
 
 

P O Z V Á N KA 

 Samosprávne orgány obce Turňa nad Bodvou pozývajú obyvateľov 

a návštevníkov obce na kultúrno-spoločenské podujatie venované 90. výročiu 

prvého štartu Medzinárodného Maratónu Mieru Košice, ktoré sa uskutoční dňa 

4. októbra 2014 v Turni nad Bodvou. 

Areál železničnej stanice Turňa nad Bodvou: 

08:15 hod.  Otvorenie výstavy pamätných fotografií, medailí, diplomov 

 a predmetov turnianskych účastníkov MMM, fotografie z histórie 

 železničnej stanice Turňa n/B 

08:45 hod.  Príchod historického maratónskeho vláčika 

08:50 hod.  Kladenie vencov pri pamätnej tabuli Bélu Gerstera - staviteľa             

 železničnej trate Košice-Turňa 

Areál pri pamätníku prvého štaru MMM pri futbalovom ihrisku: 

09:00 hod.  Spomienková slávnosť pri príležitosti 90. výročia 1. štartu MMM 

 Košice 

09:30 hod.  Štart štafetového behu v Turni nad Bodvou 

10:00 hod.  Športové aktivity pre verejnosť pre deti a dospelých (beh, cyklistika, 

 futbal, stolný tenis) 

11:00 hod.   Výstava histórie MMM Košice v areáli futbalového ihriska  

Areál reštaurácie pod hradom: 

11:00 hod.  Kultúrny program pre deti aj dospelých (Tašíkovo...) 

18:00 hod. Rockový festival ,,Rock pod hradom“ (JIMMY&BAND, 

 POKOLGÉP–Maďarsko) 

 

 Organizátori srdečne pozývajú obyvateľov obce a okolitých sídiel na 

podujatia. 



 

 

M E G H Í V Ó 
 

 Értesítjuk lakosainkat, hogy a Kassai Béke Maraton első rajtjának 90.-ik 

évfordulója alkalmából megrendezendő megemlékezés keretén belül 2014 október 

4.-én községünk több rendezvény színhelye lesz. 

Vasúti állomás 

08:15 óra A vasúti állomás várótermében fénykép, érem és más eszközök 

 kiállítása, amelyek kapcsolódanak a  maratoni versenyekhez, valamint 

 a tornai vasútállomás építéséhez és történelméhez 

08:45 óra Kassáról megérkezik egy retró korabeli motoros vonat, amely a kassai 

 vendégeket szállítja községünkbe 

08:50 óra A vasútállomáson lévő Gerster Béla építész emléktáblájának koszorúzása 

Futballpálya mellett lévő maratoni műemlék 

09:00 óra A maratoni műemlék koszorúzása 

09:30 óra Történelmi maratoni futás községünk utcáin 

10:00 óra Sportrendezvények lebonyolítása mint a futás, kerékpárverseny, 

 labdarúgás és aztalitenisz 

11:00 óra A futballpályán a nemzetközi maratoni verseny történelme fotókiálítás 

A vár alatti szabadtéri színpad 

11:00 óra Kultúrprogramok sorozata szabadtéri színpadon gyerekek és felnőttek 

 számára. 

18:00 óra „Vár alatti rockkoncert“, melynek keretén belül fellép a Tornai 

 Jimmy&Band együttes és Magyarországi Pokolgép zenekar. 

 A szervezők szeretettel várják a polgárokat és a környék településeinek 

lakosait a rendezvényekre. 

 

 


