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Správa primátorky mesta o udalostiach uplynulého obdobia
Od posledného zasadnutia MsZ – v októbri bolo slávnostné zasadnutie - uplynulo dlhšie obdobie, preto správa pani
primátorky, Mgr. Anny Szögedi, sumarizovala udalosti troch mesiacov. Pani
primátorka najprv informovala o tohtoročných Dňoch mesta a slávnostnom zasadnutí mestského zastupiteľstva.
9. októbra prebehlo slávnostné zasadnutie v rámci Dní mesta a obyvateľov čakala
bohatá séria podujatí. Okrem stretnutia s
čestnými občanmi a ocenenými mesta (ktoré sa muselo odriecť na poslednú
chvíľu pre zaneprázdnenosť väčšiny pozvaných hostí) sa uskutočnili všetky plánované kultúrno-spoločenské podujatia:
Jubilejný koncert speváckych zborov k
40. výročiu založenia zboru Andante,
spomienkové oslavy ku Dňu aradských
mučeníkov, večer tornaľských škôl s otvorením Dní mesta, dva koncerty, Memoriál Lászlóa Ivána, jesenný mestský
jarmok, kladenie vencov k pamätnej tabuli obetí I. sv. vojny, resp. k pamätníku obetí II. sv. vojny, otvorenie výstavy,
predstavenie tria La Gioia, malý koncert
dychovej hudby a na záver slávnostné zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Tor-

nali za účasti pozvaných hostí a delegácií
družobných miest z Putnoku, Tarnowa,
Hevesu a Érmihályfalvy.
„Oslavy – ako aj po iné roky – prebehli
bez problémov, ja si myslím, že boli opäť
dôstojné a každý si mohol nájsť program,
ktorý sa mu páčil“, skonštatovala vo svojej správe pani primátorka.
Z činností jednotlivých odborov vyzdvihla odbor sociálno-správny a školstva, ktorý vypracoval harmonogram zabezpečenia volieb do NR SR.
Odznelo, že prebieha príprava na systém
integrovaného obslužného miesta (list
vlastníctva, obchodný register, register
trestov), v súčasnosti už prebieha výdaj
rodných listov.
Došlo k zvýšeniu počtu prípadov vyplácania detských prídavkov a s tým súvisiace vyplácanie rodičovského príspevku v
porovnaní so začiatkom roku 2015 o 25
%, celkovo je v súčasnosti 170 prípadov.
Pre rodičov s deťmi, ktoré neplnia pravidelne povinnú školskú dochádzku boli
zavedené sociálne kupóny ako prevencia
proti zneužívaniu prídavkov na deti.
V súvislosti s aktivačnou činnosťou sa
vykonávajú mesačné vyúčtovania dotácie

v zmysle jednotlivých zmlúv s ÚPSVR.
Priebežne je prideľovaná práca jednotlivým uchádzačom o zamestnanie. Spracúvali sa podklady pre nové žiadosti,
podpísali sa nové zmluvy. V oblasti
školstva sa spracovali požiadavky na náklady dopravného pre žiakov, spracovali
sa podklady pre financovanie originálnych a prenesených kompetencií a zároveň sa pripravili podklady k 6. zmene
rozpočtu a podklady na rozpočet mesta na
roky 2016-2018.
K najdôležitejším úlohám finančného
odboru patrilo vypracovanie návrhu rozpočtu mesta na roky 2016-2018. Pani
primátorka osobitne vyzdvihla opatrenie
finančného odboru v súvislosti s daňovými nedoplatkami, vyrubením úrokov z
omeškania miestnych daní. V tejto oblasti došlo k výraznému posunu, ku koncu
novembra sa podarilo vybrať nedoplatky
vo výške 36 737 eur, čo oproti munulému
roku predstavuje o 20 tisíc eur viac.
Zvýšil sa počet rodín zaradených do inštitútu osobitného príjemcu, v súčasnosti
je 149 takých rodín, pred rokom ich bolo
len 54. Uvedená situácia napomôže v
Pokračovanie na str. 2

Čoskoro sa obnoví verejné osvetlenie
Na zasadnutí mestského zastupiteľstva 10. decembra zo sprá
vy pani primátorky Mgr. Anny Szögedi odznelo, že mesto bolo
úspešné v projekte rekonštrukcie verejného osvetlenia. Na zá
klade výsledku verejného obstarávania je podpísaná zmluva s
finančným plnením vyše 700 tisíc eur. V rámci programu sa
obnoví verejné osvetlenie nielen v meste, ale aj mestských čas
tiach. Vedenie mesta pokladá za osobitný úspech fakt, že zís
kané financie pokrývajú celkové náklady, mesto musí prispieť
len vlastnou čiastkou vo výške 4 tisíc eur. V správe odznelo ,
že komisia schválila 99 percent z celkovej požadovanej výšky,
čo znamená, že projekt bol vypracovaný na vysokej úrovni. V
súvislosti s touto skutočnosťou Mgr. Ladislav Nagy , prednosta

úradu, uviedol, že získaná čiastka povoľuje výmenu 450 lámp
a následnú montáž 338 nových lámp. Výmena bude znamenať
podľa výpočtov úsporu na úrovni 60 percent. Práce musí dodá
vateľ ukončiť do polovice roka 2016.
Všetci sme svedkami tej skutočnosti, že obnova verejného
osvetlenia je ozaj namieste, je viacero miest, kde je osvetlenie
nevyhnutné – napríklad na križovatkách, prechodoch pre chod
cov, na miestach, kde je zvýšený počet chodcov. Na mnohých
uvedených miestach osvetlenie chýba a ulice zostávajú neosvet
lené. Ale vďaka úspešnému projektu bude už na budúci rok v
tomto čase život v meste komfortnejší, pretože bude v prevádz
ke moderné, úsporné a optimálne osvetlenie.
-red.-

Milí čitatelia!
Ak láska topí ľad, čo pani Zima vyčarila, ak dá človek viac, čo v sebe skrýva, ak vládne
všade ticho a počuť len praskať mráz, padajúce vločky a v detských očiach je vidieť jas,
tak prišla doba, keď každý pre každého má pár prívetivých viet, pre ten zázrak Vianoce
a nad čaro Vianoc nič krajšieho niet!
Krásne Vianoce a šťastný nový rok 2016 všetkým čitateľom prajú redaktori Tornale a okolia!

TORNAĽA A OKOLIE

Správa primátorky mesta o udalostiach uplynulého obdobia
Pokračovanie zo str. 1

tom, aby v budúcnosti nevznikali ďalšie
dlhy. Zo správy ďalej vyplynulo, že v
réžii mesta prebieha 386 exekučných konaní, 88 prípadov je v rukách externých
exekútorov. Úlohou finančného odboru
bola aj príprava podkladov ku kontrole
Najvyššieho kontrolného úradu, ktorá pre
mesto Tornaľa dopadla výborne.
Úlohou odboru výstavby, životného prostredia a rozvoja mesta je priebežne sledovať možnosti na predkladanie žiadostí
na získanie finančných prostriedkov na
rozvoj mesta Tornaľa. V najbližšom období sa očakáva zverejnenie výzvy na
predloženie projektov v rámci Operačného programu kvalita životného prostredia
2014-2020 na aktivity v oblasti zníženia
spotreby energie pri prevádzke verejných
budov. V rámci tejto výzvy sa pripravuje
podanie projektu na rekonštrukciu budovy MsÚ.

V rámci operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast na
základe výzvy bol predložený projekt
na rekonštrukciu verejného osvetlenia v
meste Tornaľa. Projekt je momentálne v
štádiu odborného posúdenia. Na základe výsledku verejného obstarávania je
podpísaná zmluva s finančným plnením
728 165 €. Tiež bola predložená žiadosť
na získanie dotácií na výstavbu poľných
ciest v katastrálnom území Starňa. Pod
dohľadom odboru výstavby prebiehajú aj
investičné projekty, sem patrí napríklad
rekonštrukcia zastrešenia ZŠ P. J. Šafárika, rekonštrukcia telocvične ZŠ F.Kazinczyho s VJM, oplotenie ZŠ F. Kazinczyho s VJM, rekonštrukcia strechy ZUŠ,
opravy strechy objektu MŠ Školská, tiež
došlo k realizácii teplovodnej prípojky
na zabezpečenie vykurovania objektu
Základnej školy P.J.Šafárika. Pani primátorka ďalej skonštatovala, že v súčasnosti

Večer v knižnici
Knižnicu si väčšina z nás spája ako miesto vypožičania dobrej
knihy, odbornej literatúry, hľadania informácií v encyklopédiách či priamo na internete alebo prečítanie dennej tlače. Pre nás
je knižnica čosi viac. Od piateho ročníka navštevujeme knižnicu svorne, celá trieda aj s našou pani triednou Dr. Evou Zakharovou. Strávené spoločné tematické večery sa stali pre našu triedu už tradíciou. Vždy nás okrem kníh a kvízov čakali zaujímavé
informácie zamerané na nejaké obdobie literatúry, vždy také,
ktoré vhodne doplnilo náš učebný materiál. Za tie roky si na nás
zvykla aj vedúca knižnice pani Anikó Miklósová, ktorá sa snaží
vytvoriť vždy pre nás čo najlepšie a najvhodnejšie podmienky
k našej spokojnosti. Posledný novembrový piatok sa niesol v
znamení tvorby velikána slovenského realizmu Pavla Országha
Hviezdoslava. Okrem života a tvorby nášho najväčšieho básnika sme si pozreli sfilmované eposy Ežo a Gábor Vlkolinský, v
ktorých sme si priblížili život slovenskej dediny v 19.storočí a
pohľad na zemianstvo a vzťahy ľudí, ktoré formoval predovšet-

2

ešte prebiehajú stavebné práca na nasledovných stavbách : spevnenie plochy cintorínov v Starni a Behynciach, práce na
parkovisku nachádzajúceho sa na Ulici
Škultétyho sú už dokončené.
Ako pani primátorka informovala, nedávno prebehla príprava Programu rozvoja
Mesta Tornaľa. Uvedený dokument je
potrebné obnoviť každých sedem rokov.
Za koordináciu spracovania stratégie bol
zodpovedný odbor výstavby, životného
prostredia a rozvoja mesta, ktorý danú
úlohu zrealizoval včas a na úrovni. „Určite je ešte čo robiť a k daným úlohám
pribúdajú ďalšie. Myslíme si však, že v
uplynulom období sa podarilo zlepšiť
pozíciu mesta, či zo strany ekonomickej
a hospodárskej a v neposlednom rade
sa podarilo prinavrátiť dôveryhodnosť a
dobré meno mesta“, ukončila správu primátorka mesta Tornaľa, Mgr. Anna Szögedi.
TaO

kým majetok. Našli sme si ale čas aj na rozhovory o rôznych
veciach, ktoré nás zaujali , precvičovali sme si tanečné kroky,
ktoré sme si nedávno osvojili na tanečnom kurze, prebádali sme
všetky tajomné zákutia mestskej knižnice. Čas nám rýchlo ubehol, ani sme sa nenazdali a na večer zostali už len spomienky.
Spomienky a zážitky, ktoré nás opäť obohatili a naplnili novou
energiou. Že by sme si to zopakovali?
Emese Csomósová, Ivana a Michaela Turisová

Blesková otázka
Telefonicky oslovil našu redakciu čitateľ zo sídliska Juh a
poprosil nás, aby sme sprostredkovali kompetentným otázku
súvisiacu s upratovaním verejných priestranstiev. Čitateľ sa
pýta, či by sa nedal lepšie zorganizovať odvoz nazhromaždeného odpadu pracovníkmi aktivačných prác, pretože ak sa smeti
hneď neodvezú , roznesie ich vietor. Alebo či by sa odpad nedal zhromažďovať do plastových vriec a vykonané práce by
boli efektívnejšie?
Odpovedá: Mgr. Ladislav Nagy, prednosta úradu
- Najprv by som sa rád váženému čitateľovi poďakoval za pripomienku a návrh. Áno, v súvislosti s otázkou sa dá problém
vyriešiť používaním plastových vriec, čo mienime aj využiť.
Žiaľ, nie sme kapacitne ani technicky pripravení tak, aby mohlo
malé nákladné auto denne chodiť ulicami mesta a pozbierať nazhromaždený odpad. Plastové vrecia sme používali aj predtým,
preto sa to zdá byť najschodnejšie riešenie. Podarilo sa nám s
vedením spoločnosti Brantner dohodnúť, že pri vývoze smetí
z kontajnerových nádob, pozbierajú smeti aj v okolí kontajnerov. Iná je situácia v súvislosti s organickým odpadom. So
spoločnosťou sme rokovali aj o tejto otázke, pretože od januára
separovaný odpad usmerňuje nový zákon. Na základe plánov
spoločnosti Brantner plánuje vytvoriť v Tornali úsek separácie
odpadov. Dozvedeli sme sa , že uvedený úsek plánovali zriadiť v Rimavskej Sobote, ale nakoniec sa rozhodli pre Tornaľu.
Mesto plánuje ďalej zriadiť kompostovisko, kde sa bude kompostovať biologický odpad. Verím, že dokážeme všetko včas
zrealizovať v súlade so zákonom. Na druhej strane nás teší, že aj
takto môžeme prispieť k ochrane životného prostredia.
Ďakujeme za informácie!
-red.-
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Na zasadnutí odzneli priaznivé informácie
Mestské zastupiteľstvo zasadalo v tomto roku poslednýkrát. Stretnutie bolo dlhé
nielen z dôvodu, že posledné
zasadnutie bolo slávnostné,
ale aj preto, lebo rozhodnutia
boli prijaté v septembri. Zasadnutie začalo o 9-tej hodine, po obedňajšej prestávke
trvalo do šiestej hodiny večer.
Rozhodlo sa o viacerých záležitostiach, ktoré budú istý čas
formovať rozvoj mesta a tiež
prispejú k vyššej hospodárskej
úrovni obyvateľov regiónu.
Zasadnutie viedla Mgr. Anna
Szögedi, primátorka mesta. Po
zvolení komisií dostali slovo
prítomní občania. Hovorili o
čistote verejných priestranstiev, odvoze biologického
odpadu, o postrehoch, ktoré
s ním súvisia. Pani primátorka skonštatovala, že v súlade so zmenou v zákone biologický odpad bude musieť
odviezť a spracovať mesto.
Preto sa vytvorí kompostovisko, kde budú biologický
odpad spracovávať. Následne
o programovom pláne rozvoja mesta na roky 2016-2020
informoval Rudolf Bauer v
mene spoločnosti Studio-21
Plus a SESCI – Carpatia. Plánu predchádzala intenzívna
práca, ktorej sa zhostili nielen
vedúci jednotlivých odborov
na mestskom úrade ,ale aj ria
ditelia mestských inštitúcií a
členovia komisií.
Následne sa slova ujal Denis
Šotník v mene spoločnosti,
ktorá mieni otvoriť prevádzku
v hnedom priemyselnom parku. Ako uviedol, rozhodnutiu
predchádzal prieskum trhu a
zistili, že o výrobky je záujem
všade vo svete. Zo začiatku
prijmú 30 pracovníkov, ale od
riaditeľa počnúc po zamestnancov plánujú pracovníkov
prijať z mesta. Tiež poznamenal, že rátajú s pomocou
miestnych poľnohospodárov v
pestovaní liečivých bylín.
Ďalej sa slova zhostil Karel
Stehlík, z českej spoločnosti
Carman SK, ktorý informoval
o plánoch drevospracujúceho
podniku. Uviedol, že vhodné miesta hľadali na východe
Slovenska,
severovýchode
Maďarska, severnom Rumun-

sku a Ukrajine, ale nakoniec
sa rozhodli pre Tornaľu. Podnik odkúpil bývalý areál agrochemického podniku od majiteľa firmy z Putnoku, no ako
poznamenal, podpisu zmluvy
predchádzali náročné rokovania. Pozitívnu úlohu tu zohralo
aj vedenie mesta, ktoré značne
pomohlo v jednaniach. Firma
plánuje s výstavbou výrobnej
haly na jar budúceho roka a s
výrobou začnú v roku 2017.
Firma vyrába drevené podlahy, v tornaľskej prevádzke
zamestná 100 ľudí. O predstavách spoločnosti WOOD
exim informoval Ján Dávid.
Spoločnosť sa zaoberá spracovaním a predajom dreva, okrem iného aj na stavebné účely. Prevádzku plánujú otvoriť
v Králiku. Plánujú zamestnať
30 ľudí. Následne predstavy
firmy Brantner Gemer predstavil Ing. František Mačuga.
O plnení uznesení informoval
Mgr. Ladislav Nagy, prednosta úradu, potom odznela správa primátorky mesta. Prednosta úradu hovoril o úlohách
uplynulého obdobia a tých,
ktoré čakajú na realizáciu.
Podrobne informoval o kamerovom systéme. O odstránení
nedostatkov niektorých inštitúcií informovala Ing. Erika
Győrfiová, hlavná kontrolórka mesta. Hlavná kontrolórka
skonštatovala, že v tejto súvislosti je všetko v poriadku.
Poslanci odsúhlasili kontroly
v roku 2016.
Poslednú šiestu zmenu v rozpočte predostrela Ing. Tímea
Koleszárová, ktorú poslanci
jednohlasne schválili. Následne sa diskutovalo o všeobecne záväznom nariadení
týkajúceho sa miestnych daní
a poplatkov, ktoré poslanci
tiež odsúhlasili. Tiež sa diskutovalo o všeobecne záväznom nariadení týkajúceho sa
pozemkov, ktoré sú vo vlastníctve mesta. Financií sa tiež
týkal pozmeňujúci návrh úverových zmlúv. Keďže sa zlepšuje finančná kondícia mesta,
banka upravuje, znižuje výšku
úrokovej miery. Mesto Tornaľa tak ročne ušetrí 23 tisíc
eur, ktoré mieni investovať do
rozvoja mesta.

Nasledoval návrh a schválenie
rozpočtu na rok 2016 a diskusia v rámci rozpočtového programu 2016-2018. Predostreté
návrhy odzrkadľujú pozitívnu
finančnú situáciu mesta a dávajú nádej na menší optimizmus, aj v prípade, že klesá
počet obyvateľov mesta a tým
aj výška podielových daní.
Na všetko vlastne upozornila
hlavná kontrolórka mesta a
poznamenala, že 1.septembra mesto už nemalo na konte
dlhy, ktoré bolo potrebné splatiť. Návrh rozpočtu poslanci
jednohlasne prijali.
Mestské zastupiteľstvo aj v
tomto roku vypísalo výzvu ,
na základe ktorej môžu svoje
projekty podať miestne občianske združenia a občania.
Projekty sa musia týkať kultúrnych, spoločenských alebo
športových aktivít. Z podaných 17 projektov, komisia
schválila 14. Na uvedený účel
je v tomto roku vyčlenených
27 100 eur, najväčšiu podporu
získal miestny futbalový klub.

Ďalšie všeobecne záväzné nariadenie sa týkalo otváracích
hodín obchodov, k uvedenému všeobecne záväznému
nariadeniu sa vyjadril majiteľ
miestnej reštaurácie, ktorý podotkol, že nariadenie je diskriminujúce pretože nie sú rovnaké podmienky pre všetkých.
V tejto súvislosti pani primátorka mesta Mgr. Anna Szögedi uviedla, že v tomto prípade
je potrebné brať do úvahy aj
obyvateľov, ktorí majú právo na nočný pokoj, preto tak
rozhodli. Po dlhšej diskusii
požiadali vedenie mesta o vypracovanie dodatku k VZN. V
ďalšej časti zasadnutia poslanci predĺžili zmluvy s TV LocAll a Fav Studiom, uzavretím
rôznych nájomných a kúpnopredajných zmlúv zas poverili
pani primátorku. Po správach
predsedov komisií, interpeláciách poslancov , primátorka
mesta zaželala všetkým prítomným a obyvateľom mesta
pokojné vianočné sviatky a
zasadnutie ukončila. T a O

Tvorivé dielne v čase adventu
28. novembra usporiadal mestský úrad tvorivé dielne a na Hlav
nom námestí sa umiestnil aj adventný veniec. Tvorivé dielne
prebiehali v mramorovej sále MsKS, kde vlastnoručne zhotovo
vali adventné vence deti a žiaci z troch materských škôl a oboch
základných škôl. Kým sa mládež v sprievode rodičov, starých
rodičov a pedagógov realizovala v kultúrnom dome, dovtedy
pracovníci mestského úradu zhotovovali mestský adventný ve
niec, ktorý posvätila farárka reformovanej cirkvi Ágnes Fazekas
a Gábor Rákay. Prítomných privítala Mgr. Anna Szogedi, pri
mátorka mesta Tornaľa.
-red.-

Mikuláš v mestskom parku
4.decembra zavítal do mestského parku Mikuláš rovno
na koči, ktorého pekným programom privítali deti oboch
ZŠ. Následne sa slova zhostila pani primátorka Mgr. Anna
Szögedi, ktorá prítomných privítala a zároveň zažela
la krásne sviatky. Ako uviedla pani primátorka, mestský
stromček je ozdobený výtvormi detí základných škôl. Deti
sa od Mikuláša dočkali sladkostí a poniektoré sa na koči s
Mikulášom aj povozili. Krásne ozdobený stromček nako
niec rozsvietili. „Hoci aj v tejto oblasti máme čo doháňať,
tento rok sa nám podaril aj maličký kúsok a veľmi dúfam,
že v nasledujúcich rokoch bude mesto s príchodom via
nočných sviatkov estetickejšie a žiarivejšie“, odpovedala
na našu otázku Mgr. Anna Szögedi, primátoka mesta Tor
naľa.
TaO
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Projekt Červené stužky aj na tornaľskom gymnáziu
Červená stužka je medzinárodným symbolom solidarity s ľuďmi žijúcimi s HIV alebo AIDS. Červená stužka je značkou pre
upevňovanie povedomia o HIV a AIDS medzi ľuďmi. Počas
celého roka ju majú nosiť ľudia, aby vyjadrili svoju podporu
ľuďom, ktorí žijú s HIV a AIDS a aby si uctili pamiatku tých,
ktorí v dôsledku tohto ochorenia zomreli. Počas 1.decembra –
medzinárodného dňa HIV a AIDS si ľudia z celého sveta pripínajú červenú stužku. Hovoria tým „zaujímam sa o tému HIV a
AIDS“, „som znepokojený/á“ , „venujem sa vzdelávaniu, aby
sa HIV nešírilo“. Červená stužka tu je aj pre tých, ktorí hovoria
„pomáham ľuďom, ktorí žijú s HIV a AIDS“. Ako vidieť, dôvodov je veľa. Červená stužka s nami ostáva počas celého roka,
aby sme nezabudli na jej odkazy a posolstvá
Červená stužka vznikla v New Yorku v roku 1991, vytvorili
ju umelci z Vizuálneho AIDS klubu v rámci projektu „Projekt
Červenej stužky“. Autori projektu zostali ako jednotlivci v anonymite. Neexistuje žiaden zoznam autorov. Autorstvo za vznik
červeného symbolu patrí Projektu Červená stužka. Aj vďaka
tomu si nikto nikdy nenárokoval autorské práva.
Umelci boli pri vzniku červenej stužky inšpirovaní žltou páskou, ktorou si Američania uctievali amerických vojakov, ktorí
slúžili vo vojne v Perzskom zálive. Červená farba bola zvolená
pre svoje spojenie s krvou a ako symbol vášne. Červená nepredstavuje len hnev, ale aj lásku.
Prvou tvárou červenej stužky je STAROSTLIVOSŤ a ZÁUJEM. Červenú stužku nosí stále viac a viac ľudí, aby prejavili
svoj záujem o HIV a AIDS – o tých, ktorí žijú s HIV, o tých,
ktorí sú chorí, o tých, ktorí zomreli.
Druhá tvár červenej stužky v sebe skrýva NÁDEJ. Červená stužka je symbolom nádeje, že hľadanie vakcíny a hľadanie liečby
k zastaveniu utrpenia sú úspešné a že zlepšia kvalitu života ľudí
žijúcich s vírusom.
Treťou tvárou červenej stužky je PODPORA. Symbolizuje podporu pre tých, ktorí žijú s HIV. Červená stužka je symbolom
podpory ďalšieho vzdelávania pre tých, ktorí nie sú infikovaní
HIV. Vyjadruje podporu pre maximálne úsilie k nájdeniu účinnej liečby, liekov alebo očkovacích látok, ktoré môžu zabrániť

šíreniu infekcie HIV. Na neposlednom mieste je podporou pre
tých, ktorí prišli o priateľov, členov rodiny, blízkych a milovaných v dôsledku AIDS.
Červené stužky nestačia na všetko. Sú iba užitočným symbolom
v dlhom období. Červená stužka sa pripája k slovám a skutkom,
ktoré dokážu skutočne niečo zmeniť. K hrdým nositeľom a nositeľkám červenej stužky sa každoročne pridávajú aj študenti
Gymnázia v Tornali za pomoci agilných pedagógov, ktorí si v
rámci celoslovenskej kampane pripravujú zaujímavé sprievodné akcie.
V rámci 9.ročníka sa študenti gymnázia zapojili do výtvarnej
súťaže pohľadnicou študentky Alžbety Pupalovej a 24. novembra zas Športom pre červené stužky. Vyvrcholením kampane
bol, samozrejme, 1. december - Deň boja proti AIDS. Školské
zariadenie navštívili deviataci oboch základných škôl. Deviatakov v sprievode pedagógov na pôde gymnázia srdečne privítala
riaditeľka Mgr. Dana Kišfalušiová a známe melódie speváckeho zboru Gauente pod vedením PaedDr. Marcely Bundovej-Anderkovej. Po milom prijatí žiaci absolvovali prednášky, ktoré
im prezentovali starší spolužiaci z druhých ročníkov, nasledovala beseda, kde sa žiaci mohli čokoľvek pýtať na tému AIDS
a pohlavných chorôb. Následne všetci dostali červené stužky
- symbol boja proti AIDS a nechali odtlačok svojho prsta na
červenej nakreslenej stužke, nakoľko tohtoročné heslo znelo:
Život alebo ... ?
Potom žiaci vytvorili zo sviečok stužku a odfotili sa s ňou. Na
základe pôvodných plánov mali žiaci vytvoriť živú stužku na
školskom dvore, ale počasie plány prekazilo. Táto zmysluplná
a zaujímavá akcia bola spojená aj s Dňom otvorených dverí.
Žiaci dostali odpovede na množstvo otázok, oboznámili sa so
školou, odbornými učebňami a jej areálom. Zavítali na otvorené
hodiny geografie , anglického jazyka či etickej výchovy. Určite
je na zváženie fakt voľby spomínaného gymnázia, pretože nižší
počet študentov v triedach zaručuje jednoznačne dôkladnejšiu
prípravu na ďalšie štúdium a vôbec najpodstatnejším je fakt
ušetrenia finančných prostriedkov na dopravu. Voľba je individuálna, žiaci škôl však odchádzali s príjemnými pocitmi. E.Z.

Predvianočné stretnutie riaditeľov škôl regiónu s predstaviteľmi mesta
Mesto Tornaľa má od 1.júla 2004 zriadený Školský úrad, ktorého cieľom je predovšetkým poskytovať objektívne informácie o
stave školstva v regióne a tiež podieľať sa na skvalitňovaní riadenia škôl a školských zariadení. Zmluva o zriadení spoločného
školského úradu je uzavretá medzi obcami v regióne: Abovce,
Držkovce, Chanava, Figa, Gemer, Gemerská Ves, Gemerské
Michalovce, Kaloša, Kráľ, Neporadza, Štrkovec, Rumince,
Včelince a od 1.januára 2016 do pôsobnosti školského úradu
patrí aj ZŠ v Lenartovciach. Samozrejme, pod školský úrad spadajú aj tornaľské základné školy. Riaditelia uvedených škôl sa
stretli s predstaviteľmi mesta 3.decembra 2015 v sobášnej sieni mestského úradu. Stretnutie, ktoré bolo vlastne pracovnou
poradou otvorila a viedla Mr. Anna Szögedi, primátorka mesta
Tornaľa. Okrem iného predstavila prítomným nového metodika
Mgr. Róberta Oraveca. Následne jednotliví riaditelia predstavili
svoje školské zariadenia, podelili sa s prítomnými o pozitívne,
respektíve negatívne skúsenosti. Ako nás informovala Ing. Milena Helembaiová, vedúca odboru školstva na mestskom úrade,
stretnutie bolo podnetné a konštruktívne, pretože sa prítomní dohodli, že sa budú pravidelne stretávať, minimálne dvakrát ročne.
Pracovná porada sa uskutoční vždy v inej základnej škole, tak sa
riaditelia jednotlivých škôl bližšie oboznámia so situáciou škôl
v našom regióne. Ďalej sme sa tiež od Ing. Helembaiovej do4

zvedeli skutočnosť, že na najbližšie stretnutia budú pozývať aj
odborníkov zo štátnej školskej inšpekcie. Jednoznačne možno
konštatovať, že školský úrad je prínosom nielen pre základné
školy v meste, ale aj v regióne.
E.Z.

MESTO TORNAĽA
vyhlasuje konanie na odpredaj prebytočného majetku mesta formou – obchodnej verejnej súťaže
pozemok - parc. KN-E č. 723 o výmere 392 m2,
zastavané plochy a nádvoria, zap. na LV č. 1553,
v k. ú. Tornaľa
Za cenu vyššiu ako: 1 320 €
Podrobné informácie a termíny predkladania ponúk sú
uvedené v oznámeniach zverejnených na úradnej tabuli
a na stránke www.mestotornala.sk
Bližšie informácie na tel. č. 047/55 11 113

