
OZNÁMENIE  - POZVÁNKA 

Dňa 2.10.2016 sa v Košiciach usKutoční športové 
podujatie  

„Medzinárodný maratón mieru Košice 2016“. 

Ide o jedno z najstarších maratónsKych behov na svete a je 
jednou z najmasovejších, Ktorého sa zúčastňuje vyše 10 000 
beŽcov.  Prvý štart maratónu bol v roku 1924 z Turne nad 
bodvou do Košíc.  

Z dôvodu priamych spojitostí sa dňa 1.10.2016 uskutoČní 
v Turni nad Bodvou podujatie, na ktoré Vás týmto srdečne 
pozývame.   
Program je nasledovný:   
Cca 09:45 hod. príchod maratónskeho vlaku z Košíc s 
cestujúcimi. 
Komisia sociálna, kultúry, osvety a spolupráce s tretím 
sektorom obecného zastupiteľstva, v spolupráci s 
pracovníkmi Železničnej stanice pripravia výstavu spojenú 
s históriou Železníc na Železničnej stanici v Turni n/Bodvou 
a návštevníKom ponúkne malé obČerstvenie.  
Poznámka: Na Železničnej stanici v Turni nad Bodvou je 
situovaná aj pamätná tabuľa architekta a staviteľa Bélu 
Gerschtnera, ktorý bol projektantom a staviteľom 
Železničnej trate Košice-TurŇa nad Bodvou. 
Po obhliadke výstavy, cca o 10:30 hod.  úČastníkov odvezie 
autobus k pamätníku Medzinárodného maratónu mieru, 
Ktorý sa nachádza Pri šPortovom areáli, Pod KoPcom GyŰr 
v Turni nad Bodvou.  
Po príhovoroch (cca 10:40 hod.) sa uskutoČní kladenie vencov 
na pamätník Medzinárodného maratónu mieru. SúbeŽne Žiaci 
záKladných šKôl a spevácky zbor Búzavirág vystúpia 
s krátkym kultúrnym programom.  
Po ukončení oficiálneho ProGramu sa návštevníci môŽu  
venovať turistike výstupom na Turniansky hrad,  Zádielsku 
planinu, Hájske vodopády alebo do Zádielskej  doliny. 



ÉRTEsÍTŐ  -  MEGHÍVÓ 

2016. október 2.-án megrendezésre kerül a 2016-os  

„Kassai Béke Maraton futóverseny.“ 

Ez a verseny a világon az egyik legrégibb maratonfutás 

és a legnagyobb  tömegsport,  amelyen  évente  több  mint 10 000 

futó vesz részt.  

Torna község is beírta nevét a történelmébe, hiszen az 

első maratoni táv 1924-ben Tornáról indult Kassára. Ezzel az 

eseménnyel öszefüggően 2016. október 1.-én egy rendezvényre 

kerül sor amelyre szÍvélyesen meghívjuk Önöket.  

Program: 

K. b. 09:45 órakkor Kassáról megérkezik utasokkal a maratoni 

vonat. 

A képviselőtestület szociális, kulturális, művelődési, valamint 

a harmadik szektorral való együttműködési bizottság és a 

vasútállomás dolgozói meghívják a polgárokat a vasútállo-

más várótermében létrehozott vasúti történelmi kiállításra. 

Közben a vasútállomáson lévő Gerschtner Béla vasútépítő és 

műépítész emlékére állított emléktábla koszorúzására is sor 

kerül.  Gerschtner Béla a Kassa-Torna vasútvonal tervezője 

és építésze volt.  

K. b. 10:30 órakkor autóbusz szállítja át a polgárokat és a 

vendégeket a maratoni emlékműhöz, ami a Gyűr allatTi 

sportpálya melleTt található. 

Rövid ünnepi beszédek után (k.b. 10:40 Kor) sor kerül az emlékmŰ 

megkoszorúzására. Párhuzamosan kultúrproggamal ékesíti a 

rendezvényt a Búzavirág énekcsoport és az alapiskola 

diákjai. 

A program végezte után lehetŐség nyíllik turisztikára 

a Tornai várBa, a Szádellői fensíkra, az Áji vizesésekhez, 

illetve a SzádellŐi völgybe.  



 


