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VEREJNÝ A SPOLOČENSKÝ ŽIVOT
Dňa 13. marca 2014, spoločnosť Holcim (Slovensko) a.s. Cementáreň Turňa nad Bodvou
slávnostne odovzdala do vlastníctva obce Ubytovacie zariadenie „Slobodárne“ pod s. č. 566,
ktorá sa nachádza v budove, vedľa Kultúrneho strediska. Po obhliadke priestorov, zástupcovia
firmy Holcim odovzdali Pavlovi Molnárovi pamätný list, v ktorom obci darujú ubytovacie
zariadenie aj s inventárom nachádzajúcim sa v interiéri budovy. V minulosti boli tieto priestory
využívané na ubytovanie robotníkov, kde sa nachádza 13 izieb so sociálnym zariadením, vrátnica,
kuchynka, spoločenská miestnosť a ostatné priestory. Pri odovzdaní Slobodárne boli prítomní aj
poslanci obecného zastupiteľstva. Na záver sa všetci presunuli do malej zasadačky kultúrneho
domu, kde bolo hosťom pripravené malé občerstvenie.
Voľba prezidenta SR v roku 2014 je v poradí štvrtou priamou voľbou hlavy štátu SR. Jej
prvé kolo sa konalo dňa 15. marca 2014. Účasť na voľbách bola oveľa slabšia ako sa čakalo, voliť
prišlo 43,4 % občanov SR.
V prvom kole sa o post hlavy štátu uchádzalo rekordných 14 kandidátov, z ktorých poradie je
nasledovné:
zisk hlasov:
1. Róbert Fico, predseda vlády SR, kandidát Smer-SD
28 %
2. Andrej Kiska, manažér, nestranícky a nezávislý kandidát
24,0 %
3. Radoslav Procházka, poslanec NR SR, občiansky kandidát
21,24 %
4. Milan Kňažko, herec, občiansky kandidát
12,86 %
5. Gyula Bárdos, pedagóg, SMK
5,1 %
6. Pavol Hrušovský, poslanec NR SR, KDH, Most-Híd, SDKÚ-DS
3,33 %
7. Helena Mezenská, poslankyňa NR SR, občianska kandidátka
2,37 %
8. Ján Jurišta, vysokošk. pedagóg, KSS
0,64 %
9. Ján Čarnogurský, advokát, nezávislý kandidát
0,64 %
10. Jozef Behýl, občiansky aktivista, nezávislý kandidát
0,48 %
11. Jozef Šimko, primátor mesta Rimavská Sobota, strana moderného Slovenska
0,24 %
12. Stanislav Martinčko, generálny riaditeľ spoloč., KOS
0,13 %
13. Viliam Fisher, lekár-kardiológ, nezávislý kandidát
0,5 %
14 .Milan Melník, vysošk. pedagóg-vedec, nezávislý kandidát
0,4 %
Víťazom prvého kola prezidentských volieb sa stal premiér Róbert Fico, ktorého volilo 28%
voličov. V druhom kole, ktoré sa uskutočnilo dňa 29. marca, sa stretol s Andrejom Kiskom, ktorý
od voličov získal 24% hlasov.
Výsledky hlasovania v obci Turňa nad Bodvou vo voľbách prezidenta SR boli nasledovné:
Oprávnení voliči obce Turňa nad Bodvou, svoje hlasovacie lístky mohli odovzdať v troch
okrskových volebných miestnostiach: č.1 – Infocentrum, č.2 – Obecný úrad, č.3 – Miestne kultúrne
stredisko. Z počtu 2688 voličov zapísaných do zoznamu voličov prišlo odovzdať svoje hlasovacie
lístky 777 občanov, z toho 769 bol počet platných hlasov.
Najviac hlasov v obci Turňa nad Bodvou získal kandidát Gyula Bárdos s počtom hlasov 249. V
poradí druhým s počtom hlasov 212 sa umiestnil Andrej Kiska, za ktorým s počtom hlasov 104
nasledoval kandidát Radoslav Procházka. Za Róberta Fica hlasovalo 96 voličov obce.
Zostupné údaje o platných hlasoch kandidátov za prezidenta v obci Turňa nad Bodvou:
1. Gyula Bárdos
249
2. Andrej Kiska, Ing.
212
3. Radoslav Procházka, JUDr., PhD.
104
4. Róbert Fico, doc. JUDr., CSc.
96
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5. Milan Kňažko,
6. Helena Mezenská, Mgr.
7. Pavol Hrušovský, JUDr.
8. Ján Čarnogurský, JUDr.
9. Stanislav Martinčko
10. Jozef Šimko, JUDr.
11. Milan Melník, prof. RNDr. DrSc.
12. Ján Jurišta, PhDr.
13. Viliam Fischer, prof. MUDr., Csc.
14. Jozef Behýl, Mgr.

49
25
20
4
4
3
2
1
0
0

Svetový deň učiteľov je sviatok, ktorý si pripomínajú učitelia po celom svete 28. marca. Tento
deň bol vyhlásený organizáciou UNESCO v roku 1994 ako pripomienka Charty učiteľov,
odporúčania o postavení učiteľov, ktorá bola podpísaná v ten istý deň v roku 1966.
Na Slovensku sa Deň učiteľov slávi ako spomienka na narodenie J.A.Komenského, ktorý si
pripomenuli aj učitelia oboch základných škôl v Turni nad Bodvou. Dňa 26. marca 2014 oslavovali
pedagógovia ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola v miestnom kultúrnom stredisku a
dňa 27. marca 2014 sa zišli pedagógovia ZŠ v reštaurácii Réva. Posedenia sa zúčastnili aj bývalí
pedagógovia – dôchodcovia a starosta obce Pavol Molnár.
Dňa 29. marca 2014 sa konalo 2. kolo prezidentských volieb, ktorého účasť bola 50,48
percentná. V poradí štvrtým slovenským prezidentom sa stal Andrej Kiska, ktorý od voličov získal
1 307 065 (59,38%) hlasov a súčasného premiéra Róberta Fica volilo 893 841 (40,61%) občanov
SR. Za Andreja Kisku najviac hlasovali vo volebných obvodoch Dunajská Streda, Komárno, Senec
a Bratislava. Najmenej naopak volili v obvode Trebišov. Za Roberta Fica najviac hlasov dali voliči
v Čadci, vo Svidníku a vo Vranove nad Topľou. Volebná účasť bola vyššia v mestách a najviac
voličov prišlo hlasovať v obvode Senec, Bratislava a Pezinok.
V obci Turňa nad Bodvou z počtu 2691 voličov zapísaných do zoznamu voličov, prišlo odovzdať
svoje hlasovacie lístky 1019 občanov, z toho 1013 bol počet platných hlasov. Za kandidáta Róberta
Fica hlasovalo 171 voličov a za Andreja Kisku 842 voličov. Účasť na voľbách bola 37,87
percentná.

Dňa 10. apríla 2014 sa konalo slávnostné „odštartovanie“ pilotného projektu „Drevo pre
ľudí“. Zraz bol pred obecným úradom, odkiaľ sa hostia a účastníci programu autami presunuli na
miesto realizácie projektu „Hon pod hradom“. Na úvod Pavol Molnár, starosta obce Turňa nad
Bodvou privítal hostí, za ktorým nasledoval príhovor Mgr. Petra Polláka PhD., vládneho
splnomocnenca pre rómske komunity. Informácie o projekte a technicko-biologických parametroch
poskytol Ing. Ladislav Varga, Csc. Po tomto príhovore nasledovala spoločná výsadba sadeníc.
Okrem hostí, prítomný bol aj Milan Drobňák, zástupca starostu obce Turňa nad Bodvou, Alexander
Varga, prednosta obecného úradu ako aj poslanci obecného zastupiteľstva.
Zámerom projektu „Pestovanie energetických drevín v Turni nad Bodvou“ je podpora využitia
obnoviteľných zdrojov energie – biomasy, za účelom produkcie dostupného a lacného palivového
dreva. Cieľovou skupinou projektu sú najmä občania v hmotnej núdzi (rómovia), pre ktorých
zabezpečenie palivového dreva je každodenným problémom. Projekt sa realizuje na vlastnom
pozemku obce, v lokalite pod Turnianskym hradom - na 2 ha podmáčanom pozemku pod Berčom.
Na 1 hektár sa vysadí 5.710 ks odrezkov. Výsadbu a ošetrovanie energetických drevín bude
zabezpečovať celkom 11 ľudí, z toho 1 zamestnanec – koordinátor prijatý na plný úväzok.
Očakávaná ročná produkcia je 16 t/ha v čerstvom stave. Ťažba sa plánuje v 4-ročných cykloch,
pričom sa celkom počíta so 6-timi cyklami.
Celkový rozpočet projektu je 27.700.- €, z toho dotácia od Ministerstva vnútra SR - Úradu
splnomocnenca vlády pre MRK je vo výške 20.000.- € s vlastným vkladom obce vo výške 7.700.3
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€. Pestovať sa budú rýchlorastúce dreviny ako topoľ a vŕba.

Dňa 24. mája 2014 sa na Slovensku konali Voľby poslancov do Európskeho parlamentu.
Účasť voličov bola nižšia ako v predchádzajúcich voľbách pred piatimi rokmi, a to iba 13,05
percenta. V novom europarlamente budú za Slovensko sedieť poslanci strán v nasledovnom
percentuálnom obsadení: Smer-SD (24,09), KDH (13,21), SDKÚ-DS (7,75), OľaNO (7,46), NOVA
(6,83), SaS (6,66), SMK (6,53), Most-Híd (5,83). O hlasy pre svojich kandidátov uchádzalo
celkovo 29 politických strán.
Trinásť miest slovenských europoslancov v Európskom parlamente obsadia: Maroš Šefčovič,
Monika Flašíková Beňová, Boris Zala, Vladimír Maňka (Smer-SD), Anna Záborská, Miroslav
Mikolášik (KDH), Ivan Štefanec, Eduard Kukan (SDKÚ-DS), Branislav Škripek (OľaNO), József
Nagy (Most-Híd), Richard Sulík (SaS), Pál Csáky (SMK), Jana Žitňanská (NOVA, KDS, OKS).
Oprávnení voliči obce Turňa nad Bodvou svoje volebné lístky mohli odovzdať v troch okrskových
volebných miestnostiach, zriadených v budove obecného úradu, v miestnom kultúrnom stredisku a
v Infocentre. Z počtu 2690 voličov zapísaných do zoznamu oprávnených voličov prišlo odovzdať
svoje hlasovacie lístky 259 občanov našej obce. Účasť bola 9,63 percentná.
Víťaznou stranou v obci Turňa nad Bodvou sa stala Strana maďarskej koalície SMK-MKP s
počtom hlasov 99. V poradí druhom s počtom hlasov 46 sa umiestnila politická strana MOST-HÍD,
za ktorou nasledovala strana SMER s počtom hlasov 25. Voľby v obci prebehli bezproblémovo.

Dňa 25. mája 2014 sa v pietnom parku, pri starom cintoríne konalo odhalenie pamätnej tabule
venovanej obetiam holokaustu obce Turňa nad Bodvou. Úvodom spomienkového podujatia
odznela báseň v prednese Anny Kötelesovej. Ako prvý sa k prítomným prihovoril Szlukovinyi
Péter, vedúci Ortodoxnej židovskej komunity v Miskolci (MR). Dojemný príhovor odznel od
Dr. Attila Juhásza, farára našej obce a od reformovanej farárky Porubán Fülöp Angély z farnosti
Hrhov. Zaujímavé rozprávanie o histórii a živote židovskej komunity bývalej Turnianskej župy,
nástrahách 2. svetovej vojny a o odvoze židov do koncentračných táborov si prítomní vypočuli od
maďarského historika a publicistu Zoltána Balassa. Medzi hosťami bol aj PhDr. Róbert Pollák,
riaditeľ Východoslovenského múzea v Košiciach. Za príhovormi nasledovalo odhalenie pamätnej
tabule, ktorý pripomína tragický osud židovských rodín našej obce. Uložením pietnych vencov si
prítomní uctili spomienku všetkých tých, ktorí zahynuli v koncentračných táboroch. Program sa
končil modlitbou Slukovinyi Pétera za duševné blaho obetí holokaustu, za ktorým nasledovalo
pohostenie v reštaurácii Réva.
Z príležitosti 100. výročia vypuknutia 1. svetovej vojny, sa dňa 27. júla 2014, v pamätnom
parku starého cintorína, konal pietny akt kladenia vencov. Prítomní prejavili úctu 33-trom
turňančanom a všetkým tým vojakom, ktorí obetovali svoj vlastný život a zanechali nám trvalé
posolstvo o nezmyselnosti násilného riešenia konfliktov. Po úvodnom slove Pavla Molnára,
starostu obce Turňa nad Bodvou, vystúpil miestny spevokol Búzavirág a Tünde Krompasky s
prednesom básne. Za tým nasledoval príhovor pána farára Dr. Attilu Juhásza a Attilu Komjátiho,
predsedu miestnej ZO Csemadoku, ktorí nám priblížili hrôzostrašné udalosti, príčiny a následky 1.
svetovej vojny. Po uložení pietnych vencov nasledovala spoločná modlitba za duševné blaho
padlých bojovníkov. Na záver sa podľa menovitého zoznamu, uložilo 33 sviečok na spomienku tých
obetí našej obce, ktorí sa už z bojiska nikdy nevrátili domov a za sebou zanechali iba spomienku v
srdciach svojich rodín, blízkych a kamarátov.
Dňa 11. októbra 2014 bola slávnostne odovzdaná zrekonštruovaná budova Klubu dôchodcov
za prítomnosti Pavla Molnára, starostu, Milana Drobňáka, zástupcu starostu obce, poslancov
obecného zastupiteľstva a hostí. Úvodný príhovor predniesla pani Anna Kötelesová, ktorá sa
samosprávnym orgánom obce a všetkým sponzorom poďakovala za ich finančnú a odbornú pomoc.
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O príjemnú atmosféru sa postaralo vystúpenie spevokolu Búzavirág, za ktorým nasledovalo malé
pohostenie.
Rekonštrukcia budovy bola realizovaná v nasledovnom rozsahu:
- odstránenie vnútornej priečnej steny medzi dvoma prednými miestnosťami a zníženie stropu,
- rekonštrukcia vykurovacieho systému,
- výmena vchodových dverí a všetkých okien,
- vonkajší a vnútorný náter budovy,
- odizolovanie základného muriva.
Náklady na stavebné práce predstavovali sumu 15 000 € z finančného rozpočtu obce.

Všetko sa začalo v Turni nad Bodvou 28. októbra 1924, čo už desať rokov pripomína pamätník
Memoriál Košického maratónu, ktorý bol odhalený v obci, kde sa v ten pamätný deň postavilo na
štart prvého košického maratónu osem odvážnych bežcov.
Tohtoročný košický maratón oslavoval okrúhlych 90 rokov jeho založenia. Pri tejto príležitosti, dňa
4. októbra 2014 samosprávne orgány obce Turňa nad Bodvou zorganizovali kultúrno-spoločenské
podujatie. Program sa začal v areáli železničnej stanice Turňa nad Bodvou otvorením výstavy
fotografií, medailí, diplomov a iných pamätných predmetov, ktoré obdržali bežci – reprezentanti
našej obce za účasť a dosiahnuté výsledky košického maratónu mieru. Vystavené boli aj fotografie,
dokumenty či rôzne historické predmety železničnej stanice Turňa nad Bodvou. Niekoľko minút po
otvorení výstavy, na stanicu dorazil historický maratónsky vláčik z Košíc. Po privítaní hostí a
návštevníkov nasledovalo kladenie vencov pri pamätnej tabuli Bélu Gerstera, staviteľa železničnej
trate Košice-Turňa, po ktorom sa prítomní presunuli na miesto prvého štartu maratónu, k pamätníku
MMM pri areáli futbalového ihriska. Na tomto mieste sa zišli predstavitelia samosprávnych
orgánov obce a Dr. Štefan Daňo, ktorí mali tú česť privítať významných zahraničných hostí ako sú
Hansjorg Wirz, prezident Európskej atletickej asociácie, Joann E. Flaminio, prezidentka
Bostonskej atletickej asociácie, Kevin Brill, Bostonská atletická asociácia, Horst Milde s
manželkou, Berlínsky maratón a múzeum AIMS v Berlíne, Evangelos Papapostolou, Christa
Apostolouni, Aténsky maratón a ďalší. Medzi hosťami bol aj známy akademický sochár Arpád
Račko, autor bronzovej sochy bežca, pamätníka MMM v Košiciach. Po oficiálnej časti programu a
kladení vencov, hostí čakalo pohostenie v reštaurácii Réva.
Po kladení vencov sa na trať postavila skupina bežcov pripomínajúc historický prvý štart košického
maratónu z roku 1924, medzi ktorými bol aj Tibor Šimon z našej obce, ktorý sa už v minulosti
viackrát zúčastnil bežeckých pretekov. Po zapálení pochodne bol odštartovaný štafetový beh Turňa
– Košice. Prvá časť štafety sa bežala v našej obci, trasou ktorá viedla od pamätníka MMM do obce
a pokračovala cez Hlavnú ulicu, Župnú cestu, Staničnú ulicu až k cintorínu, cez sídlisko Cementár,
ulicou k Moldavskej ceste, cez Moldavskú cestu s konečným cieľom na úsek pred napojením na
cestu E50. Celková dĺžka trate bola 3,3 km. V cieli bol pristavený autobus, ktorý pretekárov viezol
do Košíc, kde pokračovala 2. časť štafetového behu.
Súbežne so štafetovým behom na lúke pri Pietnom parku prebiehal tradičný športový deň pre deti
a mládež, ktorý každoročne organizuje Komisia školstva a mládeže pri obecnom zastupiteľstve.
Súťaže sa zúčastnilo 39 žiakov základnej školy a detí materskej školy v sprievode svojich rodičov.
Pretekalo sa v disciplíne cezpoľný beh a cyklistika v dvoch vekových kategóriách, mladší a starší
žiaci. Deti z MŠ neboli jednotlivo hodnotené, pre ne boli pripravené ľahšie športové disciplíny
alebo kresba na asfalt. Deti, ktoré neradi športujú, pod vedením lektorov sa mohli zabávať v
Rozprávkovej krajine Tašíkovo, na parkovisku Reštaurácie pod hradom.
Športový deň sa konal aj pre dospelých a to v disciplíne stolný tenis a futbal, pri príležitosti
Pamätného turnaja Jána Šipoša. Výsledok stolnotenisovej súťaže bol nasledovný: Víťazmi sa
stali Mester Árpád a Beri Jenő z maďarského mesta Szendrő, Fábián Zoli (Perkupa- MR) a náš
súťažiaci Vojtech Király. 2. miesto obsadili Stiber András (Szendrő - MR) a naši súťažiaci Ladislav
Turóczi a Peter Gábor. Na 3. mieste skončili súťažiaci Bári Ernő (Szendrő - MR), Molnár Katalin
5
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(Hídvégardó - MR) a súťažiaci z našej obce Pavol Szepsi. Na poslednom 4. mieste skončil náš
súťažiaci Emil Halász, Molnár Béla (Szendrő - MR) a Csordás József (Perkupa - MR).
Vo futbale neboli umiestnenia, nakoľko sa futbalové mužstvo z MR nezúčastnilo zápasu, a tak sa
konal iba priateľský futbalový zápas medzi domácimi mužstvami.
Celodenný program sa končil Rockovým festivalom „Rock pod hradom“, so začiatkom o 18-tej
hodine na lúke pri Reštaurácii pod hradom. Na koncerte vystúpila skupina JIMMY & BAND a
hlavnou hviezdou večera bola známa metalová skupina POKOLGÉP z MR. Koncertu sa zúčastnilo
veľa nadšencov tohto žánru hudby.

Dňa 15. novembra 2014 obyvatelia SR volili nových starostov, primátorov ako aj poslancov
obecných či mestských zastupiteľstiev. Právo voliť do orgánov samosprávy obcí a miest mali
obyvatelia SR, ktorí majú v obci, mestskej časti trvalý pobyt a najneskôr v deň volieb dovŕšili 18
rokov.
Oprávnení voliči obce Turňa nad Bodvou svoje volebné lístky mohli odovzdať v troch okrskových
volebných miestnostiach, a to v budove obecného úradu, na sídlisku v budove kultúrneho domu a v
Infocentre. Z počtu 2726 voličov zapísaných do zoznamu oprávnených voličov prišlo odovzdať
svoje hlasovacie lístky 55,9 % teda 1524 obyvateľov obce. Z tohto počtu bolo 1467 platných hlasov
odovzdaných pre voľby starostu obce a 1484 platných hlasov odovzdaných pre voľby do obecného
zastupiteľstva.
Zvoleným starostom obce Turňa nad Bodvou s počtom hlasov 400 sa stal Mgr. Atila Oravecz,
nezávislý kandidát. Na druhom mieste s počtom hlasov 227 sa umiestnil kandidát strany Koalícia
občanov Slovenska Milan Drobňák a na treťom mieste s počtom hlasov 193 sa umiestnil kandidát
strany Maďarskej kresťanskodemokratickej aliancie Ing. Ladislav Bartók.
Za prvou trojicou kandidátov nasledoval s počtom hlasov 179 Štefan Majančík (MKP), s počtom
hlasov 178 Eva Hudáková – Bugárová, 138 hlasov získal Július Kočiš (MOST-HÍD), 86 hlasov
mal Ján Pačan, 46 hlasov Ing. Pavol Szepsi a posledné miesto v poradí kandidátov na starostu obce
s počtom hlasov 20 uzatváral Ing. Robert Balázs.
Poradie prvých troch kandidátov za poslanca obecného zastupiteľstva je nasledovné:
Najviac hlasov získal kandidát Ing. Róbert Surovec PhD (615), za ním nasledoval Ing. Gabriel
Bugár PhD s počtom hlasov 576 a Bc. Mária Andóová, ktorá získala 474 hlasov.
Dňa 23. novembra 2014 sa konalo slávnostné odhalenie a vysvätenie sochy svätého Jána
Nepomuckého umiestneného v strede cesty, križovatky Moldavskej cesty a Hlavnej ulice, teda na
mieste, kde pred 48 rokmi stála pôvodná socha svätca. Pred odhalením sochy sa konala svätá omša
v rímskokatolíckom kostole, ktorú celebroval Ft. Ferencz Károly, kňaz z maďarského mesta
Szendrő. Tí, ktorí sa omše nezúčastnili, trpezlivo čakali na procesiu pred sochou. Na úvod odznela
pieseň v podaní spevokolu Búzavirág a príhovor Pavla Molnára, starostu obce Turňa nad Bodvou,
za ktorým nasledovalo odhalenie sochy Tomášom Juhászom, miestnym podnikateľom a sponzorom,
spoločne s novozvoleným starostom obce Mgr. Atilom Oravczom. Sochu vysvätil Dr. Atila Juhász
spoločne s farármi z okolitých farností.
Sochárske dielo sv. Jána Nepomuckého je zhotovená na základe originálnej sochy, ktorá sa
nachádza na nádvorí rímskokatolíckeho kostola a je zapísaná do zoznamu kultúrnych pamiatok.
Replika sochy s podstavcom je vytvorená z umelého kameňa v pôvodnej veľkosti, ktorého autorom
bol sochár a reštaurátor Tomás Király ml.
Celkové náklady na realizáciu umeleckého diela a jeho osadenie predstavovali sumu 8.600 €
financované samosprávnymi orgánmi obce a sponzormi Tomášom Juhászom a Atilom Dobošom.

Dňa 11. decembra 2014, Pavol Molnár, starosta obce Turňa nad Bodvou zvolal ustanovujúce
zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktorého sa zúčastnili doterajší ako aj novozvolení poslanci a
novozvolený starosta obce Mgr. Atila Oravecz. Pavol Molnár privítal všetkých prítomných medzi
ktorými boli obyvatelia obce, ale aj niektorí noví starostovia okolitých obcí a nechýbali ani
6
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predsedovia v obci fungujúcich organizácií alebo občianskych združení. Odstupujúci starosta sa
poďakoval doterajším poslancom za ich prácu vo štvorročnom volebnom období 2010-2014. Po
oznámení výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce nasledovalo zloženie sľubu a odovzdanie
osvedčení o zvolení starostu obce a poslancov obecného zastupiteľstva.
Ďalším bodom programu bol príhovor novozvoleného starostu obce, zriadenie komisií a voľba
predsedov komisií obecného zastupiteľstva na funkčné obdobie 2014-2018.
Jednomyseľným hlasovaním poslancov boli zriadené nasledovné pracovné komisie OZ a zvolení
ich predsedovia:
1. Komisia energetiky, verejných služieb a podnikania – Ján Pačan
2. Komisia finančná – Ing. Mária Pallaiová
3. Komisia regionálneho rozvoja – Ing. Ladislav Bartók
4. Komisia správy obecného majetku a bytová – MUDr. Jozef Keller
5. Komisia školstva mládeže a športu – Mgr. Csaba Komjáti
6. Komisia výstavby a územného plánovania – Ing.Gabriel Bugár, PhD.
7. Komisia životného prostredia – Ing. Jozef Bartók
8. Komisia cestovného ruchu a komunikácie – Ing. Róbert Surovec, PhD.
9. Sociálna komisia a komisia kultúry, osvety a spolupráce s tretím sektorom – Bc. Mária Andóová

Aktivita samosprávnych orgánov obce za rok 2014:
V mesiaci október 2014 bola ulica Sídlisko Cementár obnovená novým asfaltovým kobercom v
úseku od cintorína v celkovej dĺžke 350 m za 28.084 € vyčlenených z finančného rozpočtu obce.
V mesiacoch august, september došlo k rekonštrukcii budovy Zdravotného strediska, pavilónu A
a B, kde boli vymenené všetky staré okná a vchodové dvere na plastové. Vynaložené náklady na
rekonštrukčné práce predstavovali sumu 24.159 €.
Rekonštrukčné práce prebehli aj na budove MŠ a detského ihriska. Obnovené boli aj sociálne
zariadenia a prístrešok nad vchodovou časťou budovy. Celkové náklady na rekonštrukčné práce
predstavovali sumu 17.645 € z čoho 7.691 € patrilo k finančnému príspevku, z Nadácie SPP –
projekt „Detské ihrisko pre najmenších“.

V septembri 2014 bola zrealizovaná obnova strechy nad sociálnym zariadením budovy Infocentra
a vonkajšej fasády budovy. Z rozpočtu obce boli na tieto rekonštrukčné práce vyčlenené finančné
prostriedky vo výške 1.592 €.

V mesiaci október sa začalo s výstavbou zberného dvora v areáli PD Agrodružstvo Turňa nad
Bodvou. Cieľom projektu Zberný dvor je skvalitnenie zberu a dotrieďovanie vyseparovaného
odpadu ako papier, sklo, PET fľaše a drobný stavebný odpad. Z finančného príspevku 178.379 €
bolo zakúpených aj 5 kusov veľkokapacitných kontajnerov, 1 kancelársky, 1 skladový kontajner a
50 kusov plastových kontajnerov. Na prepravu odpadu sa zakúpil aj 1 traktor s vlečkou.

Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Košice, v zmysle platných stavebných povolení
vydaných Okresným úradom Košice-okolie a ohlásenia drobnej stavby č.531/2011 zo dňa 5.4.2011,
oznámila, že v mesiaci august 2014 začala s realizáciou projektu „Zásobovanie pitnou vodou a
odkanalizovanie obcí v mikroregióne Bodva“. Zámerom tohto projektu je výstavba a pripojenie
domácností na kanalizáciu v obci Turňa nad Bodvou.
V roku 2014 sa uskutočnilo 6 riadnych zasadnutí Obecného zastupiteľstva (OZ). OZ sa
7

Kronika obce Turňa nad Bodvou rok 2014

zaoberalo najmä týmito hlavnými bodmi:
Zápisnica zo 17. zasadnutia OZ zo dňa 24.2.2014
- Návrh rozpočtu, programového rozpočtu obce a oboch základných škôl na roky 2014-2016, ktorý
bol jednomyseľným hlasovaním poslancov schválený.
-Uznesenie, ktorým sa schvaľuje kúpna zmluva medzi obcou Turňa nad Bodvou a
Czeranko/Czerankovou bolo jednomyseľným hlasovaním poslancov schválený.
- Darovacia zmluva Nadácia SPP – projekt „Detské ihrisko pre najmenších“ (finančný príspevok vo
výške 7 691,-€ a darovacia zmluva AMETYS s.r.o. (šotelina a piesok) bol poslancami schválený.
Zápisnica z 18. zasadnutia OZ zo dňa 26.6.2014
- Východoslovenská distribučná a.s. Košice pre vylepšenie služieb odberateľom, chce umiestniť do
vhodného prostredia kioskovú trafostanicu a nízko napäťový rozvádzač. Po prerokovaní na
pracovných poradách sa dohodlo, že bude umiestnená v priestoroch dvora bývalého Kasína s tým,
že sa táto časť pre tieto účely odpredá.
- Schválenie vydania búracieho povolenia na dom s.č.453, par.č.5014, ktorý je v dezolátnom stave
bol poslancami navrhnutý na odstránenie s tým, že pozemok by bol predmetom ďalšieho nakladania
s majetkom obce.
- V minulosti Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským vrátila obci priestory bývalých
dielní na Moldavskej ulici. Na zasadnutí samosprávnych orgánov bolo dohodnuté, že tieto priestory
budú odpredané.
- Prerokovanie žiadosti Občianskeho združenia Župa Turňa o prenájom domu s.č. 99 na Hlavnej
ulici na účely vykonávania rôznych aktivít, prípadne školení.
Všetky uvedené návrhy boli hlasovaním poslancov jednomyseľne schválené.
Zápisnica z 19. zasadnutia OZ zo dňa 7.8.2014
- VZN o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií počas
volebnej kampane vo voľbách do orgánov samosprávy obcí predložil pán Alexander Varga,
prednosta obecného úradu. Hlasovaním poslancov bolo VZN jednomyseľne schválené.
- Prednosta úradu predložil aj Zmenu štatútu obce Turňa nad Bodvou. Uviedol, že uznesením č. 144
z 15. zasadnutia OZ bol na volebné obdobie 2014-2018 určený počet poslancov v počte 9. V
súvislosti s tým, je potrebné vykonať zmenu v Štatúte obce, ktorá sa stane účinnou dňom konania
volieb. Hlasovaním poslancov 7 za, 2 proti a 1 sa zdržal, bol návrh schválený.
- Schválenie Kroniky obce Turňa nad Bodvou za rok 2013. Obsah kroniky bol hlasovaním
poslancov jednomyseľne schválený.
Zápisnica z 20. zasadnutia OZ zo dňa 27.8.2014
- Starosta obce pán Pavol Molnár zvolal mimoriadne zasadnutie OZ z dôvodu prijatia uznesenia OZ
k podaniu žiadosti o grant na projekt s názvom „Zdravotné stredisko Turňa nad Bodvou“.
Obecné zastupiteľstvo obce Turne nad Bodvou
a/ Schvaľuje predloženie žiadosti o nenávratné finančné prostriedky v rámci výzvy MZ SR OPZ
2014/2.1/01 - Zabezpečenie rekonštrukcie a modernizácie zdravotníckej infraštruktúry.
b/ Schvaľuje zabezpečenie realizácie projektu obce Turňa nad Bodvou po schválení žiadosti NFP a
zabezpečenie dostatočných finančných zdrojov na financovanie projektu počas platnosti zmluvy o
poskytnutí NFP.
c/ Schvaľuje spolufinancovanie projektu vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov na
projekt 31 130,16,- € a 1 849,63,- € neoprávnených. Celkové spolufinancovanie obce je 32 979,79,€.
d/ Schvaľuje nájomnú zmluvu medzi obcou Turňa nad Bodvou a MUDr. Máriou Rédvayovou na
poskytnutie zdravotnej starostlivosti v odbore všeobecný lekár pre deti a dorast s účinnosťou od
1.8.2014.
Samostatným hlasovaním o jednotlivých uzneseniach hlasovaním poslancov boli uznesenia
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jednomyseľne schválené.
Zápisnica z 21. zasadnutia OZ zo dňa 29.9.2014
- Starosta obce pán Pavol Molnár zvolal mimoriadne zasadnutie OZ z dôvodu prijatia uznesenia OZ
k podaniu žiadosti o grant na projekt s názvom „Modernizácia a rekonštrukcia ZŠ Turňa nad
Bodvou“
Obecné zastupiteľstvo obce Turňa nad Bodvou schvaľuje:
a/ Predloženie žiadosti o nenávratné finančné prostriedky v rámci výzvy Regionálny operačný
program za účelom realizácie projektu „Modernizácia a rekonštrukcia ZŠ Turňa nad Bodvou“,
ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom obce a platným Programom hospodárskeho a
sociálneho rozvoja obce.
b/ Zabezpečenie realizácie projektu obcou po schválení žiadosti o NFP a zabezpečenie dostatočných
finančných zdrojov.
c/ Financovanie projektu vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov na projekt vo výške 49
575,18,- €.
Samostatným hlasovaním o jednotlivých uzneseniach hlasovaním poslancov boli uznesenia
jednomyseľne schválené.
Zápisnica z 22. zasadnutia OZ zo dňa 11.11.2014
- Schválenie predaja nehnuteľností Slobodáreň. Obec darovacou zmluvou od firmy Holcim
Slovensko a.s. nadobudla do vlastníctva nehnuteľnosť – ubytovacie zariadenie s.č. 566 Sídlisko
Cementár. Na pracovných poradách samosprávnych orgánov obce bolo rozhodnuté, že obec nemá
záujem podnikať v oblasti prenájmu ubytovacích kapacít a nemá záujem ani do toho investovať a
tak nehnuteľnosť dáva na odpredaj.
Hlasovaním poslancov 8 za a 1 proti, bol návrh schválený.
- Nehnuteľnosti pri bývalej predajni „Vesna“ boli obci vrátené od ZŠ s vyučovacím jazykom
maďarským, ale obec nemá záujem o túto nehnuteľnosť, a preto ponúka na odkúpenie
spolumajiteľom pozemku majúcim zo zákona predkupné právo.
Hlasovaním poslancov 8 za a 1 proti, bol návrh schválený.
- Schválenie predaja pozemku na Dolnej Kostolnej ulici par.č. 5014 o výmere 450 m² z dôvodu
osobitého zreteľa Imrichovi Tóthovi a manželke.
Jednomyseľným hlasovaním poslancov bolo uznesenie schválené.

KULTÚRA
Dňa 28. februára 2014 sa v miestnom Infocentre konala prednáška miestneho podnikateľa,
milovníka vysokohorskej turistiky a jaskyniarstva Gustáva Stibrányiho. Témou prednášky bola
„Expedícia do Číny 2010“. Zúčastnení sa dozvedeli zaujímavé informácie o tom, že ako
prebiehala zdĺhavá príprava, tréning na zdolanie 5 až 7 tisícoviek v pohorí Tian Shan a Kunlun
Shan, spomínaných aj ako vstupná brána do Himalájí. Expedícia navštívila aj oblasť Xinjiang a
tibetskú provinciu, Peking či posvätné miesto budhistov Lhasu. Prítomní si mohli prezrieť niektoré
veci, oblečenie a iné dôležité časti horolezeckej výbavy, či pekné pamiatkové predmety – suveníry.
Súčasťou prednášky bolo aj premietanie fotografií a krátkych videí o prírodných krásach Číny, o
kultúre a živote miestnych obyvateľov. Prednášku, na ktorú prišlo veľa návštevníkov zorganizovala
ZO Csemadoku v Turni nad Bodvou.
Dňa 23. marca 2014 sa v miestnom Infocentre konala prednáška študentov „Hľadačov
pokladov“, ktorých snahou je zachytiť čo najviac informácií o histórii či miestnych tradícií. Svoje
práce predstavili mladí turňančania Krištof Krompasky, Ladislav Füleky a Kristína Molnárová, ale
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zaujímavé prezentácie pripravili aj študenti z Košíc a iných okolitých miest. Prítomní si vypočuli
prednášku o témach ako kresťanské ľudové zvyklosti, tradícia pestovania viniča, život grófa
Andrássyho, či historické udalosti za obdobia vlády Bélu IV. Organizátorom kultúrnej akcie bolo
miestne občianske združenie ICS VIA NOVA.

V mesiaci apríl sa každoročne stretávajú priaznivci lahodného moku, ku ktorému sa pripisuje
víno. Ani v tomto roku to nebolo ináč, miestna Základná organizácia Slovenského zväzu
záhradkárov v spolupráci so samosprávnymi orgánmi obce Turňa nad Bodvou, zorganizovala 33.
ročník hodnotenia vín. Dňa 12. apríla 2014 sa v Pohostinstve pri stanici uskutočnilo oficiálne
vyhlásenie výsledkov súťaže od pestovateľov viniča a vín vyrobených z nakúpeného hrozna,
ktorého sa zúčastnilo 28 prihlasovateľov. Komisia udelila spolu dva ocenenia za 1. miesto, tri ceny
za 2. umiestnenie a jedno za 3. miesto v súťaži za najlepšie víno.
Absolútnym víťazom v kategórii biele víno sa stal pestovateľ Csaba Káposztás so vzorkou
RULANDÉ, ročník 2013. Druhé miesto obsadil Štefan Bartók so vzorkou CHARDONNAY, ročník
2013 a na treťom mieste skončil Ladislav Nehéz so vzorkou ZENGŐ, ročník 2010.
V kategórii červené víno sa víťazom stal pestovateľ Zoltán Dobos so vzorkou CABERNET
SAUVIGNON, ročník 2011, na druhom mieste skončil Ing. Peter Kováč, vzorka FRANKOVKA
MODRÁ, ročník 2013 a s rovnakou vzorkou a ročníkom sa na treťom mieste umiestnil Attila
Dobos. Za vyhlásením výsledkov nasledovala tradičná ochutnávka vína.

Dňa 24. mája 2014 sa pri Reštaurácii pod hradom v Turni nad Bodvou konali tradičné
Turnianske rytierske slávnosti. V tento nádherný slnečný deň si prišli ľudia vychutnať popoludnie
plné šermu, hudby, tanca a dobrého jedla. Hojný počet návštevníkov sa preniesol v čase do
stredoveku a užívali si vystúpenia divadelno – šermiarskych spolkov ako Markus M (ČR), Taurus
ater (Martin), Aramis (Košice), In Articulo mortis (Martin), Batuhla (Poprad), Sárospataki lovagok
Egyesülete (rytierska skupina z mesta Šárošpatak MR), Dagstyrr (rytieri z obdobia Vikingov
Košice), Sagremor (Košice), 11. Legia adivtrix (Košice), Kolovrat (Rožňava), Harcosok táncosai
(dobová tanečná skupina z Maďarska) a ďalší... Divákom sa predstavila aj sokoliarska skupina
Horus z Košíc, ktorá ukázala krásu dravcov aj prastarého umenia sokoliarstva.
Vo večerných hodinách sa diváci ocitli v dobe rytierov, priamo uprostred bojov o Turniansky hrad,
ktorý bol v moci čarodejnice. Po zotmení sa odohralo mučenie a poprava zajatej čarodejnice a jej
posluhovačov. Diváci mohli vidieť „bičovanie, pálenie ohňom, lámanie kostí či napichovanie zaživa
na koly“. Napätú atmosféru plnú hrôzy odohnala orientálna hudba, brušný tanec a efektná ohňová
show skupiny Harcosok táncosai, ktorá dala bodku za bohatým celodenným programom. Ani tohto
roku nechýbali remeselníci, ktorí ponúkali široký sortiment krásnych ručných výrobkov a ukážky
výroby kovaných ozdobných predmetov či hrnčiarstva. Podujatie sa zapísalo za veľmi úspešné,
ktoré pritiahlo veľký počet návštevníkov aj z ďalekého okolia.

Dňa 15. júna 2014 sa v miestnom Infocentre konal koncert skupiny Remény z obce Zádiel pod
vedením reformovaného farára. V ich repertoári odzneli pekné piesne s náboženskou tematikou.
Prekvapením tohto nedeľňajšieho kultúrneho popoludnia bola veľká návštevnosť, z čoho sa tešili
organizátori ZO Csemadoku v Turni nad Bodvou.

Občianske združenie Pála Fecsóa v spolupráci s Kultúrnym Centrom Údolia Bodvy a Rudohoria
zorganizoval výtvarný tábor pre mladých amatérskych výtvarníkov vo veku od 16 do 25 rokov.
Tábor sa konal v dňoch od 7. do 13. júla 2014 v Turni nad Bodvou v sídle občianskeho združenia
(Hlavná ulica č.500). Výtvarníci väčšinou maľovali v teréne, inšpirujúc sa prírodou či kultúrnymi
pamiatkami obce. Týždenný tábor sa končil výstavou výtvarných prác, ktorá sa konala 13. júla 2014
v miestnom Infocentre. Výstavu otvárala sólová gitarová hra Tomáša Tancera, po ktorom
priaznivcov umenia privítal Szilárd Fecsó. Po úvodnom príhovore, bolo verejnosti predstavených
14 mladých umelcov. K ich dielam patril aj odborný výklad o jednotlivých výtvarných technikách a
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štýlu vyobrazenia diel, v ktorých sa odzrkadlilo nielen realistické, ale aj moderné umenie či
kubizmus. Výstava sa tešila nezvyčajne veľkému záujmu, čo organizátorov veľmi potešilo.

Dňa 30. júla 2014 sa konalo kladenie vencov pri pamätnej tabuli rodinného domu č.500 na
Hlavnej ulici. Zišla sa tu skupinka ľudí, aby si uctili pamiatku pedagóga a básnika Fecsó Pála,
ktorý v tomto rodnom dome žil, a kde sa zrodili aj jeho pekné literárne diela. K prítomným sa
prihovoril Attila Komjáti, predseda miestnej ZO Csemadoku, za ktorým Mgr. Marianna Krompaská
zarecitovala jednu z mnohých básní Fecsó Pála a nakoniec sa pod pamätnú tabulu uložili pietne
vence. Medzi prítomnými bola aj Cimbalmosné Molnár Éva, generálna konzulka MR v Košiciach.
Druhou časťou programu bolo otvorenie výstavy obrazov v Infocentre, ktorú zorganizovalo
Občianske združenie Pála Fecsóa. Výstava bola výsledkom týždňového umeleckého tábora v našej
obci, ktorá niesla názov „Bódva - völgyi művésztelep“. Výstavu otvorila Iveta Fecsó, reformovaná
farárka a zakladateľka občianskeho združenia. Po jej úvodnom príhovore Mikuláš Forgács,
dramaturg košického divadla Thália, predstavil všetkých umelcov – autorov obrazov vo veľmi
nevšednom, humornom podaní. Na výstave sme mohli vidieť maľby a kresby v štýle moderného
umenia, ktoré sa poriadne pohrali s fantáziou človeka.

Združenie vidieckeho turizmu Zádiel, dňa 9. augusta 2014 v rímskokatolíckom kostole Turňa
nad Bodvou zorganizovalo tradičný koncert vážnej hudby. Prítomní si vypočuli mix hudobných
žánrov ako renesančná hudba, svetová tvorba, vlastné skladby či zhudobnenú poéziu Babitsa
Mihálya v podaní Gitarového kvarteta zo Szekszárdu (MR).

Dňa 13.augusta sa v miestnom Infocentre konala prednáška Dr. Vargu Tibora, ústavného
historika z maďarskej obce Solymár. Témou prednášky bola história Svätej koruny, ktorá je nielen
ozdobou a hodnotným klenotom, ale ku korune sa pripisuje aj symbol hraníc, národa a spoločnosti.
Tieto pojmy sa úzko spájajú takmer s každým bodom Zlatej buly. Dr. Varga vyslovil svoj negatívny
názor na ľudskú hanebnosť, kritizoval média, ktoré mnohokrát vedome deformujú udalosti a vedú
verejnosť k nepravdivým informáciám. Organizátorom tejto zaujímavej prednášky bola ZO
Csemadoku v Turni nad Bodvou.
Základná organizácia Csemadoku v Turni nad Bodvou v spolupráci s Občianskym združením
ICS VIA NOVA, dňa 23.augusta 2014 zorganizovala pamätnú túru na Miglinc a kladenie vencov
pri pomníku zavraždených maďarských vojakov. Prvou zastávkou boli ruiny bývalého
„kaštieľa“, ktorá v lokalite Miglinc, bola postavená v roku 1880. Počas 2. svetovej vojny bolo na
tomto mieste príslušníkmi sovietskej armády kruto zavraždených niekoľko maďarských vojakov a
pochovaných do spoločného hrobu, nad ktorým dnes stojí pomník pripomínajúc hrôzy vojnového
obdobia.
Po príhovoroch boli uložené pietne vence a za duševné blaho padlých vojakov sa pomodlila
Porubán Fülöp Angéla, reformovaná farárka. Po spomienkovom akte si prítomní dali oddych pri
opekaní slaniny a po úspešnej akcii sa zhodli na tom, že aj na budúci rok si zopakujú túru na
Miglinc.

Združenie vidieckeho turizmu Zádiel v spolupráci so samosprávnymi orgánmi obce Turňa nad
Bodvou, dňa 20. septembra 2014 v Dome ľudových remesiel zorganizovalo kultúrne popoludnie
pod názvom Dni tradičných remesiel. Na nádvorí sa varilo viacero druhov tradičných jedál ako
plnená kapusta, lángoše či rôzne druhy sladkých dobrôt s domácim lekvárom. K ochutnávke boli aj
chlebové posúchy upečené v tradičnej stavanej peci. K dobrému jedlu nechýbali ani pekné piesne v
podaní miestneho spevokolu Búzavirág a folklórnej skupiny z Janíka. Kto mal záujem, ten si mohol
vyskúšať aj výrobu pletených košíkov z prútia. Vystavená bola zbierka starých remeselníckych
potrieb, náradia, náčinia či starých fotografií. Súčasťou programu bolo aj hudobno spevácke
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vystúpenie miestneho talentu Zoltána Zsigraiho, ktorý spríjemnil atmosféru v radoch účastníkov
tejto kultúrnej akcie.

Dňa 22. septembra 2014 sa v miestnom kultúrnom stredisku konalo divadelné predstavenie
košického divadla Thália, ktoré prišlo s preslávenou komédiou Portugál. Príbeh divadelnej
scénky vierohodne odzrkadľoval život jednoduchých dedinčanov obce Rešica, pre ktorých
najobľúbenejším spoločenským miestom je krčma. V hre sa objavoval svojrázny jazyk maďarskoslovenského nárečia bohato spestrené oplzlými slovami, čo u niektorých divákov vyvolalo
pohoršenie. Napriek tomuto jedinému negatívnemu hodnoteniu, hra zožala veľký úspech, čoho
dôkazom bola vypredaná kinosála až do posledného miesta.

Dňa 7. decembra 2014 sa v miestnom klube dôchodcov uskutočnilo predstavenie kníh Tibora
Szomolaiho, ktorého organizátorom bola turnianska farnosť a miestna organizácia Csemadoku.
Autor vo svojej knihe „Felvidéki sága“ hľadá odpoveď na otázku, či je ťažký život maďarskej
menšiny na „Hornej zemi“. Kniha opisuje príbeh autorovej rodiny od posledných chvíľ
Maďarského kráľovstva až po súčasnosť. Tibor Somolai pochádza zo Šale a v súčasnosti žije v
Rimavskej Sobote.

Dňa 20. decembra 2014 sa na námestí oproti pošty konali prvé Turnianske vianočné trhy, ktoré
zorganizovali samosprávne orgány obce v spolupráci s kultúrnou komisiou pri OZ pod vedením Bc.
Márie Andóovej. Na trhu sa mohli zakúpiť ručné práce od miestnych remeselníkov, obyvateľov
obce, ktorí touto cestou mali možnosť prezentovať svoje ručné práce. Medzi výrobkami boli
sviečky zdobené servítkovou technikou, dekorácie s vianočnou tematikou, adventné vence,
keramika, maľba na sklo, porcelán, pletené šály, háčkované ozdoby, tašky a iné. Okrem ručných
výrobkov sa predávali aj knihy, med, produkty z medu a lahodná medovina od miestneho včelára
Jána Hegedüsa. V ponuke boli aj rôzne druhy vín od Ing. Petra Kováča a od ďalších miestnych
výrobcov. Aj turnianska farnosť ponúkala medovníčky, knihy s náboženskou tematikou či religiózne
predmety, z ktorých príjem išla na reštaurátorské práce kostola.
Svoj priestor dostali aj predajcovia z okolia, kde k zakúpeniu bol kuchynský a drobný bytový tovar,
odev, obuv a nechýbali ani cukrovinky, sušené ovocie či mäsové výrobky. Sprievodným programom
bola hasičská zabíjačka a súťaž vo varení kapustnice, do ktorého sa zapojilo 9 družstiev. Výsledok
súťaže nakoniec vyhodnotila komisia, ktorá odovzdala ceny za najlepšiu kapustnicu.
Poobedňajší kultúrny program sa začal príhovorom novozvoleného starostu obce Mgr. Atilu
Oravcza, za ktorým nasledovalo vystúpenie detí materskej školy, žiakov oboch základných škôl,
ktorí sa predstavili pekným vianočným programom. Okrem detského vystúpenia sa predstavil aj
spevokol Árvalányhaj z obce Háj, miestny spevokol Búzavirág a amatérska speváčka Katka
Kmeťová z Moldavy nad Bodvou, ktorá dala bodku za kultúrnym programom. Organizátori boli s
veľkou návštevnosťou veľmi spokojní, a preto by do budúcna chceli zaviesť tradíciu každoročných
vianočných trhov v našej obci.

ZDRAVOTNÍCTVO, SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ A
OBYVATEĽSTVO OBCE
Ku dňu 31. decembra 2014 bolo v obci Turňa nad Bodvou evidovaných 3673 obyvateľov.
Za rok 2014 je evidovaný prírastok obyvateľov obce v počte 96. Do obce sa prisťahovalo 48 a
narodilo sa 48 nových obyvateľov.
Za rok 2014 je evidovaný úbytok obyvateľov obce v počte 66. Z obce sa odsťahovalo 41 a zomrelo
25 obyvateľov obce.
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Na matričnom úrade v Turni nad Bodvou bolo zaznamenaných:
11 občianskych sobášov a 2 cirkevné sobáše.

Všeličo môže človek zastaviť, ale čas nie! Míňa sa deň za dňom, rok za rokom. Pri jeho toku sme
sa zastavili, aby sme popriali všetko najlepšie pani Helene Bartókovej r. Šmajdovej, rodáčke obce
Turňa nad Bodvou, bytom Dolná Kostolná č.459, ktorá sa dňa 16. februára 2014 dožila krásneho
životného jubilea 90 rokov. Pani Bartóková v súčasnosti žije pod opatrovateľským dohľadom
dcéry Heleny Fonfarovej.
Na svoj vek už má zdravotné ťažkosti, ale vďaka láskavej opatere svojej dcéry a jej rodiny sa teší
celkom dobrému, jej veku primeranému zdraviu.
K jej vzácnym narodeninám, dňa 19. februára 2014 s kyticou kvetov a darčekovým košom, prišiel
zablahoželať Pavol Molnár, starosta obce Turňa nad Bodvou, Alexander Varga, prednosta obecného
úradu, Mgr. Eva Sebestyénová a Henrieta Szitásová, pracovníčky obecného úradu. Do ďalších
rokov života jej popriali veľa zdravia, šťastia, božieho požehnania a ešte veľa pekných chvíľ
strávených v kruhu svojich najbližších.

Z informácií Krajského riaditeľstva PZ v Košiciach

Dňa 19. februára 2014 oznámil 68-ročný Košičan, že v lesnom poraste v katastri obce Turňa nad
Bodvou, v lokalite Miglinc našiel povojnovú muníciu. Polícia miesto nálezu obratom zabezpečila a
privolaný policajný pyrotechnik na mieste zaistil k zneškodneniu delostreleckú mínu kalibru 82
mm a delostrelecký granát z obdobia 2. svetovej vojny.
Policajti OO PZ Turňa nad Bodvou vypátrali a z prečinu krádeže obvinili miestneho 31-ročného
Ladislava, ktorý sa koncom januára 2014 vlámal do maringotky v katastri obce Turňa nad Bodvou.
Odtiaľ odcudzil piecku, dymové rúry a koleno, 5 l benzínu, horolezecké lano a iné. Košickej
spoločnosti spôsobil celkovú škodu za 220 €.
Kriminalisti na okolí objasnili dve minuloročné krádeže a obvinili dvoch mladíkov z Turne nad
Bodvou, ktorí v máji 2013 preliezli murované oplotenie pozemku rodinného domu v Turni nad
Bodvou, odkiaľ odcudzili rôzny stavebný materiál. Majiteľovi spôsobili škodu vo výške 270 €. V
júli 2013 sa na miesto vrátili a z pozemku odcudzili ďalší stavebný materiál, čím majiteľovi tento
krát vznikla škoda za 320 €. Obom obvineným za tieto skutky hrozí až dvojročné väzenie.
Polícia začala pátranie po neznámych páchateľoch, ktorí v katastri obce Turňa nad Bodvou,
prestrihli pletivo na bráne vedúcej do skladu miestnej firmy. Odtiaľ odcudzili voľne uložené rôzne
nerezové a liatinové komponenty v počte takmer 80 kusov. Spoločnosť vyčíslila spôsobenú škodu
na viac ako 52.000 €.
Vyšetrovateľ PZ obvinil 5x súdne trestaného 20-ročného Róberta Baloga a 2x súdne trestaného
18-ročného Mateja z Turne nad Bodvou. Títo v auguste minulého roku v katastri obce Turňa nad
Bodvou ohrozili prevádzku energetického zariadenia. Z troch stožiarov vysokého napätia odcudzili
takmer 200 kusov rôznych komponentov, čím oslabili konštrukciu stožiarov. Spoločnosti so sídlom
v Košiciach spôsobili doposiaľ nevyčísliteľnú škodu.
Príslušníci kriminálnej polície v okrese Košice-okolie vypátrali a obvinili 21-ročného Róberta z
Turne nad Bodvou. Páchateľ na prelome roka 2013 a 2014 z voľného priestranstva v katastri obce
Turňa nad Bodvou, v blízkosti miestnej firmy, prerezal a odcudzil 70 m elektrického medeného
kábla. Firme tak spôsobil škodu za takmer 3.000 €. V prípade dokázania viny mu hrozí trest odňatia
slobody na 6 mesiacov až 3 roky.
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Príslušníci kriminálnej polície Okresného riaditeľstva PZ Košice-okolie vypátrali páchateľov,
ktorí majú na svedomí vlámanie sa do firmy v obci Turňa nad Bodvou. Páchatelia sa začiatkom
mája tohto roku vlámali do objektu firmy odkiaľ odcudzili 37 kusov nerezových roštníc a 5 ks
zliatinových nosičov. Spôsobili škodu vo výške 5.125 €. Obvinenými sú traja miestni muži vo veku
32, 36 a 40 rokov. V prípade dokázania viny im hrozí trest odňatia slobody na 6 mesiacov až 3 roky.

Zmiznutie takmer 14 ton železného šrotu z areálu spoločnosti v Turni nad Bodvou objasnila
polícia, ktorá z prečinu krádeže obvinila 6 miestnych obyvateľov vo veku od 21 do 48 rokov.
Skupina zlodejov odcudzila šrot vo februári tohto roku. Spoločnosť vyčíslila škodu na viac ako
3.200 €. V prípade dokázania viny hrozí obvineným trest odňatia slobody na 6 mesiacov až 3 roky.

ČINNOSŤ ZÁUJMOVÝCH ZDRUŽENÍ A SPOLKOV
ZÁKLADNÁ ORGANIZÁCIA CSEMADOKU
V povedomí maďarského národa sa revolúcia 1848/49 uchovala ako spravodlivý boj za slobodu
a demokratické požiadavky v Uhorsku, vyhlásené 15. marca.
Z tejto príležitosti sa každoročne v starom cintoríne koná kladenie vencov na počesť účastníkov
revolúcie a národnooslobodzovacieho boja pri dvojitom kríži spolupatričnosti, a pri hrobe Pála
Willigera. Tieto udalosti si Základná organizácia Csemadoku pripomenula dňa 16. marca 2014.
Kultúrnu časť programu predstavovalo vystúpenie spevokolu z maďarskej obce Hídvégardó,
miestneho spevokolu Búzavirág a žiakov Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským –
Alapiskola. Záverom programu odznela modlitba za duševné blaho padlých bojovníkov a uložili sa
pietne vence.
Základná organizácia Csemadoku v Turni nad Bodvou, dňa 16. februára 2014 zorganizovala
výročnú členskú schôdzu v priestoroch ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským. Otváracím bodom
schôdze bol malý kultúrny program, v ktorom vystúpil spevokol Búzavirág a odznela báseň v
podaní Mariany Krompaskej, pedagogičky ZŠ - Alapiskola. Schôdze sa zúčastnil aj čestný hosť
László Köteles, podpredseda celoslovenskej organizácie Csemadoku. Za úvodným programom
nasledovala prezentácia prác „Hľadačov pokladov“ v podaní Krištofa Krompaského a Ladislava
Fülekyho, žiakov ZŠ-Alapiskola, ktorí si tentokrát za tému zvolili históriu náboženských zvyklostí
našej obce. V ďalšom bode programu Attila Komjáti, predseda miestnej ZO Csemadoku
vyhodnotil celoročné aktivity za uplynulý rok 2013. Vo svojom príhovore vyjadril ľútosť nad
pasivitou väčšiny členov organizácie a zároveň sa poďakoval všetkým tým, ktorí sa zúčastňovali
kultúrnych akcií či podávali pomocnú ruku. Po oficiálnom bode programu nasledovalo malé
pohostenie.
65 rokov uplynulo od založenia ZO Csemadoku v Turni nad Bodvou. Pri tejto príležitosti sa
14. septembra 2014 v miestnom kultúrnom stredisku konalo slávnostné kultúrne podujatie, ktoré
sa tešilo veľkému záujmu. Po privítaní hostí nasledoval príhovor Attilu Komjátiho, predsedu ZO
Csemadoku v Turni nad Bodvou, ktorý prítomných oboznámil nielen s doterajšími aktivitami, ale aj
s históriou miestnej organizácie, ktorého cieľom je zachovanie maďarského jazyka a kultúry.
Slávnostný príhovor ukončil Jenő Csoltko, predseda okresného výboru Csemadoku, ktorý odovzdal
čestný diplom za obetavú prácu odvedenú najaktívnejšou organizáciou v našej obci.
Za oficiálnou časťou programu nasledovala séria kultúrnych programov. Ako prvý vystúpil miestny
spevokol Búzavirág, ktorý hrou na heligónke sprevádzala Hana Gašparová. Obecenstvo s vtipnou
scénkou rozosmial divadelný krúžok Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským, za
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ktorým nasledovala pätica mladých žien z Buzice, ktoré sa predstavili peknými ľudovými piesňami
a hrou na citare. Po hudobnom zážitku nasledovalo vystúpenie Tety Marišky v osobe Valérie
Kalászovej z Jablonova nad Turňou. Vystúpil aj spevokol Őszirózsák zo susednej maďarskej obce
Hídvégardó a Madam trió z Budapešti, ktorú predstavovali dve známe herečky Cseke Katinka,
Szőlőskei Tímea a Lea Kajkóová, Turňančanka žijúca v Budapešti. Kultúrny program uzatvárala
Ida Szitásová, ktorej operetné vystúpenie navodilo takú príjemnú atmosféru, že sa viacerí z publika
pridali k spevu. Za dlhým a zážitkami bohatým programom nasledovalo menšie pohostenie. Oslava
výročia založenia Csemadoku v Turni nad Bodvou bola spojená aj s výstavou fotografií zo života a
bohatej aktivite organizácie počnúc od jej začiatkov až po súčasnosť.
Za rok 2014 sa konali nasledovné akcie:
JANUÁR
26.1.- Predstavenie knižného diela „Csend és lélek“, „Ticho a duša“ od autora Pála Csákyho a
diela „Arcok és sorsok“, „Tváre a osudy“, ktorého autorom je Gejza Dunajszky. Predstavenie kníh
sa konalo v miestnom Infocentre z príležitosti Dňa maďarskej kultúry.
FEBRUÁR
28.2.- Prednáška Gustáva Stibrányiho o expedícii do Číny.
MAREC
16.3.- Kladenie vencov v starom cintoríne z príležitosti národnooslobodzovacích bojov 1848/49.
MÁJ
25.5.- Odhalenie pamätnej tabule v Pamätnom parku na počesť obetiam holokaustu.
JÚN
1.6.- Kladenie vencov v starom cintoríne pri dvojitom kríži – spomienka na historickú udalosť –
Trianonskú zmluvu.
5.6.- Prezentácia dokumentárneho filmu „Egy tolvonás, egy nép sorsa“, „Jeden ťah perom, osud
jedného ľudstva“, ktorého autorom je Csaba Bartók.
15.6. - koncert skupiny Remény.
JÚL
27.7.- Spomienka a kladenie vencov pri pamätnej tabuli v Pietnom parku na počesť padlých
bojovníkov 1. svetovej vojny.
30.7.- Kladenie vencov pri pamätnej tabuli Fecsó Pála.
AUGUST
13.8.- V miestnom Infocentre sa konala prednáška Dr. Vargu Tibora, ústavného historika z
maďarskej obce Solymár.
24.8. - Kladenie vencov pri pomníku zavraždených maďarských vojakov v lokalite Miglinc.
SEPTEMBER
14.9.- 65. výročie založenia ZO Csemadoku v Turni nad Bodvou.
23.9.- Divadelné predstavenie Portugál v Kultúrnom dome.
NOVEMBER
22.11. - Katarínska zábava.
DECEMBER
7.12. - Predstavenie knihy Tibora Szomolaiho.
31.12.- Priateľské stretnutie na námestí pri soche sv. J. Nepomuckého.

15

Kronika obce Turňa nad Bodvou rok 2014

ZÁKLADNÁ ORGANIZÁCIA ZVÄZU DÔCHODCOV V
TURNI NAD BODVOU
Rok 2014 plynul rekonštrukciou budovy Klubu dôchodcov, čím boli obmedzené viaceré aktivity
ZO zväzu dôchodcov. Rekonštrukčné práce prebiehali od septembra 2013 a ukončené boli o rok
neskôr.
Za najpočetnejšie aktivity ZO zväzu dôchodcov patria vystúpenia spevokolu Búzavirág, ktorý
pozostáva z 15 členov. V roku 2014 sa spevokol rozrástol o ďalšiu členku, akordeonistku Hanu
Gašparovú.
Počas roka vystúpili celkom 20 krát a to nielen doma, ale aj v okolitých obciach, mestách, či v
susedných maďarských obciach. Vystúpili v rámci podujatia, akým bolo odhalenie pamätnej tabule
na počesť Holokaustu, 65. výročie založenia Csemadoku, kladenie vencov pri pamätnej tabuli na
počesť obetiam 1. svetovej vojny, odhalenie sochy sv. Jána Nepomuckého, Vianočné trhy, podujatie
Csemadoku v Moldave nad Bodvou, Dni obce Chorváty, Háj a pod.
Ďalšie aktivity ZO zväzu dôchodcov:
Vo februári sa konal tradičný III. ročník nostalgického bálu, ktorého sa zúčastnilo 75 členov klubu.
Nezabudlo sa ani na 14 jubilantov, ktorí v tomto roku oslávili svoje okrúhle narodeniny (70, 80 a
90 rokov). K blahoželaniam boli oslávencom odovzdané aj malé darčeky.
V mesiaci júl sa konal výlet do maďarského mesta Bogács spojená s návštevou miestneho
kúpaliska a vínnej pivnice, ktorého sa zúčastnilo 53 členov.
V septembri sa konal ďalší výlet, tentokrát sa išlo do maďarskej obce Aggtelek, kde sa konali trhy,
rôzne kultúrne programy, a kto mal záujem mohol navštíviť aj jaskyňu Aggtelek. Výletu sa
zúčastnilo 49 členov klubu.
Dňa 11.októbra sa konalo slávnostné odovzdanie vynovených priestorov Klubu dôchodcov, do
ktorého pribudli aj nové stoličky či použitý nábytok.
Pred blížiacimi sa Vianočnými sviatkami, sa šikovné ženy pustili do výroby adventných vencov,
ktorými skrášlili miestnosti klubu a vyzdobili aj nový, umelý vianočný stromček.

ZÁKLADNÁ ORGANIZÁCIA ICS VIA NOVA TURŇA NAD BODVOU
Dňa 23. marca 2014 v miestnom Infocentre bola zorganizovaná prezentácia prác Hľadačov
pokladov.
Dňa 3. mája 2014 ICS VIA NOVA privítala takmer 70 člennú skupinu záujemcov o históriu a
archeológov z Maďarskej republiky a západného Slovenska. V maďarskej obci Szögliget sa konala
XX. schôdza združenia Castrum Bene, ktorej témou bol výskum slovenských hradov. Súčasťou
programu bola aj návšteva Turnianskeho hradu, kde turistov sprevádzala miestna organizácia ICS
VIA NOVA.
Dňa 16. augusta 2014 sa konal 2. ročník podujatia „Večer hier“, ktorého sa zúčastnili nielen
členovia miestnej organizácie mladých, ale aj členovia z okolitých obcí a miest.
Dňa 23.augusta 2014 sa konala túra na Miglinc, ktorá bola spoločne zorganizovaná so ZO
Csemadoku.
Dňa 24. augusta 2014 v starom cintoríne, pri dvojitom kríži ICS VIA NOVA si pripomenula
historické udalosti za vlády sv. Štefana, zakladateľa uhorského štátu.
Dňa 27. septembra 2014 sa konala ďalšia túra na Miglinc spojená s opekaním slaniny.
Dňa 29.decembra 2014 sa konala koncoročná členská schôdza. Medzi hosťami bol Mgr. Attila
Oravec, starosta obce Turňa nad Bodvou, Alexander Varga, prednosta obecného úradu a členovia
predsedníctva ZO Csemadoku Turňa nad Bodvou. Témou schôdze bolo vyhodnotenie celoročných
aktivít a plánov na budúci rok. Členovia aktívne spolupracovali aj so ZO Csemadoku v Turni nad
Bodvou. Po oficiálnej časti programu nasledovalo malé občerstvenie. Predsedkyňa miestnej
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organizácie ICS VIA NOVA vyhlásila, že sa ukončil jeden úspešný rok a pevne verí, že aj rok 2015
bude plný úspešných aktivít, čím môžu prispieť ku kultúrnemu životu obce.
ICS VIA NOVA sa zúčastnila:
- Kladenia vencov pri dvojitom kríži pri príležitosti národnooslobodzovacích bojov 1848/49.
- Kladenia vencov v starom cintoríne, kde si pripomenuli Trianonské historické udalosti, či
kladenia vencov pri rodnom dome Fecsó Pála.
- Osláv sv. Štefana, konanej dňa 20. augusta 2014 v Moldave nad Bodvou.
- Tábora ICS VIA NOVA, ktorý sa konal v dňoch od 29. do 31. augusta 2014 v Krásnohorskej
Dlhej Lúke.
- Konferencie podnikania pod názvom „Začni rozumne“, konanej v dňoch od 19. do 21. septembra
2014 v Moldave nad Bodvou.

CIRKEVNÝ ŽIVOT
RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV
Podľa údajov miestneho časopisu „Boldogasszony“, v roku 2014 sa v obci Turňa nad Bodvou
konali 2 cirkevné sobáše a 25 cirkevných pohrebov. Pokrstených bolo 40 detí. Prvé sväté prijímanie
prijalo 19 detí a konalo sa 344 svätých omší. Posledné pomazanie prijalo 49 chorých a starých
občanov.
Dňa 24. marca 2014 pod vedením reštaurátora Petra Gomboša došlo k odstráneniu lešenia,
ktoré už vyše 6 rokov slúžilo na vykonávanie reštaurátorských prác vo svätyni kostola, kde
prebiehalo obnovenie stredovekých fresiek odhalených ešte v roku 2004. Ďalším krokom v obnove
svätyne bude výmena starej podlahy za novú, pod ktoré sa uloží nové elektrické vedenie. Týmto
prácam bude predchádzať archeologický prieskum podzemných priestorov. Výmena elektrického
vedenia a uloženie nových svietidiel sa uhradí finančnou čiastkou 10.000 € získanou cez maďarský
projekt. Po ukončení celkovej obnovy svätyne bude nasledovať uloženie obnoveného hlavného
oltára.
V rámci programu „Obnov svoj dom“, Ministerstvo kultúry SR aj v tomto roku poskytol
finančnú pomoc na reštaurátorské práce za účelom záchrany vzácnych umeleckých artefaktov
kostola. Na konto farnosti tak pribudla finančná čiastka vo výške 10.000 €, čo sa vynaloží na
vonkajšiu rekonštrukciu svätyne, čoho cieľom je dostať spod vrstvy omietky najrannejšie gotické
stavebné prvky kostola.

Po archeologickom výskume v priestoroch svätyne nasledovalo uloženie novej podlahy. Práce
vykonávala firma miestneho podnikateľa Tomáša Juhásza. V prvej fáze prác sa odstránila stará
vrstva zeminy, následne sa vsypala tenká vrstva vápna a uložila sa geofólia. Ďalším krokom bolo
vyplnenie prázdnych miest štrkom, za ktorým nasledovalo uloženie novej podlahy. Náklady
vynaložené na stavebné práce predstavovali sumu 1.800 €, ktorú hradila firma.
Po týchto prácach nasledovalo uloženie nového elektrického vedenia, realizované firmou Ladislava
Pála, podnikateľa z obce Dvorníky.
Dňa 15. júna 2014 sa začali rekonštrukčné práce vonkajšej fasády svätyne s cieľom obnovy
gotických prvkov kostola. Práce prebiehajú pod vedením Petra Gomboša, košického reštaurátora,
financované z úspešného projektu cez Ministerstvo kultúry SR.
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V mesiaci september sa v sakristii rímskokatolíckeho kostola začali rekonštrukčné práce, ktoré
museli byť zahájené z dôvodu dlhodobého problému s vysokou vlhkosťou vnútorných stien. Prvým
krokom bolo odstránenie podlahy, pod ktorou sa našla krypta. Nález nebol nijakým veľkým
prekvapením, nakoľko o existencii podzemných priestorov sa už vedelo zo starých cirkevných
listín. V podzemí sa nenašli žiadne nálezy, podľa čoho sa dá predpokladať, že koncom 19. storočia
bola krypta vyprázdnená a vyplnená zeminou. Rozhodnutím Dr. Attilu Juhásza, bolo vyčistenie
krypty, ktorá by v budúcnosti mala slúžiť ako úložný priestor pre urny. Tomuto rozhodnutiu
predchádzalo jednanie s Pamiatkovým úradom, ktorý na to dal svoj súhlas. Rekonštrukčné práce sa
začnú až na budúci rok.
V dňoch 30. a 31. októbra 2014 bol z dielne reštaurátora Martina Kutného dopravený domov
hlavný oltár kostola. Reštaurátori na obnove oltára pracovali 1 rok a 9 mesiacov, ale ešte chýba
osadenie niekoľkých drobných ornamentov. Uloženie a poskladanie rozobratého oltára trvalo 4 dni.
Náklady vynaložené na reštaurátorské práce predstavovali sumu 35. 000 €, financované z verejnej
zbierky.
Dňa 9. novembra 2014 sa konalo vysvätenie hlavného oltára kostola, ktoré viedol dekan Dr.
Gábor Bertalan z Moldavy nad Bodvou. Na celkovú obnovu oltára sa čakalo dlhých sedem rokov,
na deň, kedy sa sväté omše môžu znova vykonávať vo svätyni kostola. Dr. Attila Juhász vyjadril
slová vrelej vďaky veriacim, ktorí finančne prispeli do verejnej zbierky, sponzorom a všetkým
občanom, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na obnove svätyne kostola a podali pomocnú
ruku. Ich spoločným cieľom bola aj záchrana hodnotného oltára, ktorého krásu nemilosrdne
nahlodal zub času.
Poďakovanie patrilo aj odborníkom a reštaurátorom, ktorými boli Peter Gomboš, Ján Krcho a
Martin Kutný. Pod ich rukami sa svätyňa a hlavný oltár premenili na skutočný skvost, ktorými sa
obec môže pýšiť a môže byť hrdý aj na historicky veľmi cenné fresky.
(zdroj: Boldogasszony)
REFORMOVANÁ CIRKEV

Dňa 5. októbra 2014 sa konalo vysvätenie zvona, ktorý odteraz bude veriacich zvolávať na
pravidelné bohoslužby.
V našej obci sa k reformovanému vierovyznaniu hlási približne 150 obyvateľov. Zo začiatku sa na
bohoslužby veriaci schádzali na rôznych miestach ako napríklad v kinosále kultúrneho domu, no
časom sa Reformovanej diecéznej cirkvi podarilo získať do vlastníctva budovu bývalej predajne
obuvi „Baťa“ na Hlavnej ulici s.č. 65. Budova bola od obce odkúpená za symbolickú cenu, v ktorej
sa vytvorila väčšia miestnosť, kde sa veriaci schádzajú každý druhý týždeň. K bohoslužbám chýbal
už iba zvon a preto z iniciatívy farára Gábora Lajosa sa podarilo získať od Košického
samosprávneho kraja finančné prostriedky na odliatie zvona. Lenže na jeho osadenie bolo
nevyhnutné aj postavenie zvonice, ktorú finančne podporila diecézna cirkev a samosprávne orgány
obce Turňa nad Bodvou. Tu treba spomenúť aj súdržnosť veriacich, vďaka ktorým dnes na dvore
stojí drevená zvonica zhotovená Jozefom Pekárom, drevorezbárom z Moldavy nad Bodvou.
Zvon vysvätil László Fazekas, biskup Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku. Medzi
hosťami bol aj Dr. Attila Juhász, ktorý vo svojom príhovore vyzdvihol prospešnú spoluprácu medzi
reformovanou a rímskokatolíckou cirkvou pôsobiacou v našej obci.
Porubán Fülöp Angéla, reformovaná farárka sa poďakovala všetkým dobrovoľníkom, ktorí sa
akýmkoľvek spôsobom podieľali na realizácii všetkých doterajších plánov a cieľov, ktoré viedli
k tomu, aby sa bohoslužby mohli dôstojne vykonávať.
Po oficiálnom programe sa hostia presunuli do reštaurácie kultúrneho domu, kde bolo pre nich
pripravené malé pohostenie.
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ŠKOLSTVO
ZÁKLADNÁ ŠKOLA
V školskom roku 2013/2014 do školy nastúpilo 273 žiakov, otvorilo sa 15 tried, 1 špeciálna
trieda a 2 oddelenia školskej družiny. V školskom roku sa žiaci mohli zapísať do 19 záujmových
krúžkov. Na škole vyučovalo 18 pedagógov pod vedením riaditeľky školy Mgr. Juliany Bojskovej
a zástupcu riaditeľa Mgr. Ondreja Ivaniša.
Hlavné udalosti v roku 2014
Dňa 22. januára sa na škole uskutočnil Deň otvorených dverí. Brány školy sa otvorili pre
budúcich prváčikov a ich rodičov, ktorí si pozreli priestory, kde sa budú učiť. Slávnostný zápis
žiakov do 1. ročníka sa konal 5. februára.
Dňa 6. februára sa konalo Obvodné kolo geografickej olympiády na ZŠ v Poproči. Našu školu
reprezentovalo 5 žiakov z II. stupňa, ktorí získali veľmi pekné umiestnenia.
Dňa 12. februára sa na škole konal II. ročník súťaže O pohár starostu obce vo volejbale a
basketbale žiakov a žiačok.
Dňa 21. marca sa v Čani konali okresné majstrovstvá vo futbale žiačok. Naše žiačky obsadili
pekné 2. miesto.
Aj v tomto roku sa na škole konala jarná časť zberu papiera. Naši žiaci nazbierali 5 529,50 kg
starého papiera, novín, či časopisov.
Dňa 2. apríla sa v Košiciach konalo krajské kolo geografickej olympiády, na ktorom školu
úspešne reprezentoval Frederik Liščinský, žiak 9.A triedy.
Dňa 8. apríla sa v Košiciach konalo okresné kolo v prednese prózy Hviezdoslavov Kubín, na
ktorom školu reprezentovala žiačka Viviana Lukáčová 2.A . a Romana Čavisová 7.A trieda, ktoré
sa umiestnili na peknom 2. mieste vo svojej kategórii.
V apríli sa v Moldave nad Bodvou konali okresné majstrovstvá vo futbale mladších žiakov, na
ktorých si družstvo našej školy vybojovalo víťazstvo a tak žiaci postúpili do krajského kola.
Dňa 20. a 21. mája sa v Trebišove uskutočnili krajské majstrovstvá vo futbale mladších žiačok
a žiakov. Žiačky ZŠ Turňa nad Bodvou obsadili 3. miesto a chlapci 5. miesto.

V školskom roku 2014/2015 školu navštevovalo 275 žiakov v 7 triedach I. stupňa vzdelávania a
v 7 triedach II. stupňa vzdelávania.
Od 1. septembra 2014, riaditeľkou školy je Mgr. Andrea Deáková a zástupcom riaditeľa je Mgr.
Oľga Ondová.
Práca so žiakmi pokračovala aj v poobedňajších hodinách v rámci záujmovej činnosti. Medzi
najúspešnejšie krúžky patrili, krúžok Mediálny, Športový, Divadelný, Zdravotnícky, Šikovníček,
Lienka, Včielka a pod. Na škole fungujú aj odborné krúžky, v rámci ktorých sa žiaci zdokonaľujú v
slovenskom, anglickom a nemeckom jazyku, v matematike či geografii.
Hlavné udalosti v roku 2014
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska každoročne organizuje celoslovenskú verejnú zbierku
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Biela pastelka na podporu ľudí s ťažkým zrakovým postihnutím. Aj tento rok sa do zbierky
zapojila naša ZŠ a žiaci 9. ročníka ponúkali biele pastelky žiakom v škole za symbolickú cenu.
Dňa 25. septembra sa v našej obci skupina mladých zdravotníkov školy zúčastnila spoločnej akcie
s políciou a Červeným krížom. Hlavným cieľom tejto akcie bolo zisťovanie pripravenosti vodičov
na cestách v oblasti poskytnutia prvej pomoci pri nehodách či úrazoch.
Učitelia a žiaci I. stupňa na škole zhotovili výstavu jesenných plodov.
Dňa 8. októbra si žiaci I. stupňa pripomenuli Deň jabĺk, na ktorý mamky a babky pripravili rôzne
pečené i nepečené jablčné dobroty.
Dňa 27. októbra sa stretli žiaci I. stupňa na jesennom posedení, keď za pomoci svojich rodičov
vyrábali jesenné dekorácie, ktoré boli vystavené na chodbe školy.
Dňa 28. októbra školu navštívili členovia Policajného zboru z Košíc, aby žiakom predviedli
zásahové akcie či základy výcviku policajného psa. Žiaci mali možnosť obhliadnuť zbrane, putá
a iné pomôcky pri zadržaní páchateľa či povoziť sa v policajnom aute.
Dňa 3. novembra sa v škole konala výstava plazov, kde mali žiaci možnosť vidieť naživo hady,
jaštery, krokodíla, pavúky či korytnačku. Tí odvážnejší si mohli pohladiť hada, aj sa s ním
odfotografovať.
Kultúrne centrum Údolia Bodvy a Rudohoria v Moldave nad Bodvou, dňa 20. novembra 2014,
žiakom pripravilo program, kde sa predstavil rumunský muzikant hrou na rôznych hudobných
nástrojoch.
Dňa 27. novembra sa v Čani konalo okresné finále v malom futbale dievčat, ktorého sa
zúčastnili aj žiačky ZŠ Turňa nad Bodvou a obsadili 5. miesto.
V mesiaci december sa konali školské kolá vedomostných súťaží ako aj vianočné tvorivé dielne.
Žiaci sa zúčastnili Vianočného koncertu v Dome umenia v Košiciach.
Dňa 10. decembra sa v Budimíre konalo okresné kolo olympiády zo slovenského jazyka,
ktorého sa zúčastnila žiačka 9. ročníka Monika Budaiová a odniesla ocenenie za krásne 2. miesto.
Škola pre žiakov zorganizovala rôzne iné aktivity, súťaže, zábavy, do ktorých sa s radosťou
zapájali menšie aj vyššie ročníky školy.

ZÁKLADNÁ ŠKOLA S VYUČOVACÍM JAZYKOM MAĎARSKÝM –
ALAPISKOLA
V školskom roku 2013/2014 žiakov vyučovalo 20 pedagógov, 5 pedagogických asistentov, 4
nepedagogickí pracovníci pod vedením riaditeľky školy Ing. Andrey Molnárovej a zástupkyne
Ph. Evy Balázsovej.
Hlavné udalosti v roku 2014:
Na škole sa uskutočnila zaujímavá prednáška miestneho policajného zboru o bezpečnosti
dopravy a dopravných predpisoch pre žiakov 4., 5. a 6. ročníka ZŠ.
Na škole sa uskutočnil celoslovenský monitoring žiakov 9. ročníka z matematiky, slovenského
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a maďarského jazyka. Prekvapivo najlepšie výsledky dosiahli žiaci zo slovenského jazyka 85,62 %
ktorý bol dokonca najlepším výsledkom zo všetkých základných škôl s vyučovacím jazykom
maďarským v košickom okrese.
Školský divadelný spolok sa zúčastnil XXXIV. ročníka regionálneho divadelného festivalu v
Tornali, kde naši žiaci postúpili do celoslovenskej súťaže.
Dňa 1. apríla sa konala krajská súťaž v prednese vo Veľkých Kapušanoch. Súťaže sa zúčastnili
dvaja žiaci Matej Budai (2.A) a Ladislav Füleky (9.A), ktorí sa umiestnili na 2. mieste.
Dňa 28. apríla sa žiaci 6. a 9. ročníka zúčastnili Dňa Jána Neumanna v košickom Steel parku,
kde mali možnosť vidieť rôzne exponáty z hutníctva, robotiky, strojárstva, optiky či z iných
technologických a vedeckých odborov.
Dňa 27. mája sa v kultúrnom dome konalo predstavenie Tomáša Gaála „A helység kalapácsa“,
ktorého sa zúčastnili žiaci od 0. až po 9. ročník školy.
Aj v tomto školskom roku sa žiaci zapojili do školského kola žiackej olympiády. Víťazi prvých
troch umiestnení sa 6. júna 2014 zúčastnili regionálneho kola a žiaci Diana Kováčová a Kristián
Dunka sa umiestnili na prvom mieste, a tak postúpili do celoštátneho kola súťaže v Dunajskej
Strede.
Na ZŠ v Buzici sa uskutočnila výtvarná súťaž, ktorej sa zúčastnili aj štyria žiaci našej školy a
ich talent bol odmenený ocenením za 1. miesto.
Školský divadelný spolok sa dňa 21. júna 2014 zúčastnil kultúrneho podujatia v Krásnohorskej
Dlhej Lúke, kde úspešne predviedli svoje predstavenie.
V školskom roku 2014/2015 na škole pôsobil rovnaký počet pedagógov a nepedagogických
pracovníkov v rovnakom zložení ako v predchádzajúcom školskom roku.
Dňa 10. októbra školu navštívila Kövesdi Szabó Mária a Pólós Árpád, herci košického divadla
Thália, ktorí pre žiakov 5. až 9. ročníka školy pripravili predstavenie z diel spisovateľa Radnóta
Miklósa na počesť 70. výročia jeho úmrtia.
Žiaci sa tešili zo zaujímavej výstavy exotických zvierat, ktorá sa 3. novembra konala na škole.
Žiaci mohli vidieť rôzne plazy, pavúky, ale aj krokodíla. Výstavu zabezpečil Alex Vígh z Dunajskej
Stredy.
Divadelný spolok sa zúčastnil XVI. Divadelného festivalu Egressy Béniho, konaného dňa 7.
novembra v Moldave nad Bodvou, kde úspešne predviedli scénku „A kő marad“.
Žiaci mali pekný zážitok z bábkového predstavenia, ktoré 10. novembra na škole predviedli
herci bábkového divadla BabszemJankó z mesta Eger. V decembri sa konalo ďalšie predstavenie
bábkového divadla, ktorého sa zúčastnili žiaci vyšších ročníkov.
Na škole prebiehali rôzne iné aktivity ako vedomostné, športové, výtvarné a iné školské kolá
súťaže, karneval, Mikuláš či zhotovenie ručných výrobkov na rôzne príležitosti a sviatky, do
ktorých sa žiaci zapájali s radosťou a záujmom.
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MATERSKÁ ŠKOLA
Školský rok 2013/2014
V januári sa v Základnej škole s vyučovacím jazykom slovenským uskutočnil Deň otvorených
dverí, ktorého sa zúčastnili predškoláci so svojimi rodičmi. Prvým dôležitým dňom v ich živote bol
zápis do prvého ročníka Základnej školy.
Aktivity v druhom polroku:
- Medzitriedna súťaž v stavaní snehuliakov na školskom dvore.
- Predškoláci navštívili ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským Alapiskola, prezreli si triedy
a zasúťažili si v telocvični.
- Divadlo Slniečko Piešťany predstavilo deťom bábkovú rozprávku „Hugo a jeho sladkosti“.
Príbeh bol zameraný na zdravú výživu a vzťah detí ku zdravým potravinám.
- Herci z divadla Cililing Prešov pobavili deti rozprávkou „Kocúr v čižmách“.
- Karnevalová zábava v MŠ – triedy sa naplnili prekrásnymi maskami, rozjasnili sa farebnými
stuhami, balónmi a ožili veselými piesňami.
- Príchodom jari MŠ uskutočnila turistickú vychádzku do okolia s cieľom pozorovania
prebúdzajúcej sa jarnej prírody.
- V máji do MŠ zavítal Ujo Ľubo a deťom porozprával príbeh o Jankovi a Marienke. Predstavenie
okorenil svojimi pesničkami a hraním na hudobných nástrojoch s veľkou dávkou vtipu a
smiechu.
- Deň matiek – v materskej škole sa konalo posedenie, kde deti vyjadrili svoju vďaku a lásku
mamkám malým kultúrnym darčekom pozostávajúcim zo spevu, tanca a srdečných blahoželaní.
- Deň detí – v spolupráci s CVČ Kvietok Košice, učiteľky MŠ pripravili pre deti k ich sviatku
zábavné, súťaživé popoludnie.
- V júni sa konal školský výlet do Košíc. Detskou historickou železnicou sa deti dostali cez
Čermeľské údolie až na Alpinku, kde ich privítali rozprávkové postavičky, potom nasledovala
krátka túra, občerstvenie, hry a zábava.
- Lúčime sa... naše „veľké deti“ opustili brány MŠ, veď na jeseň už budú otvárať inú bránu, bránu
základnej školy. S materskou školou sa rozlúčilo 29 predškolákov.
Školský rok 2014/2015
Brány materskej školy sa otvorili 10 septembra 2014. Škola opäť ožila detskými hlasmi, keď do
troch tried nastúpilo 59 detí. Privítal ich celý personál, pani učiteľky a začalo sa spoločné
oboznamovanie sa. Otvorenie školského roka sa posunulo kvôli nedokončeným rekonštrukčným
prácam umyvární a toaliet, ktoré prebiehali v letných mesiacoch. Spôsobilo to síce menšie
problémy, ale o to viac sa učiteľky s deťmi tešili na nové a krajšie priestory, ktoré denne využívajú.
Prešlo niekoľko dní a deti čakalo ďalšie milé prekvapenie. Dňa 2. októbra 2014 vďaka finančnej
podpore Nadácie SPP, Eustream a samosprávnych orgánov obce Turňa nad Bodvou sa zrealizovala
výstavba nového detského ihriska v areáli materskej školy. Nové ihrisko umožní uskutočňovať
pohybové aktivity s deťmi počas školského roka. Deti trávia čas vonku v areáli materskej školy,
voľne behajú a hrajú sa už v prostredí, ktoré je bezpečné, vynovené a pre ne zaujímavé.
Aktivity v prvom polroku:
- September – turistická vychádzka do okolia, deti pozorovali zmeny v prírode, zbierali listy či
gaštany.
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- Október – v obci sa uskutočnili Turnianske športové dni, ktorého sa zúčastnili aj deti z MŠ so
svojimi rodičmi.
- November – divadlo z domčeka nám predstavilo bábkovú rozprávku O kozliatkach.
- December – Mikuláš – súkromná ZUŠ Košice predstavila deťom muzikálovú rozprávku
„Brumkáčikov boľavý zúbok“, deti spoločne so zvieratkami privolali Mikuláša a privítali ho
piesňou po ktorom nasledovalo rozdávanie balíčkov.
- V materskej škole sa uskutočnili tvorivé dielne, učiteľky s deťmi vyrábali ikebany a ozdoby,
ktoré skrášľovali priestory MŠ. Detskými prácami tak prispeli aj do vianočnej výstavy ručných
prác v obci.
- Posledné dni v roku deti počúvali a spievali koledy, zdobili sa triedy a pripravoval sa program na
vianočnú besiedku, ktorá sa už stala tradíciou. Deti svojim vystúpením vytvorili predvianočnú
náladu, na záver zaželali všetkým prítomným krásne, šťastné, veselé a pokojné vianočné sviatky.

Pri príležitosti ukončenia školského roka 2013/2014 v sobášnej miestnosti obecného úradu,
Pavol Molnár, starosta obce Turňa nad Bodvou privítal žiakov deviateho ročníka Základnej školy.
Táto milá slávnosť sa konala dňa 25. júna 2014 a o deň neskôr sa prišli rozlúčiť deviataci Základnej
školy s vyučovacím jazykom maďarským – Alapiskola.
Všetkým deviatakom, ktorí opustili brány školy, pán starosta zaželal pevný krok, veľa síl a dobrých
ľudí z radov pedagógov na stredných školách.

ŠPORT
DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR TURŇA NAD BODVOU
Dňa 1. júna 2014 sa na futbalovom ihrisku v Turni nad Bodvou konalo obvodné kolo súťaže
dobrovoľných hasičských zborov. Do súťaže sa prihlásilo 14 družstiev. Súťažilo sa v disciplíne
Požiarny útok vodou, podľa súťažného poriadku DPO hadicami na dopravnom vedení motorovou
striekačkou. Druhou súťažnou disciplínou bol Štafetový beh 8x50 m. Prvé miesto si vybojovalo
družstvo DHZ Mokrance, a na krásnom druhom mieste skončili naši súťažiaci DHZ Turňa nad
Bodvou.

Na návrh Krajského výboru Dobrovoľnej Požiarnej ochrany, Prezídium Dobrovoľnej Požiarnej
Ochrany SR udelil Pavlovi Molnárovi, starostovi obce Turňa nad Bodvou medailu II. stupňa za
úzku spoluprácu s Dobrovoľnou požiarnou ochranou SR.
Ocenenie mu bolo odovzdané Vendelínom Fogarašom, členom Prezídia DPO SR. Pavol Molnár
obdržal medailu III. stupňa v októbri minulého roka za dlhodobú aktívnu spoluprácu s DHZ Turňa
nad Bodvou.

Dňa 23. augusta 2014 sa na futbalovom ihrisku obce Turňa nad Bodvou konala súťaž
Dobrovoľných hasičských zborov v disciplíne Požiarny útok. O Medzinárodný pohár starostu a
Putovný pohár starostu obce zabojovalo 5 družstiev z Turne nad Bodvou, Hačavy, Medzeva,
Poproča a z maďarského mesta Encs.
Samotná súťaž bola hodnotená v dvoch kolách. Jedno bolo obvodové kolo a druhé kolo s
medzinárodnou účasťou. Víťazmi súťaže sa stali hasiči DHZ Turňa nad Bodvou, ktorí sa stali aj
držiteľom putovného pohára starostu obce Turňa nad Bodvou. Na druhom mieste skončili hasiči
DHZ Poproč a na treťom mieste sa umiestnilo družstvo DHZ Hačava.
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TAEKWON-DO KLUB TURŇA NAD BODVOU (TKD)
Výsledky TKD klubu Turňa zo súťaží v roku 2014

Dňa 1. marca 2014 sa konal IX. ročník SERBIA OPEN, medzinárodná súťaž, Bačka Topoľa
(SRB).
Do turnaja sa prihlásilo 260 súťažiacich zo šiestich štátov, medzi ktorými bola aj naša reprezentácia
v počte piatich súťažiacich.
Súťažilo v disciplíne TUL, v ktorom víťazom sa stala Dominika Oravec (seniorka), 2. miesto
obsadil Jozef Majher a 3. miesto Erik Juhász.
V disciplíne MATSOGI sa víťazom stala Sandra Simková, na 2. mieste skončila Dominika
Oravec a na 3. mieste Richard Giák (junior).
V dňoch od 22. do 23. marca 2014 sa konala Medzinárodná súťaž Czech Open, Nymburk
(ČR). Turnaja sa zúčastnilo 195 súťažiacich z 11 štátov. TKD Turňa reprezentovalo 5 súťažiacich.
V súťažnej disciplíne MATSOGI 3. miesto obsadili všetci naši reprezentanti, a to menovite sestry
Dominika a Bianka Oravec, Richard Giák, Sandra Simková a Zoltán Fecske.
Dňa 26. apríla 2014 sa konala Medzinárodná súťaž NITRA Cup Open. Turnaja sa zúčastnilo
152 súťažiacich z piatich štátov. Náš klub reprezentovalo 9 súťažiacich.
Výsledky pre TKD Turňa sú nasledovné:
Súťažiaci
Dominika Oravec
Bianka Oravec
Richard Giák
Sandra Simková
Erik Juhász
Patrik Juhász
Jozef Majher
Pavol Szepsi
Daniel Kónya

Disciplína
Sparing
Sparing

TUL

TUL

(žiak, junior)

(junior, senior)

(miešaný)

(žiak, junior)

(senior)

1. miesto
3. miesto
3. miesto
2. miesto

3. miesto
3. miesto

2. miesto
1. miesto

2. miesto

2. miesto
2. miesto

2. miesto
2. miesto

3. miesto

2. miesto

1. miesto
2. miesto
3. miesto
3. miesto

1. miesto

3. miesto
1. miesto
2. miesto
2. miesto

Sparing

Team Sparing

2. miesto

Dominika Oravec získala pohár pre najúspešnejšiu Juniorku turnaja!

Dňa 17. mája 2014 sa meste Hatvan (MR) konala Medzinárodná súťaž Cup of Nations, ktorej
sa zúčastnilo 4 členné družstvo Taekwon-Do klubu Turňa. V disciplíne Matsogi (sparing) sa na
1.mieste umiestnila Bianka Oravec a Erik Juhász. V disciplíne Tul (zostavy), Jozef Majher
obsadil pekné 3. miesto.
Dňa 17. mája 2014 sa naše družstvo zúčastnilo Medzinárodnej súťaže Sonkal Open v Prahe,
kde v disciplíne Tul (zostavy) zvíťazila Sandra Simková a v Matsogi (sparing) Dominika
Oravec. Striebornú medailu si odniesla Dominika Oravec v disciplíne Tul (zostavy) a Matsogi
(miešaný). Sandra Simková skončila na druhom mieste v Matsogi (sparing).

24

Kronika obce Turňa nad Bodvou rok 2014

Memoriál Toporčáka a Sila Jednoty Moldava nad Bodvou, celoslovenská súťaž
dňa 31. mája 2014
Taekwon-Do klub Turňa nad Bodvou reprezentovalo 11 súťažiacich.
Výsledky súťaže:
V disciplíne Silové prerážanie (junior, senior) sa na stupni víťazov umiestnili Dominika a Bianka Oravecová a
Richard Giák.

Súťažiaci
Dominika Oravec
Bianka Oravec
Richard Giák
Sandra Simková
Erik Juhász
Patrik Juhász
Jozef Majher
Pavol Szepsi
Daniel Kónya
Márió Hutkay
Zoltán Fecske

TUL
(žiak,
junior)
2. miesto
3. miesto
2. miesto
1. miesto
2. miesto
1. miesto
2. miesto
1. miesto
1. miesto

TUL
(junior,
senior)
1. miesto

Disciplína
Sparing
Team
(žiak,
Sparing
junior)

Sparing

1. miesto
1. miesto
3. miesto

2. miesto
1. miesto
1. miesto
1. miesto
2. miesto

3. miesto
1. miesto
3. miesto
1. miesto

Team TUL

(senior)

1. miesto
1. miesto
1. miesto
2. miesto
2. miesto
2. miesto

3. miesto
1. miesto

Pohár pre najúspešnejšiu Juniorku získala Bianka Oravec!
Pohár pre najúspešnejšiu Seniorku získala Dominika Oravec!
Pohár pre najúspešnejšieho Juniora získal Zoltán Fecske!

Dňa 7. júna 2014 sa v Znojme (ČR) konala medzinárodná súťaž VII. Znojmo Open, kde TKD
Turňa opäť zabodovala a odniesla zlatú medailu za prvé miesto v disciplíne Matsogi (sparing),
ktorú si vybojovala súťažiaca Bianka Oravec. Okrem zlata odniesla aj ocenenie za obsadenie
druhého miesta.
Dňa 14. júna 2014 sa v Košiciach konali Majstrovstvá Slovenska v KickBoxe.
Naši súťažiaci opäť zabodovali a získali nasledovné umiestnenia:
Richard Giák
Erik Juhász
Dominika Oravec
Bianka Oravec

Light kontakt
2. miesto
2. miesto
3. miesto
1. miesto

Semi kontakt
2. miesto
1. miesto

BIANKA ORAVEC SA STALA DVOJNÁSOBNOU MAJSTERKOU SR!

Dňa 4. októbra 2014 sa v maďarskom meste Jászberény konala medzinárodná súťaž VI. Lehel
Vezér ITF Taekwon-Do Cup.
Náš klub reprezentovali súťažiaci s nasledovnými výsledkami:
Tul (zostavy)
Matsogi (sparing)
Dominika Oravec
2. miesto
Bianka Oravec
3. miesto
2. miesto
Patrik Juhász
1. miesto
1. miesto
Pohár pre najúspešnejšieho žiaka turnaja získal Patrik Juhász!
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Dňa 9. novembra 2014 sa v Nitre konali Majstrovstvá Slovenska ITF Taekwon-Do. Náš klub
reprezentovalo 10 súťažiacich opäť s krásnymi výsledkami:

Súťažiaci
Dominika Oravec
Bianka Oravec
Richard Giák
Sandra Simková
Erik Juhász
Patrik Juhász
Jozef Majher
Pavol Szepsi
Daniel Kónya
Márió Hutkay

TUL

TUL

(žiak, junior)

(senior)

1. miesto
1. miesto
1. miesto
2. miesto
3. miesto
3. miesto
1. miesto
2. miesto
2. miesto
1. miesto

1. miesto

TUL

Disciplína
Sparing

(zmiešaná)

(žiak, junior)

1. miesto

1. miesto
1. miesto
1. miesto
1. miesto
3. miesto
3. miesto
3. miesto
2. miesto
2. miesto

Sparing
(senior)

3. miesto

2. miesto

Silové
prerážanie
(junior, senior)

1. miesto

2. miesto

Sandra Simková sa stala víťazkou v disciplíne T-ki.
Márió Hutkay – Najúspešnejší žiak majstrovstiev SR ITF Taekwon-Do 2014!
Richard Giák – Najúspešnejší junior majstrovstiev SR ITF Taekwon-Do 2014!
Sandra Simková – Najúspešnejšia juniorka majstrovstiev SR ITF Taekwon-Do 2014!
Dominika Oravec – Najúspešnejšia seniorka majstrovstiev SR ITF Taekwon-Do 2014!
TAEKWON-DO KLUB TURŇA NAD BODVOU SA STAL 2. NAJÚSPEŠNEJŠÍM KLUBOM
MAJSTROVSTIEV SR 2014!

Dňa 6. decembra 2014 sa konala medzinárodná súťaž Třeboň Open (ČR), kde Dominika a
Bianka Oravec získali ocenenie za 3. miesto.
Vyhodnotenie najúspešnejších športovcov, 13. december, Nitra
Taekwon-Do Alliancia SR, na základe celoročných výsledkov slávnostne odovzdala plakety pre
najúspešnejších športovcov v roku 2014.
Taekwon-Do klub Turňa nad Bodvou dosiahol obrovský úspech vo svojej 10. ročnej histórii,
nakoľko súťažiaci obdržali množstvo ocenení.
Bianka Oravec
- získala plaketu Najúspešnejšia Juniorka 2014!
Richard Giák
- získal plaketu Najúspešnejší Junior 2014!
Dominika Oravec
- získala plaketu Najúspešnejšia Seniorka 2014!

Dňa 18. decembra 2014 Taekwon-Do klub Turňa nad Bodvou oslávil svoje 10. výročie
založenia. V rámci tohto okrúhleho výročia bola odovzdaná pamätná plaketa trénerom Gabrielovi
Barnákovi a Štefanovi Bányaszovi, za ich trpezlivú a úspešnú trénerskú prácu. Nechýbala ani
„narodeninová“ torta, na ktorej si spoločne pochutili.
TJ CEMENTÁR TURŇA NAD BODVOU
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Rozpis zápasov jarná sezóna 2013/2014
16.Turňa nad Bodvou 2 – 4 Geča
17.Kokšov-Bakša 5 – 2 Turňa nad Bodvou
18.Turňa nad Bodvou 1 – 0 Krásnohorské Podhradie
19.Betliar 1 – 2 Turňa nad Bodvou
20.Turňa nad Bodvou 3 – 1 Dobšiná
21.Budimír 0 – 4 Turňa nad Bodvou
22.Turňa nad Bodvou 5 – 2 Ťahanovce
23.Ďurkov 3 – 0 Turňa nad Bodvou
24.Turňa nad Bodvou 2 – 1 Malá Ida
25.Gemerská Poloma 3 – 2 Turňa nad Bodvou
Mužstvo odohralo 6 víťazných zápasov a 4 zápasy prehrali.
Rozpis zápasov jesenná sezóna 2014/2015
1.Košická Nová Ves 1 – 0 Turňa nad Bodvou
2.Turňa nad Bodvou 1 – 2 Gemerská Hôrka
3.Ťahanovce 2 – 1 Turňa nad Bodvou
4.Turňa nad Bodvou 0 – 0 Sokoľany
5.Krásnohorské Podhradie 1 – 0 Turňa nad Bodvou
6.Turňa nad Bodvou 8 – 3 Betliar
7.Dobšiná 1 – 4 Turňa nad Bodvou
8.Turňa nad Bodvou 2 – 3 Čečejovce
9.Geča 6 – 1 Turňa nad Bodvou
10.Turňa nad Bodvou 0 – 5 Ďurkov
11.Malá Ida 7 – 2 Turňa nad Bodvou
12.Turňa nad Bodvou 2 – 2 Gemerská Poloma
13.Kokšov-Bakša 10 – 1 Turňa nad Bodvou
14.Turňa nad Bodvou 0 – 7 Košická Nová Ves
Mužstvo odohralo 2 víťazné zápasy, 10 zápasov prehrali a 2 zápasy sa skončili remízou. Pomer
gólov bol 22:50.

Stolnotenisový oddiel Turňa nad Bodvou v spolupráci so samosprávnymi orgánmi obce dňa 30.
decembra 2014 zorganizoval v telocvični ZŠ 11. ročník Silvestrovského stolnotenisového
turnaja. O putovný pohár starostu obce bojovalo 20 súťažiacich.
Poradie prvých troch umiestnení bolo nasledovné: 1. miesto Miroslav Mogyorósi, 2. miesto
Alexander Jakab, 3. miesto Béla Király st.
Dňa 8. novembra 2014 sa na futbalovom ihrisku obce Turňa nad Bodvou konal rómsky
minifutbalový turnaj medzi piatimi mužstvami z našej obce. Turnaj zorganizovala komisia športu a
mládeže pri Obecnom zastupiteľstve pod vedením Ing. Róberta Balázsa. Prítomní boli aj Pavol
Molnár, starosta a Milan Drobňák, zástupca starostu obce Turňa nad Bodvou.

POČASIE
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Dlhotrvajúce teplé počasie, ktoré prevládalo od celého decembra minulého roku malo
pokračovanie aj v januári. Denné teploty sa pohybovali vysoko nad nulou a ani nočné teploty
neklesli pod bod mrazu, čo vplývalo aj na prírodu. Jarný charakter počasia začal prebúdzať
vegetáciu, stromy začali pučať, kvitli sedmokrásky a niekde sa objavili aj fialky, alebo niektoré
druhy húb rastúcich na dreve.
Prvá polovica zimy skončila veľmi teplá a priemerné denné teploty sa počas vrcholov oteplenia
pohybovali v aprílových hodnotách, čo bolo veľmi zvláštnym javom. Na celom území Slovenska
padali historicky teplotné rekordy, keď na juhu a juhozápade Slovenska sa teploty vyšplhali až na
+15 °C. To spôsobilo, že na Slovensku naďalej zotrvávali hniezdiť teplomilné spoločenstvá vtáctva.
Jarné počasie sa skončilo príchodom studeného frontu, ktorý dňa 24. januára 2014 zasiahlo
východné Slovensko, kde snežilo a fúkal silný vietor. Studený front postupoval ďalej na západ
Slovenska a v ďalších dňoch už teplomery ukazovali aj denné mrazy a nočné teploty klesli na -11 až
-15 °C. Po krátkej arktickej zime sa začalo mierne oteplenie a teploty sa vrátili k priemerným
januárovým hodnotám.

Aj ďalšie zimné mesiace sa niesli v znamení extrémne vysokých teplôt, keď z pohľadu
klimatických štatistík môžeme v rámci Slovenska hovoriť pravdepodobne o 3. alebo 2. najteplejšej
zime od začiatku meteorologických pozorovaní. Nadpriemerne vysoké teploty tentokrát netrápili
len nížiny, ale aj horské oblasti. Okrem vysokých teplôt sme počas zimy zaznamenali aj nedostatok
zrážok, čo niekde mohlo mať za následok výrazný pokles vodných stavov potokov, riek, či
spodných vôd. Problémom boli aj škodcovia, ktorých mrazy väčšinou zahubia, no miesto nízkych
teplôt bolo teplo, čo škodcom umožnilo prezimovať.

Extrémne poveternostné podmienky, ktoré nastali dňa 15. mája 2014 boli spôsobené pomerne
hlbokou tlakovou nížou IVETTE so stredom nad západným Rumunskom. Súčasne nad Britskými
ostrovmi sa rozprestierala tlaková výš. Stret spomínaných tlakových útvarov priamo nad našim
územím zapríčinil veľmi silný vietor na celom území Slovenska. Vietor, ktorý pripomínal tatranskú
víchricu z novembra 2004 napáchal veľké škody najmä na lesných porastoch. K vetru sa pripojil aj
dážď, výdatné zrážky spôsobili vybreženie niektorých potokov a riek a spôsobili miestne záplavy.
Silný vietor a na mnohých miestach podmočená pôda boli hlavnou príčinou množstva vyvrátených
stromov, ktoré víchrica často vytrhala aj s koreňmi. Podobný scenár sa odohral aj medzi neďalekou
obcou Háj a Hačava, kde vietor vyvracal stromy. Následkom toho bola neprejazdná prístupová cesta
na Hačavu. Škody na lesných porastoch boli značne vysoké. Podľa meraní maximálne nárazy vetra
dosiahli viac ako 100 km/h, v Nízkych Tatrách na Chopku namerali nárazy až 165 km/h. Najviac
škôd napáchal silný vietor vo Vysokých Tatrách, na strednom a východnom Slovensku. Vietor tu
strhával strechy, komíny či solárne panely zo striech a podobne. Popadané stromy ničili domy,
budovy, či autá. Víchrica zničila i poľnohospodárske plodiny. Podobné počasie bolo aj v Maďarsku.
Našťastie v našej obci neboli zaznamenané žiadne väčšie materiálne škody.
Dňa 21. augusta 2014 prechádzal územím Slovenska zo severozápadu na juhovýchod studený
front spojený s rozsiahlou oblasťou nízkeho tlaku vzduchu, čo prinieslo zrážky s výrazným
ochladením nezvyčajným pre druhú polovicu mesiaca august. Dňa 25. augusta 2014 pri jasnej
oblohe boli namerané ranné teploty v hodnote iba +3 až +7 °C, v hornatých oblastiach sa vyskytli aj
prízemné mrazy. Ani denné teploty sa nepodobali neskoro letnému počasiu, keď ortuť na
teplomeroch ukazoval iba +17 až +22 °C.

Už na konci októbra a prvých novembrových dní sa zo Sahary vysunula na sever vlna teplého
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prúdenia vzduchu, ktorý prinášal do rozsiahlych regiónov juhozápadnej, západnej, ale aj severnej
Európy vysoko nadpriemerné teploty. Teplo bolo aj na našom území, čo potvrdili aj namerané
teploty. Na niektorých miestach Slovenska sa v prvej dekáde novembra teploty vyšplhali až na +20
°C, čo sú absolútne historické teplotné rekordy. Ani ranné teploty neklesli po +10 °C, čo je na tento
mesiac netypická situácia.

DOPLNKOVÉ ÚDAJE
Socha sv. Jána Nepomuckého
Rôzne pohromy, ktoré v minulosti zachvátili Európu boli dostatočným dôvodom na to, aby sa od
18. storočia začala rozširovať tradícia sakrálnych sôch s podobizňou svätca, ktorý zastával úlohu
patróna miest či obcí. Jedným z takýchto patrónov bol aj svätý Ján Nepomucký. Jeho vyobrazenie v
podobe sochy či maľby sa objavoval v rímskokatolíckych obciach po celom vtedajšom Rakúsko
Uhorsku. Sochy sa umiestňovali predovšetkým pri riekach, potokoch a mostoch, lebo podľa
ľudových predstáv bol sv. J. Nepomucký patrónom vôd, priaznivo vplýval na úrodu, hospodárstvo,
chránil pred povodňami, či pred iným nebezpečenstvom akými boli aj epidémie.
Morová epidémia, ktorá v roku 1831 vypukla sa Rakúsko Uhorskom šírila veľmi rýchlo a lekári
boli proti tejto zákernej chorobe bezmocní. Ľudia hromadne umierali, nestíhali ich pochovávať a
všade vládol iba chaos, strach a zúfalstvo.
Ľudovo nazývaná „Čierna smrť“ neobišla ani Turňu. V cirkevných listinách obce z roku 1831 sa
píše až o 69-tich obetiach, ktorí epidémii podľahli. Na pamiatku obetiam moru a ochranou pred
ďalším nebezpečenstvom, bola v roku 1832 postavená klasicistická socha sv. Jána Nepomuckého,
ktorá stála pod murovaným baldachýnom spočívajúcim na štyroch stĺpoch. Malá stavba ohradená
klasicistickou mrežou bola umiestnená na križovatke starého námestia, teda v strede cesty, kde sa
križuje terajšia Moldavská cesta s Hlavnou ulicou. Uctievanie sv. Jána a umiestňovanie sôch siaha
až do 18. storočia. V cirkevných listinách obce z roku 1771 sa spomína ešte jedna socha sv. Jána
Nepomuckého, ktorého z obidvoch strán opieral jeden anjel. Súsošie bolo vytesané z kameňa,
ohradené dreveným oplotením a stálo na rovnakom mieste, kde sa nachádza socha, ktorú už dobre
poznáme. O osude pôvodnej sochy sa informácie strácajú. V Turni nebola len jedna socha. O
obľube uctievania patróna obce poukazujú aj iné miesta, kde sa s ním môžeme stretnúť.
V turnianskom kostole, na mieste kde sa v súčasnosti nachádza oltár sv. Jozefa, v roku 1753
pôvodne stál oltár zasvätený sv. Jánu Nepomuckému. V roku 1852 bola z rodinnej kaplnky kaštieľa
Keglevicsovcov premiestnená socha sv. Jána do kostola. Turniansky župan Keglevics dal postaviť
oltár, ktorý sa nachádza pri vchode do takzvaného malého kostola.
V roku 1913 Július Mattyasovszky, miestny lekárnik založil nadáciu s vkladom 100 korún, ktorý
bol určený na udržiavanie sochy na námestí. V roku 1931 k účtu pribudla ďalšia finančná podpora.
Po 2. svetovej vojne bola socha obnovená z finančnej pomoci poľského prezidenta Gomulku.
Osudným dňom sochy sa stal 7. marec 1966, keď šofér nákladného auta, pri nedodržaní správnych
dopravných predpisov a prevážaní nadrozmerného železného nákladu, spôsobil vážne poškodenie
sochy. Vtedajšia politická vláda nebola na strane cirkvi, čo spôsobilo dlhé čakanie na rozhodnutie o
osude sochy. Po dva roky trvajúcich úradných vybavovačiek, turnianska farnosť dostala povolenie
na jeho obnovu.
Od roku 1968 je socha sv. Jána Nepomuckého umiestnená na nádvorí kostola a 12. decembra 1986
bola zapísaná do zoznamu kultúrnych pamiatok.
(zdroj: Boldogasszony)
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1. svetová vojna
Prvá svetová vojna vypukla pred sto rokmi 28. júla 1914, keď Rakúsko-Uhorsko vyhlásilo vojnu
Srbsku. Oficiálnou zámienkou rozpútania vojny bol atentát na následníka rakúsko-uhorského trónu
Františka Ferdinanda d'Este v Sarajeve. Vo vojne zomrelo asi desať miliónov ľudí a 20 miliónov
ľudí sa zranilo. Proti sebe bojovali Nemecko, Rakúsko-Uhorsko a Taliansko, ktoré neskôr prešlo na
stranu Dohody a pridalo sa Bulharsko a Osmanská ríša, Francúzsko, Veľká Británia a Rusko,
neskoršie sa pridalo aj Srbsko, Belgicko a ďalšie krajiny. V roku 1917 vstúpili do vojny Spojené
štáty americké. Nemci pôvodne chceli bleskovú vojnu, ale zmenila sa však na dlhé zákopové boje.
Prvý globálny vojenský konflikt sa skončil v novembri 1918.
Následky 1. svetovej vojny pocítili aj obyvatelia obce Turňa. Síce frontová línia obcou ani jeho
širokým okolím neprechádzala, ale nevyhla sa tomu, aby vojna nevzala mužov v najlepších rokoch.
Podľa zákona, do vojny boli povolaní najskôr mladí branci, neskôr sa veková hranica posunula
vyššie. V roku 1915 sa branná povinnosť týkala všetkých zdatných mužov do veku 32 rokov a v
nasledujúcom roku do veku 40 rokov. Počet mŕtvych a zranených rapídne narastal a z toho dôvodu
v roku 1917 už boli na rôzne európske bojiská nasadzovaní muži do veku 50 rokov. V období rokov
1914-1918 bolo z územia súčasnej SR zmobilizovaných približne 400 000 mužov, z ktorých 69 000
padlo, zomrelo v dôsledku zranení, zahynulo v zajatí, alebo ostalo trvalo nezvestných a vyše 61 000
bolo trvalo zmrzačených. Len niekoľko šťastlivcov sa vrátilo domov väčšinou z ruského zajatia.
Z ruského zajatia sa už domov nikdy nevrátilo 33 Turňančanov. Na ich pamiatku v roku 1931 dali
veriaci zhotoviť bielu mramorovú pamätnú tabuľu, ktorá bola osadená do klenby nad vchodovou
bránou turnianskeho kostola. O pár rokov na to pamätnú tabuľu zničili následky 2. svetovej vojny.

UDALOSTI, ČO ZVIDITEĽNILI SLOVENSKO V ROKU 2014
NOVÝ PREZIDENT

Voľby hlavy štátu sú síce vždy povinnou jazdou pre svetové agentúry a médiá, ale tie marcové na
Slovensku si vyžiadali aj dodatočnú pozornosť. Dočkali sa totiž prekvapivého víťaza. Hoci
v prieskumoch verejnej mienky dlhodobo viedol premiér Róbert Fico, nakoniec sa pomerne
presvedčivo novým prezidentom v marci stal nezávislý kandidát Andrej Kiska.
Slovensko sa do povedomia európskej verejnosti dostalo aj vďaka ďalšiemu hlasovaniu.
V májových eurovoľbách bola tu účasť len trinásť percent, čo je najmenej zo všetkých členských
krajín.
UKRAJINSKÁ KRÍZA

Po prepuknutí občianskej vojny na Ukrajine sa časť pozornosti svetovej verejnosti upriamila
aj na Slovensko ako susednú krajinu. Z geopolitického hľadiska je významný najmä tranzitný
plynovod na jeho území, ktorým sa ruský zemný plyn prepravuje do Európy. Aj preto svetové
médiá vo veľkom citovali slová slovenského premiéra Róberta Fica, ktorými otvorene kritizoval
politiku sankcií Európskej únie voči Rusku. Tiež si na stretnutí predstaviteľov EÚ vyhradil právo
odmietnuť sankcie, ktoré by poškodzovali národné záujmy SR. Už v septembri však Slovensko spustilo
reverzný tok plynu na Ukrajinu, čím jej pomohlo popasovať sa s ruským embargom.

30

Kronika obce Turňa nad Bodvou rok 2014

VÍŤAZSTVO NAD ŠPANIELSKOM

Slovensko aj vlani už tradične pozitívne zviditeľňovali športovci. Biatlonistka Anastasia
Kuzminová na olympijských hrách v Soči obhájila zlato v šprinte, cyklista Peter Sagan opäť
získal zelené tričko pre víťaza bodovacej súťaže šprintérov na prestížnej Tour de France.
Hokejista Marián Gáborík zasa so svojím tímom Los Angeles Kings vyhral Stanleyho pohár,
ktorý udeľujú víťazovi kanadsko-americkej NHL.
No asi najviac zo všetkých úspechov v zahraničnej tlači zarezonovalo jesenné kvalifikačné
víťazstvo futbalistov nad mimoriadne silným Španielskom. Slováci v Žiline zdolali favorita
výsledkom 2 : 1.
LIETAJÚCE AUTO

V roku, keď slovenskí vedci upozorňovali na nebezpečné krátenie štátnych výdavkov, o jednom
slovenskom vynáleze písali takmer všetky svetové médiá. Ide o lietajúce auto, ktoré na konferencii
inovácií Pioneers Festival vo Viedni predviedol dizajnér Štefan Klein s investorom
a spoluzakladateľom Jurajom Vaculíkom. AeroMobil 3.0 bude schopný prepraviť dvoch ľudí.
Vozidlo je dlhé šesť metrov a je postavené z uhlíkových vlákien. Maximálna rýchlosť na ceste je
stošesťdesiat kilometrov za hodinu, letieť vie dvestokilometrovou rýchlosťou. Cena by sa mala
pohybovať na úrovni športových áut. Na produkciu bude AeroMobil pripravený v roku 2016 alebo
2017. Britský denník Guardian písal o projekte zo Slovenska ako o najvyspelejšom modeli
lietajúceho auta vôbec.
ÚMRTIA A TRAGÉDIE

Zrejme najviac mediálneho priestoru dostal júnový teroristický útok na osemtisícovke Nanga
Parbat. Asi pätnásť ozbrojencov prezlečených do uniforiem bezpečnostných síl prepadlo základný
tábor v severopakistanskej oblasti Gilgit-Baltistán. Medzi jedenástimi obeťami útoku boli aj dvaja
špičkoví slovenskí horolezci Peter Šperka a Anton Dobeš.
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