré pochádzajú z dielní stredoslovenských sklární z rôznych období.

Prezradil, že sa opäť pustil do pátrania
ďalších dejín, odkrývania bielych miest,
pretože zistil nové skutočnosti o Muránskom hrade, ktoré čakajú na spracovanie
v trilógii o Muráni – hrad, obec, živá a
neživá príroda. Povedal napríklad, že na
hrade v Muráni sa vyrábali aj delá ako
jedinom hrade v Uhorsku a tie sa dodávali aj na hrad v Egri. Muránsky hrad sa
kedysi mohol pýšiť aj vlastným pivovarom. Nedávno sa mu do rúk dostal kalich,
ktorý darovala sestra Márie Séčiovej,
Eva, fiľakovskej evanjelickej cirkvi. Navštívil Kőszeg v Maďarsku, kde dodnes
stojí dom, v ktorom do svojej smrti v roku
1648 žila Mária Séčiová a pochovaná je
vraj v miestnom jezuitskom kostole. Nikto však dodnes nevie, či je to tak....
Kto prišiel, určite neoľutoval. Stretnutie s Ing. Hlodákom prinieslo množstvo
informácií a obohatilo účastníkov o fakty, ktoré zatiaľ nepočuli, nepoznali. Je iné
počuť niečo z úst človeka, ktorý sám na
vlastnú päsť pátral, ako sa pohodlne posadiť pred televízne obrazovky. „Široká verejnosť“, pre ktorú organizátori stretnutie
realizovali, však zrejme 25.marca volila
druhú možnosť. Škoda...
Záverom mi prichádzajú na um myšlienky Ing. Hlodáka: „Všetko, čo sme
zdedili po predkoch, nie je naše, my sa
o to musíme len starať, zveľaďovať to a
odovzdať to nasledujúcej generácii, aby
aj ona mohla hospodársky a morálne rásť
a prežiť. Nová generácia môže hodnotne
žiť len vtedy, keď nezabudne na dielo
svojich predkov a bude využívať ich životné poznatky a skúsenosti.“
E. Z.
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