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VEREJNÝ A SPOLOČENSKÝ ŽIVOT 

 Dňa 10. marca 2012 sa na Slovensku konali predčasné parlamentné voľby, ktorých 

víťazom sa stala strana  Smer–SD so ziskom 44,41 % platných hlasov voličov. Na druhom 

mieste sa umiestnila strana KDH s podporou 8,82 %. Treťou sa stala strana Igora Matoviča 

Obyčajní ľudia - nezávislé osobnosti (OľaNO) so ziskom 8,55 % hlasov.  

Most–Híd podporilo 6,89 % voličov. Za nimi nasledoval SDKÚ-DS s volebným ziskom 6,09 %, 

SAS získala 5,88 % hlasov. Do parlamentu sa nedostala SNS (4,55 %) a SMK-MKP (4,28 %). Ani 

jedna z ďalších kandidujúcich strán nezískala viac ako 2 % hlasov. Z celkového počtu 4 392 451 

oprávnených voličov sa na hlasovaní zúčastnilo 2 596 443 ľudí, čo znamená 59,11 percentnú účasť. 

Najvyššia účasť v týchto voľbách bola v Žilinskom kraji 63,75 % a najnižšia v Košickom kraji 

53,78 %.  

Zostupné výsledky hlasovania na Slovensku: 

Por. č. Názov politickej strany Percento 

1.  Smer-SD  44,41 

2.  Kresťanskodemokratické hnutie 8,82 

3.  OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti  8,55 

4.  MOST - HÍD  6,89 % 6,89 

5.  Slovenská demokratická a kresťanská únia-Demokratická strana  6,09 

6.  Sloboda a Solidarita 5,88 

7.  Slovenská národná strana 4,55 

8.  Strana  maďarskej koalície – Magyar közösség pártja  4,28 

9.  99 percent-občiansky hlas  1,58 

10.  Ľudová strana – Naše Slovensko  1,58 

11.  Zmena Zdola – Demokratická únia Slovenska   1,29 

12.  STRANA SLOBODNÉ SLOVO – NORY MOJSEJOVEJ  1,22 

13.  Ľudová strana – Hnutie za demokratické Slovensko  0,93 

14.  Komunistická strana Slovenska 0,72 

15.  Národ a Spravodlivosť – naša strana   0,63 

16.  Strana zelených   0,42 

17.  PRÁVO A SPRAVODLIVOSŤ   0,41 

18.  Robíme to pre deti – SF  0,34 

19.  Zelení   0,30 

20.  NÁŠ KRAJ   0,19 

21.  Strana demokratickej ľavice 0,18 

22.  Obyčajní ľudia 0,16 

23.  Strana občanov Slovenska  0,15 

24.  Strana živnostníkov Slovenska   0,15 

25.  Strana Rómskej únie na Slovensku   0,11 

26.  STRANA +1 HLAS  0,03 

 Výsledky hlasovania v obci Turňa nad Bodvou vo voľbách do Národnej rady SR: 

Oprávnení voliči obce Turňa nad Bodvou svoje volebné lístky mohli odovzdať v troch okrskových 

volebných miestnostiach: č.1 - Infocentrum, č.2 - Obecný úrad, a č.3 - miestne kultúrne stredisko na 

Sídlisku Cementár.  

Z počtu 2646 voličov zapísaných do zoznamu oprávnených voličov prišlo odovzdať svoje 

hlasovacie lístky 1166 občanov čo znamená, že voličská účasť bola 44,07 %.  
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Z celkového počtu odovzdaných hlasovacích lístkov bolo 1 148 platných hlasov.   

Najviac hlasov v obci Turňa nad Bodvou získala politická strana MOST - HÍD s počtom 394 

hlasov. 

V poradí druhým s počtom hlasov 285 sa umiestnila politická strana SMK-MKP, za ktorou 

nasledovala strana SMER s počtom hlasov 151. 

Zostupné údaje o platných hlasoch politickým stranám v obci Turňa nad Bodvou 

Vol. č. Názov politickej strany Počet Percento 

1.  MOST - HÍD 394 34,321 

2.  Strana maďarskej koalície - Magyar koalíció Pártja 285 24,826 

3.  SMER - sociálna demokracia 151 13,153 

4.  OBYČAJNÝ ĽUDIA a nezávislé osobnosti 68 5,923 

5.  Ľudová strana-Hnutie za demokratické Slovensko 47 4,094 

6.  Kresťanskodemokratické hnutie 33 2,875 

7.  99 % - občiansky hlas 31 2,700 

8.  Sloboda a Solidarita 30 2,613 

9.  Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana 24 2,091 

10.  STRANA SLOBODNÉ SLOVO - NORY MOJSEJOVEJ 24 2,091 

11.  Zelení 11 0,958 

12.  Slovenská národná strana 9 0,784 

13.  Ľudová strana- Naše Slovensko 9 0,784 

14.  Komunistická strana Slovenska 7 0,610 

15.  NÁŠ KRAJ 6 0,523 

16.  Strana Rómskej únie na Slovensku 4 0,348 

17.  Strana demokratickej ľavice 3 0,261 

18.  Strana zelených 3 0,261 

19.  Zmena z dola, Demoktarická strana Slovenska 2 0,174 

20.  Národ a Spravodlivosť - naša strana 2 0,174 

21.  Strana živnostníkov Slovenska 2 0,174 

22.  PRÁVO A SPRAVODLIVOSŤ 1 0,087 

23.  Robíme to pre deti - SF 1 0,087 

24.  Obyčajní ľudia 1 0,087 

25.  STRANA + 1 HLAS 0 0 

26.  Strana občanov Slovenska 0 0 

 Tradíciou je, že sa každoročne v starom cintoríne koná kladenie vencov pri hrobe Pála 

Willigera, účastníka revolúcie a národnooslobodzovacieho boja v rokoch 1848-1849. Tieto udalosti 

si Základná organizácia Csemadoku pripomenula dňa 18. marca 2012. Okrem kladenia vencov, 

súčasťou programu bolo aj vystúpenie Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským – 

Alapiskola a miestneho spevokolu Búzavirág. Za duševné blaho padlých bojovníkov sa pomodlil 

kňaz Attila Juhász.  

 Deň 28. marec je sviatkom všetkých učiteľov. Oslava všetkých pedagogických 

pracovníkov, ktorí odovzdávajú našim deťom množstvo vedomostí, skúseností, poznatkov, 

vychovávajú ich k hodnotám a tradíciám si aj v dnešnej dobe zaslúži naše poďakovanie. Z tejto 

príležitosti sa dňa 29.  marca 2012 v Pohostinstve pod orechom stretli pedagógovia a ich bývalé 

kolegyne, kolegovia – dôchodcovia. Medzi pozvanými hosťami bol aj starosta obce Turňa nad 

Bodvou Pavol Molnár, ktorý sa pedagógom poďakoval za ich usilovnú prácu.  
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 Začiatok mesiaca jún už tradične patrí všetkých deťom, kedy sa pripomína MDD  v 

mnohých krajinách sveta. Na tento deň nezabúda ani naša obec a v spolupráci so základnými 

školami v Turni nad Bodvou každoročne pripravuje program pre deti. Dňa 8. júna 2012 na 

futbalovom ihrisku obce Turňa nad Bodvou deti vítal pestrý program, ktorý pre nich pripravili 

profesionáli z Hasičskej stanice Moldava nad Bodvou. Hasiči predviedli ukážky záchrany ľudského 

života, techniky používané pri záchranných prácach a lokalizácie požiaru. Okrem práce hasičov, 

deti mali možnosť vidieť aj policajnú ukážku miestneho zisťovania nehody so psami, ktorú 

predviedli kynológovia Krajského oddelenia Košice v spolupráci s Obvodným oddelením 

Policajného zboru v Turni nad Bodvou. Organizátorom programu bola ZŠ v spolupráci so 

samosprávnymi orgánmi obce Turňa nad Bodvou. Tejto zaujímavej akcie sa zúčastnili nielen žiaci 

obidvoch základných škôl ale aj  deti MŠ.     

 Na základe telefonickej výzvy obce Turňa nad Bodvou a miestneho zisťovania vykonaného 

dňa  27. júna 2012, Krajský pamiatkový úrad Košice vydalo záväzné stanovisko, ktorým súhlasí s 

vykonaním nutných zabezpečovacích prác na kultúrnej pamiatke Župný dom. Povolené je 

rozobratie zvyškov korunnej rímsy, ktorá ohrozuje chodcov a obyvateľov na susednej parcele. 

Murovaný štít stredného rizalitu (výstupok budovy na priečelí po celej dĺžke) je nutné zachovať na 

mieste a v celom rozsahu, z dôvodu bezpečnosti ho možno zabezpečiť zadebnením čí výdrevou. 

 V mesiaci júl 2012 bola realizovaná stavba „Regenerácia ulice Gyűr“. Predmetom výstavby 

bolo upravenie a zhotovenie vhodného podkladu a následné zhotovenie súvislej vrstvy cestného 

asfaltu hrúbky 4 cm, šírky cca 3 m o rozlohe 1 700 m
2
 na ulici Gyűr, t.j. od jej napojenia od 

Moldavskej cesty po asfaltový zvršok ulice v juhozápadnom rohu športového areálu v celkovej 

hodnote 15 912 €.   

 Dňa 7. októbra 2012 sa v Košiciach uskutočnil 89. ročník Medzinárodného maratónu mieru 

– MMM. V rámci tohto športového podujatia sa dňa 5. októbra 2012 pri pamätnej tabuli MMM 

v obci Turňa nad Bodvou uskutočnilo kladenie vencov. Prítomní boli Dr. Štefan Daňo, prezident 

Maratónskeho klubu v Košiciach, Szaniszló János, primátor mesta Szendrő a Pavol Molnár, starosta 

obce Turňa nad Bodvou.                 

  Dňa 29. októbra 2012 sa na podnet Železníc SR a pod záštitou Košického samosprávneho 

kraja uskutočnilo v Turni nad Bodvou medzinárodné pracovné stretnutie. Cieľom bolo podporiť 

rozvoj verejných komunikácií prechádzajúcich cez maďarsko - slovenskú štátnu hranicu a hľadať 

možnosti obnovy dopravy na neprevádzkovanej železničnej trati Turňa nad Bodvou – 

Tornanádaska. Ján Szőllős, podpredseda Košického samosprávneho kraja poukázal na potrebu 

presunu prepravy tovaru z ciest na železnicu v záujme ochrany životného prostredia a cestnej 

infraštruktúry. Iván Zoltán, hlavný architekt Boršodsko-abovsko-zemplínskej župy potvrdil záujem 

a podporu z maďarskej strany. Prvé spoločné stretnutie vo veci obnovenia dopravy na 

neprevádzkovanej železničnej trati Turňa nad Bodvou – Tornanádaska, malo veľký význam z 

pohľadu nadviazania kontaktov medzi zástupcami ŽSR, MÁV Zrt., orgánov štátnej správy, 

ministerstva dopravy, samosprávy a súkromného sektoru na slovenskej a maďarskej strane. 

Účastníci pracovného stretnutia podporujú zámer obnovy dopravy na neprevádzkovanej železničnej 

trati.     
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V roku 2012 sa uskutočnilo 5 riadnych zasadnutí Obecného zastupiteľstva (OZ). OZ sa 

zaoberalo najmä týmito hlavnými bodmi:    

 Zápisnica zo 8. zasadnutia OZ zo dňa 27. marca 2012 

 Návrh programového rozpočtu oboch základných škôl v obci  na roky 2012-2014 bol 

poslancami jednomyseľne schválený.    

 V súvislosti s odchodom do dôchodku pani Heleny Lenčéšovej, za člena civilnej ochrany – 

krízového štábu bola navrhnutá Henrieta Szitásová. Tento návrh bol poslancami jednomyseľne 

schválený. 

 Ing. Marcel Derján, poslanec OZ oznámil, že sa dňom 28. marca 2012 vzdáva funkcie poslanca, 

predsedu  Komisie športu a mládeže. 

  Zápisnica z 9. zasadnutia OZ zo dňa 27. júna 2012 

 OZ schválil zmenu nájomnej zmluvy uzavretej medzi prenajímateľom obcou Turňa nad Bodvou 

a nájomcom PPK s.r.o. Zastúpenej Ing. Ivetou Janekovou za nájom priestorov lekárne, nakoľko  

strecha je v dezolátnom stave, zateká a poškodzuje interiér. Zmluvné strany sa dohodli, že na 

nájomné budúcich období počínajúc mesiacom júl 2012 sa započíta náklad nájomcu vo výške 5 

148 €, ktorý vynaložil na opravu strechy.  

 Z dôvodu vzdania sa funkcie poslanca, Obecné zastupiteľstvo obce Turňa nad Bodvou odvolalo 

z funkcie predsedu Komisie športu a mládeže obecného zastupiteľstva Ing. Marcela Derjána  a 

členov komisie športu a mládeže OZ Jána Havranku a Ing. Waldemara Viszlayho. Za predsedu 

Komisie športu a mládeže bol zvolený kooptovaný poslanec OZ Ing. Róbert Balázs a za jej 

členov Ing. Gabriel Bugár, Štefan Bányász  ml. a Ing. Pavol Szepsi.  

 Zápisnica z 10. zasadnutia OZ zo dňa 24. októbra 2012                              

 OZ schválilo predaj vyradeného majetku formou verejnej dražby a určenie vyvolávacej ceny pri 

predaji dražbou.  Predmetom dražby sa stal traktor a požiarne vozidlo s vyvolávacou cenou  

1 000 € za jeden stroj.     

 OZ schválilo zriadenie verejného detského ihriska na obecnom pozemku s finančnou 

spoluúčasťou Slovenskej sporiteľne a.s. vo výške 1 000 € s termínom vybudovania do 15. 

novembra 2012. Pôvodne sa uvažovalo zriadiť ihrisko v lokalite Čiga s čím väčšina obyvateľov 

nesúhlasila a preto sa rozhodlo, že vhodným miestom by mohol byť dvor Dobošovej školy, 

ktorý je potrebné oplotiť.  

 Schválenie zápočtu nájomného za opravu strechy kotolne pri Základnej škole. Výrobca tepla 

DALKIA s.r.o. požiadala o zabezpečenie odstránenia zatekania strechy kotolne o ploche 230 m
2
, 

ktorú od obce prenajíma. Oprava by stála 4 810 € s DPH.  

Bol schválený zápočet nájomného budúcich období vo výške 3 200 € ako náklad vynaložený na 

opravu strechy. Rozdiel znáša nájomca. 

 Zápisnica z 11. zasadnutia OZ zo dňa 21. novembra 2012   

 OZ prijalo relevantné uznesenie k predloženiu žiadosti o nenávratné finančné prostriedky v 

rámci výzvy ROP-2.1b-2012/01 za účelom realizácie projektu „Komunitné centrum pre potreby 

obce“, ktorého ciele sú v súlade s platným plánom hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce 

Turňa nad Bodvou. Pre tento účel bol dom (po Kováčových), Župná cesta č. 169/1. V tejto 

záležitosti OZ schválilo zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o nenávratné 

finančné prostriedky celkových oprávnených výdavkov vo výške 107 142,64 € a schválilo 
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financovanie projektu obcou Turňa nad Bodvou vo výške 5% z celkových oprávnených 

výdavkov na projekt t.j. 5 357,13 €.    

 Zápisnica z 12. zasadnutia OZ zo dňa 14. decembra 2012         

 OZ schválilo záväzné stanovisko, že ...z dôvodu nedostatočného počtu uzatvorených zmlúv o 

budúcej zmluve o napojení občanov obce Turňa nad Bodvou na kanalizáciu, ktorá bude 

vybudovaná Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou a.s. Košice za pomoci dotácií z 

európskych fondov v rámci projektu „Zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie obcí v 

mikroregióne Bodva“, zabezpečí v rámci platných zákonných možností napojenosť obyvateľov 

na túto kanalizáciu až do výšky 85% projektovaných pripojení. 

 OZ schválilo zmluvu o prenájom časti verejného priestranstva na základe žiadosti Spoločenstva 

vlastníkov bytov a nebytových priestorov „BAMOVA“ na sídlisku Cementár pri bytovom dome 

s.č. 633. Dôvodom žiadosti je využívanie zelene obyvateľmi priľahlého bytového domu.        

KULTÚRA       

 Dňa 8. januára 2012 sa v miestnom Infocentre  konala prednáška  s témou „Svätá zem“, 

ktorú viedol farár Dr. Attila Juhász. Prednáška spojená s premietaním bola o histórii Izraela, 

zemepisná a  

politická situácia, osobné zážitky a skúsenosti získané počas jeho pútnickej cesty  za biblickými 

miestami Svätej zeme. Záujem o historicko – cestopisnú prednášku bola veľká o čom svedčila aj  

návštevnosť v počte viac ako 60 zúčastnených osôb.  

 Základná organizácia Csemadoku v Turni nad Bodvou, dňa 4. marca 2012 v miestnom 

Infocentre zorganizovala prednášku pod názvom „Magyarok tudománya“, „Veda maďarov“. 

Prítomní privítali zaujímavého hosťa  Ernő Ozogáňa, historika vedy a techniky a bývalého zvukára 

Slovenskej televízie, ktorý vo svojej prednáške spojil tému histórie rozvoja svetovej vedy a 

techniky  a prevratné vynálezy maďarských vedcov v 20. storočí. Záujemcovia si mali možnosť 

pozrieť a kúpiť  knižky súvisiace s touto tematikou, ktorých autorom bol samotný prednášajúci.   

 Základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov v spolupráci so samosprávnymi 

orgánmi obce Turňa nad Bodvou v dňoch od 18. do 20. apríla 2012 zorganizovala 31.ročník 

hodnotenia vín s miestom konania v Pohostinstve pod orechom.  Do súťaže sa odovzdávali vzorky 

vín od pestovateľov viniča alebo vzorky vín vyrobené z nakúpeného hrozna.   

Prvý deň sa odovzdávali súťažné vzorky pod kritériom, že jedna vzorka musí obsahovať dve fľaše 

0,75 l vína. Druhý deň odborná porota vykonala hodnotenie vzoriek a rozhodnúť sa pre najlepšie 

víno 31. ročníka súťaže nebolo vôbec ľahkou úlohou. Záverečným a zároveň najočakávanejším 

dňom  bol 20. apríl, kedy sa konalo slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže, za ktorým nasledovala   

tradičná ochutnávka vín a družná debata za dobrej nálady. 

V kategórii červených vín absolútnym víťazom – šampiónom sa stala vzorka Cabernet ročník 

2011 od pestovateľa Ing. Petra Kováča. Udelené boli aj ďalšie 5 zlaté medaile, ktoré si odniesli 

Štefan Fecsu, Peter Kováč, Csaba Káposztás, Milan Drobňák a Attila Dobos.  

V kategórii bielych vín najviac bodov získala vzorka Rulandské víno ročník 2011 od 

súťažiaceho Zoltána Dobosa. Druhú zlatú medailu si odniesol Milan Drobňák za vzorku Tramín 

ročník 2011. Udelených bolo celkovo 46 medailí.   

 DEŇ MATIEK: História tohto dňa siaha až späť k antike. V starovekom Grécku oslavovali 

ženy  ako osoby ktoré boli darcom života, už pred našim letopočtom. V novodobom premýšľaní sa 

Deň matiek dostal do povedomia až začiatkom 20. storočia. V Československu sa deň matiek začal 
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oslavovať v roku 1923. Potom boli oslavy dňa Matiek zrušené na nejaký čas a znova obnovené len 

po roku nežnej revolúcie a odvtedy sa tento sviatok oslavuje každú druhú májovú nedeľu. Na 

Slovensku sa Deň matiek oslavuje rôznymi podujatiami, koncertmi, kultúrnymi programami v 

mestách a obciach.  

Na tento deň nezabudla ani Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským- Alapiskola. 

Pedagogickí pracovníci so žiakmi pripravili milý program, ktorým sa mamičkám poďakovali za ich 

celoročnú starostlivosť a materinskú lásku. Predstavenie sa konalo dňa 11. mája 2012 v 

miestnom kultúrnom stredisku.    

 Dňa 26. mája 2012 pri Reštaurácii pod hradom v Turni nad Bodvou, sa  konal „Nultý 

ročník Turnianskych rytierskych slávností“. Organizátorom tohto podujatia bol Vancz Miloslav, 

kapitán Spišského hradu v spolupráci s usporiadateľkou Marienou Donthovou, majiteľkou 

reštaurácie. 

Na tento sobotňajší deň sa čas zastavil a vrátil sa o niekoľko storočí dozadu, čo bolo pekným 

zážitkom pre všetkých divákov ktorí sem zavítali pozrieť si súboje s mečmi a halapartňami, 

strieľalo sa z muškiet či píšťal, znela hudba dávnych čias  a kto sa chcel najesť, ten mal široký 

výber z jedál stredovekej kuchyne. Deti si mohli vyskúšať streľbu z luku, či jazdu na koni.  

V programe vystúpili Páni Spiša – skupina historického šermu zo Spišského Podhradia, skupina 

Aramis – divadelná a šermiarska spoločnosť z Košíc, Alimah – tanečná skupina orientálnych 

tancov z Popradu a ďalšie skupiny historického šermu Vikomt zo Sniny, Sarus z Prešova a 

Sagremov z Košíc. Podujatie sa zapísalo za vydarené, organizátori boli s veľkou návštevnosťou 

spokojní a preto by v budúcnosti chceli zaviesť tradíciu každoročných rytierskych slávností pod 

Turnianskym hradom.    

 Tradíciou v našej obci sa stal koncert vážnej hudby, ktorý každoročne, z príležitosti 

Gemersko – turnianskeho festivalu sa koná v rímskokatolíckom kostole Turňa nad Bodvou. K 

usporiadaniu tohtoročného koncertu došlo dňa 9. júna 2012, ktorý bol prvým podujatím zo série 

cezhraničných kultúrnych programov a zároveň aj otváracím podujatím „Gemersko – Turnianskeho 

leta 2012“. Prítomní si vypočuli operný koncert sakrálnej hudby v podaní Zuzany Čurmovej a 

Matúša Mazára, študentov hudobného konzervatória, ktorých na klavíri sprevádzala Júlia 

Grejtáková. Za pekný hudobný zážitok sa umelcom poďakovala Mária Andóová, predsedníčka 

kultúrnej komisie pri obecnom zastupiteľstve.   

 Základná organizácia Csemadoku v Turni nad Bodvou dala zhotoviť drevený dvojitý kríž 

výšky 5 m s nápisom „Összetartozunk“, „Patríme spolu“,  ktorý sa umiestnil v starom cintoríne 

s cieľom vytvorenia  pietneho miesta. Dňa 10. júna 2012 miestny Csemadok zorganizoval malú 

oslavu na počesť postavenia kríža, v rámci Medzinárodného dňa spolupatričnosti, ktorý sa oficiálne 

pripomína od roku 2012 ako spomienka na výročie trianonskej udalosti. Okrem predsedu 

Csemadoku sa k zúčastneným prihovoril aj Gábor Lajos, reformovaný farár z Moldavy nad Bodvou 

a  Dr. Attila Juhász, miestny farár, ktorý kríž vysvätil. Na záver vystúpil miestny spevokol 

Búzavirág a sólo spevom sa predstavila Eva Vevericová. Za programom nasledovalo občerstvenie v 

miestnom klube  dôchodcov.      

 Dňa 4. augusta 2012 pod Turnianskym hradom opäť rinčali meče, zneli ohlušujúce 

výstrely strelných zbraní a výkriky odvážnych bojovníkov na bitevnom poli, ktorým sa na jeden deň 

stala lúka nad Reštauráciou pod hradom. Organizátorom  kultúrnej akcie pod názvom „Ozveny 

dávnych čias“ bola Mária Donthová, majiteľka reštaurácie, agentúra Gigant promotion Košice a 

MsKS – mestské kultúrne stredisko Moldava nad Bodvou v spolupráci so samosprávnymi orgánmi 

obce Turňa nad Bodvou a okolitých obcí. Od 9. hodiny rannej trhovníci ponúkali široký sortiment 
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tovaru, medzi ktorými si svoje miesto našli aj remeselníci s krásnymi ručnými výrobkami. Kto mal 

chuť na špeciality, ten mal možnosť navštíviť aj dobovú kuchyňu a dať si ochutnávku z  rôznych 

jedál  pánov a obyčajných ľudí  stredoveku. Ani deti sa nenudili, pre ne bol pripravený nafukovací 

hrad, mohli sa povoziť na poníkoch alebo vyskúšať si streľbu z luku.  

Kultúrny program sa začal v poobedňajších hodinách vystúpením prešovskej historickej skupiny 

Cohors, rytierov a žoldnierov z temného stredoveku, ďalej vystúpila divadelno–historická skupina 

Defensores, ktorá sa zameriava na ukážky protitureckých bojov a stavovských povstaní z obdobia 

17. storočia, košických skupín Bethlen Garde, švédskych mušketierov z 30. ročnej vojny a 

Sagremor, jiskroví bratríci.  

Bojovú atmosféru odľahčila humorná scénka skupiny Banda tupých hláv z Popradu a na záver sa 

odohrala porážka bratríkov vojskom Mateja Korvína a po zotmení stredoveké mučenie zajatého 

veliteľa bratríkov a poprava obesením.  Diváci mohli vidieť bičovanie, lámanie kostí a veľa ďalších 

donucovacích prostriedkov akými panstvo v stredoveku bolo schopné dosiahnuť priznanie viny 

zajatca. Predstavenie sa odohrávalo iba za osvetlenia horiacich fakieľ, ktoré hre dodávali ešte väčšie 

napätie. Napätú atmosféru odohnala orientálna hudba, pestré kostýmy a zvodné pohyby brušných 

tanečníc zo skupiny Alimah a ohňová show, ktorá dala bodku za celodenným programom.  

Podobne ako Rytierske slávnosti, aj toto podujatie sa zapísalo za veľmi úspešné čo pritiahlo  

návštevníkov nielen z našej obce, ale aj z Košíc, Rožňavy a okolia.             

  V dňoch od 12. do 19. augusta 2012 sa v Turni nad Bodvou konala týždenná tvorivá 

dielňa pre profesionálnych a neprofesionálnych výtvarníkov, ktorú zorganizovalo Kultúrne 

centrum Údolia Bodvy a Rudohoria spoločne s Kultúrnym inštitútom Košického samosprávneho 

kraja. Pomocnú ruku podal aj miestny Csemadok a Občianske združenie PRO TORNENSIS. 

Cieľom tvorivej dielne bolo prezentovať a inšpirovať sa prírodnými krásami, kultúrnym dedičstvom 

obce Turňa nad Bodvou a okolia, vniesť tú krásu do umeleckého diela z pohľadu výtvarníka. 

Projekt bol  

určený nielen pre študentov strednej či vysokej školy výtvarného zamerania, ale aj pre amatérskych 

výtvarníkov-dospelých.  

Pod vedením výtvarného umelca, pedagóga Fecsó Szilárda a Zoltána Komjátiho sa každý deň 

schádzalo okolo 15 výtvarníkov z Košického okolia, Turne, Tornale a dokonca aj z Dunajskej 

Stredy, ktorí boli ubytovaní v priestoroch Domu remesiel. V posledný deň umeleckého tábora sa v 

miestnom Infocentre konala výstava výtvarných prác pod názvom „Balady Údolia Bodvy“. 

Vystavené boli obrazy maľované temperou, pastelom, grafiky, kresby, rytiny ale aj drevené 

kompozície či sochy. Prezentované boli aj krátke videoinštalácie a intermédia v nezvyčajnom 

umeleckom modernom štýle. Výstava bola pre verejnosť sprístupnená aj v nasledujúcich dňoch a 

následne diela putovali na výstavu do maďarského mesta Encs.  

Po úspešnom 1. ročníku umeleckého tábora, organizátori na budúci rok plánujú usporiadať tábor na 

medzinárodnej úrovni.   

 Dňa 15. septembra 2012 sa v miestnom Infocentre konalo otvorenie výstavy starých 

fotografií pod názvom „História a súčasnosť obce Turňa nad Bodvou“, „Torna múltja és 

jelene“, ktorú zorganizovala miestna Základná organizácia Csemadoku v spolupráci s miestnym 

občianskym združením ICS VIA NOVA. Pomocnú ruku im podávalo aj občianske združenie PRO 

TORNENSIS. Výstavu otvoril Atila Komjáti, predseda ZO Csemadoku v Turni nad Bodvou. Ako to 

už z názvu vyplýva, na výstave boli zoskupené kópie starých fotografií obce Turňa nad Bodvou a 

pre porovnanie aj nové fotografie, zobrazujúce súčasnú tvár tej istej budovy či časti obce. 

Fotografie boli podchytené písomnou informáciou o tom, čo sa v konkrétnej budove, dome v 
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minulosti nachádzalo a kto bol jeho majiteľom. Tieto zaujímavé informácie, ktoré spracovala 

Margita Szitásová, poskytli lepší prehľad o histórii našej obce. Okrem fotografií si prítomní mohli 

pozrieť aj krátku videoprezentáciu o kultúrnych pamiatkach, ich niekdajšiu krásu a súčasný stav, 

ktorých autorom bol  Róbert Surovec.   

Výstava fotografií vznikla s cieľom ukázať minulú tvár obce, ktorá už zmizla, alebo sa postupne 

premieňa a sme radi, že ľudia, ktorí sa podieľali na zrealizovaní tejto výstavy prejavili ochotu 

podeliť sa o tak dôležitý moment histórie, ktorá nám odhalila mnoho z toho ako sa kedysi v našej 

obci žilo.             

 Dňa 21. septembra 2012 sa na futbalovom ihrisku konal Rómsky festival, ktorý 

zorganizovalo miestne združenie Rómska slza spoločne s miestnym občianskym združením 

Rómske čierne oči. Kultúrny program pozostával z vystúpenia rôznych hudobných skupín a 

tanečného predstavenia. Napriek obavám organizátorov z možných roztržiek, priebeh podujatia bol 

pokojný a úspešný. 

  Dňa 7. októbra 2012 sa v našej obci konalo kultúrne podujatie pod názvom „Stredoveký 

festival“, ktorého organizátorom bolo Kultúrne centrum Údolia Bodvy a Rudohoria (KCUBaR)– 

zariadenie KSK spolu so samosprávnymi orgánmi obce Turňa nad Bodvou a Základnou 

organizáciou Csemadoku v Turni nad Bodvou. Program sa začal v poobedňajších hodinách 

interaktívnou výstavou, ktorá v našej obci ešte nemala obdoby. Výnimočná výstava pod názvom 

„Kálvária“ bola nainštalovaná v niekdajšom kaštieli Keglevichovcov, ktorú otvorila Kinga 

Haltenberger Szabó, historička umenia a Michal Kupec, riaditeľ KCUBaR v Moldave nad 

Bodvou.    Deväť mladých výtvarníkov, Árpád Cselényi,  Bálint Dudás, Ádám Éliás, Szilárd 

Fecsó, Zsolt Komjáti, Gábor Pribék, Zoltán Pólos, Eszter Raček a József Tóth cez akčné 

umenie chceli vyjadriť ľútosť nad kaštieľom s dôrazom na ochranu kultúrnych hodnôt, formou 

videoprojekcie, obrazov a zvukov. To čo bolo vystavené, sa len ťažko opisuje slovami, lebo 

inštalácia umenia brala do úvahy diváka a jeho zmyslový zážitok. V jednej miestnosti bola 

inštalácia, kde sme mohli vidieť papierové loďky rozložené po celej podlahe a na stenu boli 

premietané staré fotografie. Touto inštaláciou chcel výtvarník poukázať na plynutie času, na život, 

ktorý každým dňom pláva ďalej a rovnako ľahko a rýchlo sa môže zraniť a pominúť ako papierové 

loďky pustené na vodu. Návštevníkov najviac zaujala inštalácia Zsolta Komjátiho „Zrkadlo“, v 

ktorom bolo vidieť figúru v pohybe, ktorá okolo seba rozhadzuje odpad. Cez priehľadnú zrkadlovú 

fóliu sa  videoprojekciou premietal obraz podobne ako keď sa na plátno premieta film, čo vyvolal 

veľmi zaujímavý efekt. Posolstvom tejto inštalácie bolo divákovi pripomenúť, koľko predmetov 

sme považovali za dôležité a ako ľahko ich odhadzujeme, a tak isto ako nepotrebné predmety v 

našom prostredí si „odhadzujeme“ od seba aj svoje osobné ľudské hodnoty a nevážime si sami seba. 

Inštalácia obrazov Fecsó Szilárda odrážala fantáziu umelca o interiéri salónu, o dobe v ktorej ešte 

kaštieľ prekvital životom. Séria obrazov vytvárala z určitého zorného uhla jeden celok. Okrem toho, 

vystavené boli aj obrazy vyjadrujúce  ľudské utrpenie, myšlienku ukrižovania a pominuteľnosť 

života. Zaujímavou inštaláciou boli aj keramické ruky namontované na stenu miestnosti, ktoré 

pôsobili dojmom ako keby ruky boli vychádzali zo steny a prosby ducha kaštieľa o jeho záchranu. 

Návštevníci mohli vidieť aj ďalšie iné videoprojekcie, započuť sa do zvukových efektov a sférickej 

hudby.  

Napriek sychravému chladnejšiemu počasiu, výstava prilákala veľa návštevníkov nielen z našej 

obce, ale aj zo širokého okolia, čo organizátorov veľmi príjemne prekvapilo. Kým výstava zožala 

úspech, organizátori zrušili druhú časť kultúrneho programu z dôvodu nepriaznivého počasia. 

Vystúpiť mala skupina Garagulya z maďarského mesta Sátoraljaújhely, lenže mokrý terén sa stal 



Kronika obce Turňa nad Bodvou rok 2012 

10 

 

nestabilným pre komediantov, ktorí scénku mali odohrať na chodúľoch.  

Asi po dvojhodinovej prestávke sa pokračovalo v programe, po zotmení si diváci mohli pozrieť 

ohňovú show skupiny Garagulya, ktorá sa odohrala na futbalovom ihrisku. Súbežne s ohňovou 

show sa spustilo aj osvetlenie Turnianskeho hradu, čo samospráva obce zabezpečila pomocným 

agregátom a šiestimi reflektormi rozloženými pod múrmi hradu, pomocou ktorých sa hrad  rozžiaril 

v celej svojej kráse. Záverečným a zároveň najočakávanejším programom Stredovekého festivalu  

bol koncert známej skupiny Csík zenekar z Maďarska, ktorá prepája ľudovú hudbu s modernou, 

výsledkom čoho je svojský hudobný štýl. O koncert, ktorý sa konal na futbalovom ihrisku bol 

veľmi veľký záujem čo organizátorov milo prekvapilo. Návštevníkov bolo aj zo širokého okolia, 

Košíc, ale aj z Maďarskej republiky. Asi po 15 minútovom vystúpení, organizátori museli koncert 

náhle zrušiť z dôvodu silnej búrky a nárazového vetra podobnej víchrici, ktorá našu obec zasiahla 

príchodom studeného frontu. Prítomní našťastie nestratili svoju duchaprítomnosť a nepadli panike. 

Vďaka dobrovoľníkom riadeným starostom obce sa zabránilo väčším škodám, keď vietor začal 

strhávať  strešnú časť pódia a postupne nestabilnou sa stala celá konštrukcia. Ohrozená bola 

bezpečnosť dobrovoľníkov, ktorí vlastnoručne pritláčali prvky pódia, istiace laná strešnej 

konštrukcie... . Nakoniec prírodný živel predsa len zvíťazil nad ľudskou silou a pódium, ktoré na 

tento deň  obci zapožičalo družobné mesto Szendrő úplne doničil. Takmer v poslednej chvíli sa 

podarilo  zachrániť hudobnú techniku a odniesť do bezpečia, no škodám neuniklo osvetlenie, 

halogénové lampy namontované na strešnej časti konštrukcie. Organizátori sa poďakovali všetkým 

dobrovoľníkom, ktorí v kritických chvíľach pomáhali zachraňovať technickú výbavu, javisko a 

dostať ľudí do bezpečia, vďaka čomu nedošlo k zraneniu osôb.      

 Dňa 13. októbra 2012 v rímskokatolíckom kostole vystúpil dievčenský spevácky chór 

Aurin z Maďarskej republiky. Chór ktorý tvorí 50 dievčat Základnej hudobnej školy a Gymnázia 

Zoltána Kodálya z mesta Kecskemét vedie zbormajster László Durányik. Za hudobný zážitok sa 

účinkujúcim poďakoval farár Dr. Attila Juhász a chór pozval na budúcoročný koncert s nádejou, že 

vystúpenie by sa už mohlo konať v zreštaurovanej svätyni kostola.            

ZDRAVOTNÍCTVO, SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ A 

OBYVATEĽSTVO OBCE 

 Ku dňu 31. decembra 2012 bolo v obci Turňa nad Bodvou evidovaných 3 678 obyvateľov. 

Za rok 2012 je evidovaný prírastok obyvateľov obce v počte 89. Do obce sa prisťahovalo 26 a 

narodilo sa 63 nových obyvateľov.  

Za rok 2012 je evidovaný úbytok obyvateľov obce v počte 85. Z obce sa odsťahovalo 55 a zomrelo 

30 obyvateľov obce. Na matričnom úrade v Turni nad Bodvou boli zaznamenané 3  občianske 

sobáše a 1 cirkevný sobáš.  

  V roku 2011 sa SR po prvý krát zapojila do európskeho programu potravinovej 

pomoci pre  najodkázalejšie osoby. Cez charitatívne organizácie boli bezplatne distribuované 

základné potraviny ako pšeničná hladká múka a bezvaječné cestoviny v celkovej hmotnosti 20 kg. 

Potravinové balíky mohli prevziať všetky osoby, ktorých výška dôchodku nepresahuje 305,00 €, 

osoby v hmotnej núdzi a všetci občania žijúci v domovoch dôchodcov, zdravotne postihnutí, deti 

žijúce v detských domovoch či v náhradných rodinách.  

Prvá etapa rozdávania balíkov v obci Turňa nad Bodvou sa konala v auguste 2011, kedy balíky 

prišlo prevziať 200 obyvateľov našej obce.  

Druhá etapa rozdávania balíkov sa konala v dňoch 10. a 11. januára 2012 v miestnom 



Kronika obce Turňa nad Bodvou rok 2012 

11 

 

Infocentre. Podľa zoznamu príjemcov 20 kg múky a 20 kg cestovín obsahujúci balík prevzalo 107 

občanov v hmotnej núdzi a 175 občanov poberajúcich dôchodok čo spolu činilo 282 obyvateľov. 

 Krásnych 90. rokov sa dňa 13. mája 2012 dožila obyvateľka obce Turňa nad Bodvou 

pani Alžbeta Báňásová rod. Beržiová. K jej vzácnym narodeninám, dňa 16. mája 2012 s kyticou 

a darčekovým košom prišiel zablahoželať starosta obce Pavol Molnár, sociálne pracovníčky Adela 

Vargová, Bc. Eva Sebestyénová a kronikárka obce Henrieta Szitásová.  

Pani Alžbeta žije pod opatrovateľským dohľadom dcéry Heleny Škobjákovej rod. Báňásovej. 

Keďže má už svoj vek občas máva väčšie či menšie zdravotné ťažkosti, ale vďaka láskavej opatere 

svojej dcéry a jej rodine sa teší celkom dobrému, jej veku primeranému zdraviu.  

V mene obce jej zaželali pevné zdravie a vyslovili prianie, nech sa ešte dlho teší zo spoločnosti jej 

milujúcich  dcér a ich rodín.       

 V dňoch od 14. do 23. mája 2012 sa v miestnom Infocentre  konal zber obnoseného a 

nepotrebného šatstva, ktorý už po druhý krát zorganizovala nadácia Pomocný anjel n.o. 

Cieľom tejto neziskovej organizácie je pomoc sociálne slabším rodinám. Do zberu sa mohli 

odovzdať dámske, pánske a detské zimné či letné oblečenie, metrový textil, posteľné obliečky, 

uteráky, závesy a iný nepotrebný textil. Počas tejto akcie sa vyzbieralo oveľa menej balíkov ako v 

prvom kole zbierky v roku 2011.    

 Dňa 29. novembra 2012 v Košiciach, Slovenský Červený kríž, Územný spolok Košice-

okolie udelil vyznamenania darcom krvi z okresu Košice-okolie za viacnásobné 

bezpríspevkové darcovstvo. Tohto slávnostného aktu sa zúčastnili aj darcovia krvi z našej obce, 

ktorí svojou „kvapkou krvi“ už viacnásobne rozhodli o osude chorého človeka a s veľkou mierou sa 

podieľali na záchrane ľudského života. 

Diamantová Jánskeho plaketa za 80 násobné darovanie krvi bola udelená Petrovi Hudákovi 

bytom Cementár 633 Turňa nad Bodvou. Zlatá Jánskeho plaketa za 40 bezplatných odberov 

krvi bola udelená Ervínovi Longauerovi bytom Nová 242, Eve Ondernickej bytom Cementár 

333/56 a Štefanovi Szabóovi bytom č. 42 Turňa nad Bodvou.   

   ČINNOSŤ ZÁUJMOVÝCH ZDRUŽENÍ  A SPOLKOV  

ZÁKLADNÁ ORGANIZÁCIA  ZVÄZU DÔCHODCOV  

V TURNI NAD BODVOU    

 Na výročnej členskej schôdzi členov klubu dôchodcov v Turni nad Bodvou, predsedkyňa 

klubu Anna Kötelesová vyhodnotila aktivity za rok 2012. Klub dôchodcov eviduje 138 členov.  

 Samosprávne orgány obce Turňa nad Bodvou aj v roku 2012 pokračovali v opravných 

prácach v priestoroch klubu dôchodcov. Nakoľko v klube počas celého roka sa konalo 269 

rôznych akcií, bolo nutné pristúpiť k obnove vedľajších miestností (WC). Časť fasády budovy 

dostala aj nový ochranný náter.  Do budúcna sa v interiéri plánujú ďalšie rekonštrukčné práce, 

konkrétne odstránenie priečnej steny medzi dvomi prednými miestnosťami  a  oprava kúrenia. 

V roku 2012 sa konali nasledovné aktivity:    

 Tradičný nostalgický bál sa pre malý záujem  v mesiaci január nekonal. 

 Vo februári boli vyzbierané členské poplatky. 

 Dňa 11. marca 2012 sa konala výročná členská schôdza za rok 2011, ktorej sa zúčastnilo 75 

členov klubu a zároveň sa oslávil aj medzinárodný Deň žien. 

 Členovia klubu sa zúčastnili kladenia vencov v starom cintoríne konaného z príležitosti 
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osláv národnooslobodzovacích bojov 1848/49, ktoré sa v Maďarskej republike dňa 15. marca 

oslavuje ako štátny sviatok.. 

 Pod vedením farára Dr. Attilu Juhásza, miestny spevokol spoločne s niekoľkými členmi 

klubu nacvičovali náboženské piesne v latinskom jazyku, ktoré dňa 13. mája 2012 v kostole 

predviedli na latinskej omši konanej na počesť návštevy rímskeho biskupa. 

 Ďalšou akciou, do ktorej sa klub dôchodcov zapojil bolo postavenie a vysvätenie dvojitého 

kríža „spolupatričnosti“ v starom cintoríne, ktorého hlavným aktérom bola miestna Základná 

organizácia Csemadoku. 

 V mesiaci jún sa členovia klubu zúčastnili koncertu vážnej hudby v rímskokatolíckom 

kostole, konanou v rámci sérii kultúrnych programov Gemersko – Turnianskeho leta 2012. 

 Miestny spevokol Búzavirág vystúpil na kultúrnej akcii ľudových tradícií v maďarskej obci 

Tornabarakony, konanej v mesiaci júl.  

 O tradičnú Guláš party je každoročne veľký záujem, táto akcia bola zorganizovaná aj v roku 

2012, ktorej sa v miestnom klube  zúčastnilo 103 členov- dôchodcov. 

 Za ďalšiu tradičnú akciu sa zapísalo  „kúpanie a ochutnávka vína“, ktorá neodmysliteľne 

patrí k letu. Ani v tomto roku sa na to nezabudlo a preto výletu za termálnou vodou v MR sa 

zúčastnilo 53 členov klubu. 

 Na základe pozvania starostu obce Chorváty sa dňa 11. augusta 2012 spevokol Búzavirág 

zúčastnil kultúrnej akcie  tradičného pečenia chleba v peci, kde vystúpili s peknými ľudovými 

piesňami. 

 Dňa 21. septembra a 1. októbra v rámci svetového dňa Alzheimerovej choroby a dňa starších 

ľudí sa členovia klubu aktívne zapájali a rozdávali informačné bulletiny a zároveň sa zúčastnili 

predvádzacej akcie, kde boli ponúknuté produkty na liečenie problémov s chrbticou a reumatickými 

bolesťami.  

 Členovia klubu sa stretli na besede, ktorej témou bola 2. svetová vojna, nástrahy, zážitky, 

čiže všetko čo s tým súvisí. Hlavným aktérom tohto stretnutia bola Alžbeta Turócziová a Jozef 

Kulcsár, ktorí šťastne prežili hrozby vojny. Ich rozprávanie bolo veľmi zaujímavé a poučné hlavne 

pre neskoršie narodených. 

 Ďalšou akciou bola návšteva Klubu dôchodcov v Hrhove, kde turňančanov čakalo veľmi 

milé a priateľské  privítanie. Cieľom tejto návštevy, bolo do budúcna vytvoriť vzájomnú spoluprácu 

medzi dvoma klubmi.  

 Na tradičnú predvianočnú prípravu adventných vencov sa nezabudlo ani tento rok, v klube 

dôchodcov sa zišli všetci, ktorí mali záujem si vlastnoručne pripraviť peknú vianočnú ozdobu.  

 V roku 2012, sedem členov klubu dôchodcov oslávilo okrúhle narodeniny, na ktorých 

nezabudla ani predsedníčka Anna Kötelesová a v mene klubu oslávencom odovzdala malý darček. 

Menovitý Zoznam oslávencov: Jozef Jašek (70), Ján Kiss (70), Jozef Szabó (70), Alžbeta Vozárová 

(70), Marta Hodermarská (80), Eva Jenigárová (80) a Mária Molnárová (80). Okrem jubilantov si 

zaspomínali aj na bývalých členov klubu, ktorí v roku 2012 zomreli. 

   Družnou spoluprácou so Základnou organizáciou Csemadoku, miestnou organizáciou Invalidných 

dôchodcov a samosprávnych orgánov obce sa členovia klubu dôchodcov mohli zúčastniť  viacerých 

akcií v obci a mimo nej.       

ZÁKLADNÁ ORGANIZÁCIA CSEMADOKU   

 Základná organizácia Csemadoku v Turni nad Bodvou dňa 12. februára 2012 

zorganizovala výročnú členskú schôdzu v priestoroch Základnej školy s vyučovacím jazykom 
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maďarským- Alapiskola. Programom schôdze bolo aj vyhodnotenie celoročných aktivít za rok 2011 

a oboznámenie členov s plánovanými akciami na rok 2012. Schôdzu viedol Attila Komjáti, 

predseda ZO Csemadoku v Turni nad Bodvou. Schôdze sa zúčastnil aj čestný hosť László Köteles, 

poslanec NR SR, podpredseda celoslovenskej organizácie Csemadoku a Csoltkó Jenő, predseda 

Okresného výboru Csemadoku. Prítomný bol aj Pavol Molnár, starosta obce Turňa nad Bodvou. 

Program uzavrelo vystúpenie miestneho spevokolu Búzavirág a malé pohostenie zúčastnených.  

Za rok 2012 sa konali nasledovné akcie:        

Február  - výročná členská schôdza.  

Marec  - beseda na tému „Magyarok tudománya“, „Veda maďarov“, kde prednášajúcim bol     

  Ozogány Ernő, historik vedy a techniky 

              - čistenie starého cintorína 

        - predstavenie  „Talpra magyar hí a haza“ o udalostiach z rokov 1848-49, ktoré viedla 

  Krompasky Tünde Marianna, pedagogička  základnej školy v  Turni nad Bodvou       

              - kladenie vencov v starom cintoríne pri hrobe Pála Willigera 

              - premietanie filmu v Dome remesiel 

              - účasť na konferencii Okresného výboru Csemadoku -  Moldava nad Bodvou 

Apríl     - Deň poézie – beseda s autormi Gál Sándor a Mihály Molnár László 

              - premietanie filmu Csinibaba v Dome remesiel 

Máj      - premietanie dokumentárneho filmu „Szoborfák“ a beseda s Jurajom Nagyom,  

  predsedom Združenia gemerských remeselníkov v Krásnohorskej Dlhej Lúke. 

Jún        - postavenie dvojitého kríža spolupatričnosti v starom cintoríne               

Júl         - účasť na niektorých z programov Jasovskej letnej univerzity  

August  - beseda na tému miestne peniaze, miestne hospodárenie s hosťom Jozefom Nagyom   

              - výlet na kúpalisko Bogács MR 

              - premietanie filmu Vojna proti národu 

              - výlet na Miglinc ku pomníku maďarských vojakov zavraždených v roku 1945 

September  - protest v Košiciach, ktorého sa zúčastnilo aj niekoľko turňančanov ohľadom zákona  

  o dvojitom občianstve, ktorý obsahuje stanovy o strate slovenského občianstva toho, 

  kto  požiada o maďarské občianstvo.  

              - výstava „Torna múltja és jelene“, výstava starých fotografií, pohľadníc o Turni. 

Október  - Kálvária – interaktívna výstava v bývalom kaštieli a koncert maďarskej skupiny Csík 

  zenekar na futbalovom ihrisku Turňa nad Bodvou 

              - „Objavme staré chute“ - ochutnávka rôznych jedál – Dom remesiel 

              - beseda s hosťom Balassa Zoltán na tému vznik Československa 

November  - premietanie filmu – Dom remesiel 

              - Katarínska zábava – miestny kultúrny dom 

December   - „Van egy hely“, Existuje jedno miesto – beseda s autorom Vargha Balázs v  

  Infocentre 

 

Okrem uvedených podujatí sa uskutočnilo premietanie ďalších filmov v Dome remesiel, Vianočný 

trh  remeselníckych výrobkov taktiež v Dome remesiel a stretnutie s Péchy Gáspárné Bartóky 

Máriou.           
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 SZZP – Slovenský zväz zdravotne postihnutých, Základná organizácia  

Združenia invalidov v Turni nad Bodvou  

 Na výročnej členskej schôdze,  Mária Andóová predsedníčka miestneho združenia invalidov 

vyhodnotila celoročné aktivity za rok 2012. 

 V mesiaci apríl sa konala výročná členská schôdza, kde v rámci kultúrneho programu 

vystúpili žiaci základnej školy. V júli bol zorganizovaný výlet do maďarského mesta Bogács 

spojený s návštevou miestneho kúpaliska a v decembri sa konala tradičná akcia - varenie 

kapustnice.   

OBČIANSKE ZDRUŽENIE  ICS VIA NOVA 

 V roku 2012 v obci Turňa nad Bodvou bolo založené Občianske združenie ICS VIA 

NOVA (Ifjúsági Csoport VIA NOVA). Za predsedu miestneho združenia bola zvolená Monika 

Subovicsová. Podľa stanov celoslovenského združenia, členom môže byť každá fyzická osoba nie 

staršia ako 35 rokov. Cieľom združenia je podpora a rozvíjanie aktivít miestnej mládeže najmä v 

oblasti kultúry, spoločenského, športového a iného diania, ochrana životného prostredia a 

kultúrneho dedičstva.  

CIRKEVNÝ ŽIVOT 

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV 

 Podľa údajov z miestneho časopisu „Boldogaszony“ v roku 2012 sa v obci Turňa nad 

Bodvou konal 1 cirkevný sobáš a 33 cirkevných pohrebov. Pokrstených bolo 39 detí z toho 86 % 

detí sa narodilo z nezákonného manželstva. Prvé sväté prijímanie prijalo 23 detí. Posledné 

pomazanie prijalo 47 chorých a starých občanov. V školách sa výučby náboženstva zúčastňovalo 

363 žiakov.  

 V rámci programu „Obnov svoj dom“, Ministerstvo kultúry SR aj v tomto roku 

poskytol finančnú pomoc v hodnote 23 000 €, ktorá bola určená na pokračovanie reštaurátorských 

prác vo svätyni turnianskeho kostola. Podľa zákona, k finančnej podpore bol potrebný vlastný vklad 

a to v sume 1412 € a s podmienkou, že práce musia byť dokončené do konca roka 2012 na základe 

detailne vypracovaného plánu.                                                                          (Zdroj Boldogasszony)                                                      

 V priebehu minulého roka, Ministerstvo spravodlivosti v Budapesti podporilo 

turniansku farnosť finančnou sumou 1 000 000 Ft, čo v prepočte predstavuje 3 400 € na 

obnovu gotických sedacích výklenkov vo svätyni kostola. Reštaurátorské práce prebiehali pod 

vedením Petra Gomboša, košického reštaurátora. V prvom kroku boli zo stien výklenkov 

odstránené olejové farby, v druhom kroku sa postupne odstránili všetky staré vrstvy náteru až po 

vrstvu, ktorá ukrývala vzácne nástenné maľby z 15. storočia a následne, chýbajúce časti boli 

doplnené špeciálnym tesnením. Až po týchto úpravách  prišla na rad konečná fáza prác, kedy sa pod 

rukami reštaurátorov fresky  opäť zažiarili vo svoje pôvodnej kráse a stali sa klenotom turnianskeho 

kostola.   

Okrem fresiek reštaurátori zachovali aj staré čmáraniny vryté do stien výklenkov, ktoré uchovávajú  

zápisky a podpisy niekdajších návštevníkov, inými slovami vandalov. Ohľadom na vek aj tieto 

„čmáraniny“ majú svoju historickú hodnotu.  (Zdroj Boldogasszony) 

 V priebehu mesiaca november 2012, turnianska farnosť vyhlásila verejnú zbierku na 

zreštaurovanie hlavného oltára rímskokatolíckeho kostola v Turni nad Bodvou. Obnova je nutná 
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kvôli poškodeniu oltára, ktorý má 124 rokov a doposiaľ ešte žiadna rekonštrukcia nebola vykonaná. 

Farby sú na viacerých miestach opadané, pozlátené časti vyblednuté, časti ornamentov sú odlomené 

a stratené. Drevený oltár je napadnutý červotočmi a do veľkej miery poškodený. Finančná rada 

pôsobiaca pri farskom úrade, na základe výberového konania sa rozhodla, že reštaurátorské práce 

bude vykonávať Martin Krutný, reštaurátor z Bardejova. S týmto návrhom súhlasil aj Dr. Attila 

Juhász a s reštaurátorom uzavrel zmluvu, ktorá potvrdzuje, že práce budú dokončené do termínu 15. 

február 2014 v celkovej sume 33. 000 €. Do tohto obdobia by sa malo ukončiť aj zreštaurovanie 

gotických fresiek, obnova podlahy a elektrického vedenia vo svätyni, kde bude umiestnené aj nové  

osvetlenie. Nakoľko oltár nie je zapísaný do zoznamu kultúrnych pamiatok, nie je možné podať 

žiadosť o finančnú podporu Ministerstva kultúry SR.                                      (Zdroj Boldogasszony) 

REFORMOVANÁ CIRKEV 

 Dňa 18. novembra 2012 po bohoslužbe sa konalo valné zhromaždenie, ktoré viedol Zoltán 

Orémus, dekan Abovsko-turnianskej župy a Zoltán Varga, farský notár za prítomnosti Gábora 

Lajosa, reformovaného farára. Pán dekan oznámil dôležitú správu, v ktorej odznelo rozhodnutie 

koncilskej rady, že dňom 14. septembra 2012 podľa uznesenia ZST – 134/2012 sa rozhodlo 

o zmene, v ktorej doteraz pôsobiaci Reformovaný diasporálny cirkevný zbor v Turni nad Bodvou 

(diaspóra reformovaných) sa stal Reformovaným dcérocirkevným zborom Turňa nad Bodvou s 

Matkocirkevným zborom v obci Žarnov.  

Pán dekan sa nakoniec poďakoval starostovi obce Pavlovi Molnárovi za doterajšiu pomoc, ktorú 

poskytol reformovanej cirkvi v našej obci.    

ŠKOLSTVO  

ZÁKLADNÁ ŠKOLA  

 V školskom roku 2011/2012 do školy nastúpilo 310 žiakov, otvorilo sa 7 tried na prvom 

stupni, 8 tried na druhom stupni a 1 špeciálna trieda s počtom žiakov 7. Na škole vyučovalo 19 

pedagógov vrátane nepedagogických pracovníkov pod vedením riaditeľky školy Mgr. Juliany 

Bojskovej a zástupcu Mgr. Ondreja Ivaniša. Aj v tomto školskom roku sa žiaci mohli zapísať do 

17 odborných, kultúrnych, športových a iných krúžkov. Na škole vychádza školský časopis Úsmev. 

Hlavné udalosti v školskom roku 2011/2012 

 Dňa 19. januára sa na škole konal Deň otvorených dverí pre predškolákov a rodičov. 

Následne dňa 24. januára sa uskutočnil zápis žiakov do 1. ročníka pre školský rok 2012/2013. 

 Dňa 17. januára sa v Košiciach  uskutočnilo obvodné kolo olympiády v anglickom jazyku. 

Našu školu reprezentoval Frederik Liščinský, ktorý obsadil 5. miesto.    

 Dňa 18. januára sa v Košiciach konalo obvodné kolo súťaže v prednese povestí Šaliansky 

Maťko. Našu školu reprezentovali žiaci 1. stupňa, medzi ktorými Július Žiga získal osobitné 

ocenenie poroty.  

 Žiaci 3. a 4. ročníka sa v januári zúčastnili exkurzie do Košíc, kde navštívili Planetárium a 

oboznámili sa so základnými astronomickými pojmami a planétami. 

 Dňa 27. januára sa žiačky našej školy zúčastnili obvodného kola v malom futbale žiačok 

základných škôl Košice-okolie, ktoré sa uskutočnilo v obci Čaňa. Naše družstvo si vybojovalo 

krásne 1. miesto. 

 Dňa 7. februára sa v Košiciach konalo obvodné kolo Geografickej olympiády, ktorého sa 
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zúčastnili traja žiaci našej školy. Frederik Liščinsky, žiak 7. ročníka získal cenu za nádherné 1. 

miesto.   

 V marci sa na škole uskutočnilo školské kolo súťaže v prednese poézie a prózy 

Hviezdoslavov Kubín. 

 19 žiakov  absolvovalo celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka z matematiky, 

slovenského jazyka a literatúry. Okrem tohto monitoringu 99 žiakov našej školy sa zapojilo aj do 

celoštátnej súťaže Matematický Klokan. 

 Dňa 20. marca sa v Košiciach uskutočnilo krajské kolo Geografickej olympiády, ktorej sa 

zúčastnil a školu úspešne reprezentoval žiak Frederik Liščinsky. 

 Dňa 27. marca sa v Košiciach uskutočnilo obvodné kolo Hviezdoslavov Kubín v kategórii 

próza. Našu školu úspešne reprezentoval žiak 4. ročníka Július Žiga, ktorý sa stal víťazom  

súťaže.    

 Dňa 11. apríla sa v Košiciach konalo obvodné kolo 61. ročníka Matematickej olympiády. 

Úspešnou riešiteľkou sa stala Monika Bojsková, ktorá obsadila pekné 2. miesto. 

 Dňa 23. apríla sa na škole uskutočnil jarný zber papiera. Celkovo sa vyzbieralo 6 229,80 

kg starého, použitého papiera.  

 Dňa 27. mája sa v škole uskutočnila beseda s autorkou Albínou Klesovou, ktorej verše 

boli pred niekoľkými rokmi ocenené a v roku 2000 sa za zbierku Požehnaná neha, autorke 

poďakoval pápež Ján Pavol II. 

 Dňa 10. mája školu navštívilo Detské kočovné divadlo z Prešova, ktoré predviedlo 

humorné spracovanie diela Jánošík.  

 Pri príležitosti Dňa matiek, žiaci 1. stupňa v priestoroch školy pripravili pre svoje mamičky 

zábavné popoludnie. Program obsahoval maškarný ples a súťaže pre žiakov. Súťažili aj mamičky o 

najchutnejší koláč, ktoré na toto popoludnie napiekli. 

 Oslavoval sa aj Deň detí diskotékou a zaujímavými súťažami.  

 Dňa 8. júna sa celé dopoludnie nieslo v duchu ukážok práce príslušníkov polície a 

hasičského zboru. Žiaci mohli vidieť policajné autá, zásah policajného psa, ukážky poslušnosti 

psov, hasenie požiaru a iné.   

Hlavné udalosti v školskom roku 2012/2013 

 Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska každoročne organizuje celoslovenskú verejnú 

zbierku Biela pastelka na podporu ľudí s ťažkým zrakovým postihnutím. Aj tento rok sa do zbierky 

už tretíkrát zapojila aj naša škola, žiaci v škole ponúkali pastelky za symbolickú cenu. 

 Dňa 28. septembra sa v kultúrnom dome  konalo muzikálové predstavenie Fontána pre 

Zuzanu v podaní Detského kočovného divadla.     

 Dňa 4. októbra sa uskutočnil jesenný zber papiera a vyzbieralo sa 6 892 kg starého 

papiera. 

 Aj v tomto roku sa škola zapojila do projektu KOMPARO, čo je testovanie deviatakov z 

matematiky, slovenského jazyka a literatúry. 

 V mesiaci november sa uskutočnili školské kolá súťaže Neomylné pero v pravopise, 

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry a súťaž Šaliansky Maťko. 

 Dňa 22. novembra  sa žiaci 8. a 9. ročníka našej školy zúčastnili 6. ročníka veľtrhu PRO 

EDUCO-PRO JOB 2012, ktorý sa uskutočnil v Košiciach. Cieľom veľtrhu bolo prinášať množstvo 

študijných ponúk a možností. Projekt bol ocenený aj ministerstvom školstva Dušanom Čaplovičom. 
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 ZÁKLADNÁ ŠKOLA S VYUČOVACÍM JAZYKOM MAĎARSKÝM - ALAPISKOLA    

 V školskom roku 2011/2012 žiakov vyučovalo 26 pedagógov vrátane nepedagogických 

pracovníkov a asistentov. V škole pracujú aj 4 zamestnanci pod vedením Ing. Andrey Molnárovej 

a zástupkyne Ph. Evy Balázsovej.     

Hlavné udalosti v školskom roku 2011/2012: 

 Združenie Palóc vyhlásilo súťaž v písaní esejí, ktorej sa zúčastnilo  9 žiakov základnej školy 

v Turni nad Bodvou. Šikovnosť súťažiacich bola ocenená diplomom, ktorý si odniesol žiak Peter 

Fecske, Kristina Molnárová a Krištof Krompasky, žiak VII. A triedy si odniesol cenu za krásne 

3. miesto. 

 Dňa 30. januára  základná škola zorganizovala Deň otvorených dverí pre deti materskej 

školy, ktorý sa konal v rámci zápisu detí do 1. ročníka. Žiaci nultého ročníka pre malých pripravili 

tanečno-zábavný program v rámci ktorého sa konala aj  súťaž v loptovej hre a pre zručných bola 

pripravená  hodina výtvarnej výchovy. Budúci žiačikovia v sprievode učiteliek materskej školy mali 

možnosť si pozrieť triedy aj telocvičňu.  

 Deň otvorených dverí sa konal aj v Gymnáziu v Moldave nad Bodvou, ktorého sa 

zúčastnili   žiaci 9. ročníka. 

 Dňa 17. februára sa v škole konal Maškarný bál. O výzdobu chodby sa postarali žiaci 9. 

ročníka  pod vedením triednej učiteľky. Súčasťou zábavy bola aj tombola, žiakov čakali pekné ceny, 

ktoré vylosovala riaditeľka školy. V neskorších večerných hodinách tanečnú parketu prebrali 

deviataci a tancovali spoločne s učiteľským zborom oblečeným do rôznych masiek.  

 Dňa 24. februára škola zorganizovala súťaž poézie a prózy, ktorej sa zúčastnili aj žiaci zo 

základnej školy Dvorníky, Turnianska Nová Ves a žiaci z družobného mesta  Szendrő.   

 Dňa 9. marca sa v Moldave nad Bodvou konalo Okresné kolo recitačnej súťaže, ktorého 

výsledkom bolo 8 strieborných a 1 bronzová medaila pre reprezentantov našej školy.   

 Dňa 14. marca sa konal celoštátny monitoring pre deviatakov základných škôl. 

Monitoringu predchádzala usilovná práca pedagógov, snažiac žiakov čo najlepšie pripraviť na 

veľký test, ktorý sa konal z maďarčiny, slovenského jazyka a matematiky.     

 Dňa 19. marca sa v Moldave nad Bodvou  konalo Okresné kolo súťaže Poznaj slovenskú 

reč, ktorého sa zúčastnila a školu úspešne  reprezentovala  žiačka 8. ročníka Noémi Halászová.  

 Dňa 29. marca školu navštívil Arpád Pólos a Mária Kövesdi Szabóová, herci košického 

divadla Thália, ktorí pre žiakov 6. až 9. ročníka pripravili zostavu zhudobnených veršov od 

známeho maďarského  spisovateľa Petőfi Sándora. 

 Pekný výsledok dosiahla žiačka Vivien Káposztásová, ktorá po úspešnom absolvovaní 

školského kola súťaže Pytagoriáda sa zúčastnila aj Okresného kola súťaže v Košiciach.     

 V  meste Szendrő sa konala súťaž Pekná výslovnosť a spev ľudových piesní pre školy 

Údolia Bodvy. Našu školu reprezentovali traja žiaci, ktorí si odniesli aj pekné ceny. Prvé miesto v 

kategórii próza  a druhé miesto v speve si odniesol Krištof Krompasky, žiak 7. ročníka. Ocenenie 

si odniesla aj Kristina Molnárová a Noémi Halászová.      

 Žiaci základnej školy sa zúčastnili pekného a poučného  predstavenia v košickom divadle 

Thália, kde si pozreli muzikál „Gergő és az álomfogó“. Muzikál obsahovo predstavoval rodinné 

problémy mladého chlapca, ktorý sa prelína s problémami súčasného spoločenského života.       

 Dňa 17. apríla  vo Veľkom Krtíši sa konala súťaž Biblická olympiáda, ktorej sa zúčastnili a 

našu školu úspešne reprezentovali žiaci Frederik Liščinsky, Matej Szanyi a Krištof Krompasky. O 

ich úspechu svedčí aj ocenenie za pekné 4. miesto. Škola dúfa, že na budúce bude väčší záujem o 
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sväté písmo a  tak školu bude môcť reprezentovať viac súťažiacich. 

 Dňa 19. apríla školu navštívila Katarína Mácsová, pedagogička, ktorá pre žiakov nižších 

ročníkov pripravila pekné bábkové predstavenie Snehulienka a sedem trpaslíkov. 

  Divadelný krúžok Bódva sa zúčastnil celoštátneho divadelného festivalu v Dunajskej 

Strede. Divadelnú scénku pre žiakov pripravila pedagogička Eva Balázsová a Katarína Péter. Talent 

a dobrá pripravenosť súťažiacich bola ocenená bronzovou medailou.   

 Žiaci sa aj v tomto školskom roku zúčastnili in-memoriál súťaže Vincze István v oblasti 

biológie, techniky a informatiky, ktorá sa konala v meste Szendrő. Z trinástich súťažiacich družstiev 

sa naši reprezentanti umiestnili na 8. mieste. 

 Dňa 10. mája sa v miestnom kultúrnom dome žiaci zúčastnili divadelného predstavenia 

Jánošík v slovenskom jazyku, v podaní hercov Detského kočovného divadla. 

 Dňa 24. mája sa v Moldave nad Bodvou konala Detská olympiáda 2012 v atletike. Naši 

súťažiaci, Noémi Halászová a Krištof Krompasky sa umiestnili na 3. mieste. Ďalšou súťažnou 

disciplínou bol futbal, v ktorom sa mužstvo ZŠ Turňa nad Bodvou umiestnilo na 1. mieste.   

 V rámci medzinárodného Dňa Zeme, dňa 22. apríla 2012 škola zorganizovala súťaž v 

tematike flóra a fauna nášho kraja. 

 V školskom roku 2012/2013 žiakov vyučovalo 26 pedagógov vrátane nepedagogických 

pracovníkov a asistentov pod vedením riaditeľky Ing. Andrey Molnárovej. V škole pracujú aj 4 

zamestnanci. 

 Ďalšie udalosti v školskom roku 2012/2013:  

 V Kysaku bola zorganizovaná súťaž v poľnom behu, ktorého sa zúčastnilo aj niekoľko 

reprezentantov našej školy. V kategórii dievčat, beh na 1200 m sa na 4. mieste umiestnila žiačka 

Katarína Saksonová. 

 V októbri sa konala prvá Žiacka olympiáda pre základné školy s vyučovacím jazykom 

maďarským, ktorá bola zorganizovaná v  Dunajskej Strede. Našu školu reprezentovalo 7 členné 

futbalové mužstvo, ktoré sa umiestnilo na 5. mieste a v stolnom tenise sa   žiačka Noémi Halászová 

umiestnila na nádhernom 1. mieste.    

 Dňa 11. októbra sa v  Kysaku traja žiaci zúčastnili  súťaže v  orientačnom behu na 2 700 

m. Do cieľa bolo treba doraziť cez 12 kontrolných bodov pomocou orientačnej mapy. Našim 

súťažiacim tentoraz šťastie neprialo a v druhom poli sa pre nich súťaž skončila.      

 Dňa 17. októbra  pre žiakov 8. triedy sa hodina literatúry konala v miestnom Infocentre s 

cieľom v žiakoch upevniť kladný postoj k čítaniu kníh.  

 Dňa 6. - 8. novembra sa v Dunajskej Strede  konal celoštátny 8. ročník konferencie 

„Hľadačov pokladov“. Základnú školu v Turni nad Bodvou reprezentovali traja žiaci 8. ročníka, 

ktorí sa zaujímajú o históriu nášho kraja.   

 Dňa 9. novembra sa v Čani  konalo krajské kolo Technickej olympiády, v ktorej naši 

súťažiaci zabodovali. Peter Fecske a Erik Majancsik obsadili pekné 2. miesto a na treťom mieste 

skončil žiak Ján Dúll.    

 Dievčenské družstvo sa umiestnilo na 4. mieste vo volejbale, ktorý sa konal v Moldave nad 

Bodvou.  

 V rámci ukončenia 9. ročníka sa pre žiakov konala Rozlúčka so školou. Tak ako to je už 

zvykom  v sprievode svojich triednych učiteľov sa žiaci prišli rozlúčiť aj na obecný úrad, kde ich 

privítal Pavol Molnár starosta obce Turňa nad Bodvou. Rozlúčka s deviatakmi ZŠ sa konala dňa 27. 

júna 2012 a o deň neskôr sa lúčili žiaci ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola.   

 Riaditeľstvo školstva v Turni nad Bodvou sa rozhodlo o vstupe do celoslovenského štrajku 
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učiteľov od 26. do 29. novembra 2012. Cieľom štrajku bolo donútiť vládu o 10% zvýšenie platov 

pre pedagogických zamestnancov škôl.   

MATERSKÁ ŠKOLA 

 Aktivity materskej školy pre deti a rodičov v školskom roku 2011/2012: 

JANUÁR  

 sa začal aktivitou v ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským „Dňom otvorených dverí“ pre 

rodičov a budúcich prváčikov.  

 Dňa 24. januára sa uskutočnil zápis detí do 1. ročníka v ZŠ s vyučovacím jazykom 

slovenským, prítomné boli aj učiteľky materskej školy. 

 Dňa 31. januára materská škola prijala pozvanie do školy od riaditeľky ZŠ s vyučovacím 

jazykom maďarským – Alapiskola Ing. A. Molnárovej. Deti sa oboznámili s priestormi ZŠ, v triede 

sa predviedli ako ozajstní školáci. 

 Mesiac január sa ukončil zimnou turistickou vychádzkou k rybníku.  

FEBRUÁR 

 Dňa 17. februára na karneval do MŠ prichádzali princezné, klauni a iné rozprávkové bytosti. 

Nasledovala zábava, súťaže, tanec pod vedením učiteliek z Centra voľného času Kvietok-Košice. 

MAREC 

 Mesiac marec sa tradične spája nielen s príchodom jari, ale i mesiacom knihy. Materská 

škola preto zorganizovala exkurziu do miestneho Infocentra, kde si deti prezerali knihy, dozvedeli 

sa ako ich požičať a správne sa o ne starať. Nakoľko má materská škola zameranie literárne, v MŠ 

sa vyrábali leporelá kreslením, maľovaním, deti počúvali rozprávky, prednášali básne a riekanky. 

Triedy zdobila výstava detských kníh pod názvom „Moja najobľúbenejšia knižka“.  

 Dňa 12. marca si deti zahrali v interaktívnej rozprávke „Snehulienka a sedem trpaslíkov“. 

Atmosféru jarnej prírody si deti s učiteľkami vychutnali na turistickej vychádzke k rybníku dňa 27. 

marca. 

APRÍL 

 Dňa 3. apríla sa konalo zimné kolo viacboja všestrannosti detí materských škôl v Moldave 

nad Bodvou . Súťaže sa zúčastnilo 11 MŠ z okolia. Našu materskú školu zastupovalo 4 členné 

družstvo, ktoré sa umiestnilo na krásnom prvom mieste. Boli to Viktória Nováková, Hajnalka 

Vitézová, Ferdinand Kónya a Kevin Bosňák. V súťaži jednotlivcov vynikol Bošňák, ktorý z 

kategórie starších chlapcov získal 1. miesto. 

 Dňa 5. apríla sa konali Veľkonočné tvorivé dielne v materskej škole, detské práce zdobili 

priestory MŠ a kultúrnou komisiou obce bola usporiadaná aj výstava detských prác. 

MÁJ 

 Dňa 3. mája predškoláci v sprievode učiteliek vítali štafetu so slovenským olympijským 

ohňom, ktorý sa rozhorel aj v našej obci pred pamätníkom prvého štartu košického maratónu.  

 Dňa 12. mája potešili deti svoje mamky k ich sviatku kvetmi a pestrým programom, vložili 

do nich svoju lásku a vďaku za starostlivosť a obetavosť. 

 Ďalšie aktivity za mesiac máj: „Bezpečne do školy“- dopravná súťaž, otvorená hodina pre 

predškolákov v ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským.   

JÚN   

 Deti svoj sviatok oslávili na školskom dvore materskej školy súťažami, zábavou, 

diskotékou, nechýbalo ani maľovanie na tvár.  
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 Dňa 27. júna sa konal školský výlet do Čermeľa a pri jazde detským vláčikom „Katka“ na 

Alpinku si deti zahrali v role sprievodcu vlaku. 

 Dňa 29. júna sa uskutočnila rozlúčka predškolákov s materskou školou za účasti rodičov. 

Bolo vydaných 24 Osvedčení o absolvovaní predprimárneho vzdelávania.  

Školský rok 2012/2013   

 Nový školský rok sa začal 1. septembra, materská škola privítala 57 detí. Začiatok školského 

roka býva vždy plný očakávania zo strany detí, rodičov, v detských očkách sa zjaví nejedna slzička. 

Pani učiteľky s trpezlivosťou a láskou pomáhali prekonať deťom a často aj mamičkám tieto prvé 

ťažké chvíle odlúčenia, ktoré nakoniec všetci zvládli.  

Aktivity:    

 „Letí šarkan letí“ - zhotovovanie šarkanov, medzitriedna súťaž 

 „Bezpečnosť na ceste“- kresba, maľba rôznych dopravných situácií, medzitriedna súťaž 

 „Úcta k starším“ - posedenie s kultúrnym programom pre starých rodičov 

 „Vianočné tvorivé dielne“ - rodičia spolu s deťmi zhotovili vianočné ikebany a vence 

 „Mikuláš“ - deti privítali Mikuláša piesňami a básňami, čakala ich sladká odmena. 

 

 Dňa 19. decembra vládla v materskej škole ozajstná vianočná atmosféra. Vyzdobené 

vianočné stromčeky, pohľad rozžiarených detských očiek, kultúrny program plný básní, piesní so 

sviatočnou tematikou, to všetko pripomínalo blížiace sa sviatky. Rok 2012 sa ukončil vianočnou 

besiedkou. 

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA SOŠ   

Činnosť na elokovanom pracovisku Župná cesta 172, Turňa nad Bodvou Strednej odbornej 

školy – Szakközépiskola, Hlavná 54, Moldava nad Bodvou 

 Na elokovanom pracovisku školy boli zriadené v školskom roku 2012/2013 dva dvojročné 

učebné odbory: 3686 F stavebná výroba a 3178 F výroba konfekcie. Prvý ročník navštevovalo 

22 žiakov (z toho 7 dievčat odboru výroba konfekcie). V druhom ročníku sa na povolanie 

pripravovalo 28 žiakov (z toho 12 dievčat odboru výroba konfekcie).  Vyučovanie prebiehalo 

v štyroch učebniach upravených na teoretické vyučovanie a praktický výcvik, vybavených ručným 

náradím a elektrickými šijacími strojmi. Výučba prebiehala pod vedením majstrov odborného 

výcviku – p. Ing. Márie Katonovej, Heleny Képešovej, Františka Gaboša a Oskára Bröstla. 

Teoretickú výučbu zabezpečovali p. Hutkay Štefan, Ing. Ottó Hudák a RNDr. Mária Demeterová. 

Žiaci sa počas školského roka zúčastnili športových súťaží organizovaných školou v Jasove 

a partnerskou školou v Maďarsku – Tornanádaska. Okrem toho sa zapájali do akcií organizovaných 

obcou Turňa nad Bodvou. Pod vedením p. Ing. Márie Katonovej pripravili dievčatá výstavu svojich 

prác, ktoré boli vystavené v Infocentre obce Turňa nad Bodvou.                                           

ŠPORT   

 Dňa 20. januára 2012 sa v obci Valaliky konala súťaž v stolnom tenise, ktorého sa 

zúčastnili Krištof  Krompasky, Ladislav Mata a Noémi Halászová, žiaci Základnej školy s 

vyučovacím jazykom maďarským-Alapiskola. Z deviatich trojčlenných družstiev sa naši súťažiaci 

umiestnili na peknom 3. mieste.  

 Dňa 18. apríla 2012 sa v športovom areáli TJ Cementár Turňa nad Bodvou uskutočnil už 
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tradičný medzinárodný turnaj v malom futbale za účasti štyroch mužstiev. Súťaže sa zúčastnili 

žiaci SOŠ z Medzeva, Moldavy nad Bodvou, Turne nad Bodvou a odchovanci Detského ústavu z 

maďarskej obce Tornanádaska. Organizátorom turnaja bolo pracovisko SOŠ v Turni nad Bodvou za 

spolupráci so samosprávnymi orgánmi obce. Po slávnostnom zahájení a zlosovaní jednotlivých 

mužstiev sa odohralo celkovo 6 zápasov. Konečný výsledok turnaja bol nasledovný: 1. miesto 

Medzev, 2. miesto Moldava nad Bodvou, 3. miesto Turňa nad Bodvou a na poslednom  mieste sa 

umiestnili súťažiaci z Detského ústavu Tornanádaska. Športové podujatie sa hodnotilo za veľmi 

úspešné a všetci prítomní sa zhodli v názore, že v tejto tradícii treba aj v budúcnosti pokračovať.    

 „Posolstvo hrám XXX. Olympiády – Londýn 2012“ s týmto odkazom Slovenský 

olympijský výbor a Olympijské kluby v SR zorganizovali športové podujatie - odovzdávanie štafety 

naprieč celým územím SR. Hlavným cieľom štafety bola propagácia účasti výpravy SR na 

Olympijských  hrách Londýn 2012 a pripomenutie 20. výročia vzniku Slovenského olympijského 

výboru.  

Dňa 3. mája 2012 Olympijský klub Košice prebralo štafetu v Tornali na ceste z Lučenca do Košíc v 

Košickom samosprávnom kraji. Výprava sa cestou zastavila aj v obci Turňa nad Bodvou pri 

pamätnej tabuli MMM. Privítať ich prišiel Pavol Molnár starosta obce Turňa nad Bodvou  a deti 

materskej školy.  

 Po úspešnej vlaňajšej mimoškolskej aktivite vo futbale, aj toho roku počas dvojmesačných 

letných prázdnin prebiehali tréningy na miniihrisku s umelým trávnikom v areáli ZŠ. Túto 

športovo-výchovnú činnosť zorganizovali samosprávne orgány obce v spolupráci s občianskym 

združením Rómske čierne oči. Cieľom tejto aktivity bolo deti, ktorých rodičia sa dlhodobo 

nachádzajú v hmotnej núdzi tak zmysluplne zamestnať, aby sa bezcieľne netúlali po uliciach obce a 

nedostávali sa do takej spoločnosti, ktorá by na nich mala negatívny vplyv.      

 Dňa 06.10.2012 sa uskutočnil športový deň pre deti a mládež, organizovaný Komisiou 

športu a mládeže pri OZ obce. Organizátori vyhlásili súťaže v dvoch disciplínach, a to cezpoľný 

beh a cyklotúra. Cezpoľný beh : v kategórii deti vo veku 10-12 rokov bola určená trasa : štart pri 

ihrisku - cez bývalé státne majetky – kopec Gyűr - a cieľ ihrisko. Výsledné poradie nasledovné : 1. 

miesto Tibor Ábrány ml., 2. miesto Richard Greskovics, 3. miesto Dominik Žaludek. Pre kategóriu 

deti vo veku od 13-15 rokov bola trasa :  štart pri ihrisku - cez bývalé štátne majetky – kaštieľ – 

kostol – a cieľ  ihrisko. Pre neúčasť záujemcov športové zápolenie v tejto kategórii neprebehlo. 

Cyklotúra : trasa pre túto disciplínu bola nasledovná : štart pri ihrisku - cez bývalé štátne majetky – 

kaštieľ - Dolná Kostolná ulica – cieľ ihrisko (2x). Súťaž prebehla v kategórii starší žiaci, výsledné 

poradie bolo nasledovné : 1. miesto Pavol Szepsi ml., 2. miesto David Tima, 3. miesto Tomáš 

Szepsi.   

 Neodmysliteľnou tradíciou Stolnotenisového oddielu v Turni nad Bodvou sa stala 

Silvestrovská súťaž o Pohár starostu obce v kategórii dospelých a dorastu. Súťažiaci sa stretli dňa 

29. decembra 2012 v telocvični základnej školy.    

  

    TAEKWON – DO KLUB BOJOVÝCH UMENÍ TURŇA NAD BODVOU   

 Dňa 23.-25. marca 2012 sa v Nymburku (ČR) uskutočnila medzinárodná súťaž v 

Taekwon-Do Cseh Open 2012. Súťaže sa zúčastnilo 339 súťažiacich z Česka, Ruska, Estónska, 

Lotyšska Bieloruska, Slovinska, Slovenska, Mongolska a Litvy. Našu krajinu reprezentovali 

dievčatá z Taekwon-Do klubu Turňa nad Bodvou, sestry Bianka a Dominika Oravcová a Sandra 

Šimková, ktoré súťažili za Taekwon-Do Team Slovakia. Vo veľkej konkurencii sa Sandre 
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Šimkovej podarilo vybojovať striebornú medailu v kategórii sparing do 44 kg.  

 Dňa 21. apríla 2012 sa v Nitre konal 6. ročník Nitra Cup Open 2012 v Taekwon-Do. 

Turnaja sa zúčastnilo 11 súťažiacich mužstiev zo Slovenska, Maďarska a Českej republiky. Zo 

súťaže nechýbali ani reprezentanti Taekwon-Do klubu Turňa nad Bodvou, ktorí sa celkovo 

umiestnili na 4. mieste.  

 Dňa 12. mája 2012 sa v maďarskom meste Hatvan uskutočnil medzinárodný jubilejný 

10. ročník Pohára Národov v Taekwon-Do. Súťaže sa zúčastnilo viac ako 230 cvičencov z 

Maďarska, Slovenska, Srbska, Chorvátska a Slovinska. Pod vedením trénerov Gabriela Barnáka a 

Štefana  Bányásza sa tejto súťaže zúčastnilo 8 členné družstvo, ku ktorému sa pripojili ďalší traja 

cvičenci  z Moldavy nad Bodvou a reprezentovali Taekwon-Do klub Turňa nad Bodvou. Celkove sa 

náš klub umiestnil na popredných priečkach, zo zahraničných klubov turnianskemu družstvu 

patrí krásne 2. miesto.   

 Dňa 2. júna 2012 sa v Košiciach  uskutočnil už tradičný 6. ročník súťaže žiakov, 

juniorov a seniorov v Taekwon-Do Sila jednoty a 5. ročník Memoriálu Petra Toporčáka. 

Súťaže sa zúčastnili 4 mužstvá a to Hrhov, Košice, Moldava nad Bodvou a Turňa nad Bodvou. 

Súťažilo sa v troch disciplínach a to v športovom boji (matsogi), v súborných cvičeniach (tul) a 

(team tul). Navyše juniori a seniori si mohli zmerať sily aj v tímovom športovom boji.  

Taekwon-Do klubu Turňa nad Bodvou sa podarilo získať 8 zlatých, 4 strieborné a 6 bronzových 

medailí. Gratulujeme našim reprezentantom za tento mimoriadny  výkon.        

ZO DHZ TURŇA NAD BODVOU   

 Dňa 18. februára 2012 sa delegáti Základnej organizácie Dobrovoľnej požiarnej ochrany 

v Turni nad Bodvou zúčastnili Okresného valného zhromaždenia delegátov DHZ Okresného výboru 

dobrovoľnej požiarnej ochrany Košice- okolie. Na tomto zasadnutí bol Alexander Varga zvolený 

za člena predsedníctva Okresného výboru dobrovoľnej požiarnej ochrany (OV DPO).     
 Dňa 28. apríla 2012 sa piati členovia ZO DHZ zúčastnili školenia rozhodcov súťaží DHZ, 

menovite Mgr. Atila Oravecz, Jozef Kišš, Ján Hutkay ml., Tóth Gabriel a Ernest Halász.        

 Dňa 8. mája 2012 z príležitosti slávnostnej omše sa družstvo DHZ Turňa nad Bodvou 

zúčastnilo svätej omše, po ktorej sa pred kostolom, pri kaplnke sv. Floriána uskutočnilo 

spomienkové stretnutie, na ktorom si prítomní vypočuli rozprávanie o živote a skutkov sv. Floriána 

ktorý zomrel v roku 304 ako mučeník a odvtedy je patrónom hasičov a záchranárov.  

 Dňa 14. júla 2012 sa hasičské družstvo DZH Turňa nad Bodvou zúčastnilo nočnej 

hasičskej súťaže o Budimírsky pohár 2012, ktorej sa naše družstvo umiestnilo na 7. mieste.  

 V rámci októbrového Medzinárodného maratónu mieru MMM v Košiciach sa tradíciou stala 

súťaž obecných hasičských zborov v obci Turňa nad Bodvou. V tomto roku sa súťaž konala dňa 

6. októbra 2012 na futbalovom ihrisku obce Turňa nad Bodvou. Do súťaže sa prihlásilo 5 družstiev 

a jedno dievčenské družstvo – dorastenky z obce Turňa nad Bodvou, ktoré predviedli svoju 

šikovnosť mimo súťaže. V súťaži o putovný pohár starostu obce si prvé miesto vybojovalo družstvo 

DHZ z obce Háj, na druhom mieste sa umiestnilo družstvo DHZ Turňa nad Bodvou. Výsledky 

medzinárodnej súťaže o pohár starostu obce Turňa nad Bodvou boli nasledovné:  

1. miesto Háj, 2. miesto Abaújlak (MR), 3. miesto Turňa nad Bodvou a 4. miesto Borsodbóta (MR). 

Mimo súťaže sa predstavili profesionálni hasiči z hasičskej stanice Moldava nad Bodvou, ktorí 

predviedli ukážku záchrannej techniky ťažkou hasičskou technikou. Súťaž svojou účasťou poctili aj 

funkcionári profesionálneho hasičského zboru.  

Členovia dobrovoľného hasičského zboru Turňa nad Bodvou boli prítomní aj počas interaktívnej 
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výstavy konanej v nasledovný deň, kde zabezpečovali asistentskú službu a neskoršie aj počas 

koncertu Csík zenekar, ktorý sa predčasne ukončil z dôvodu nepriaznivého počasia. Počas víchrice 

členovia DHZ  pomáhali aj pri evakuácii remeselníkov a návštevníkov koncertu. Našťastie pri 

uvedenej udalosti nedošlo ku zraneniu osôb.    

 Ešte v roku 2011 za pomoci pána Tomáša Juhásza, miestneho podnikateľa sa podarilo získať 

pre obecný hasičský zbor cisternovú automobilovú striekačku CAS 32 na podvozku T815, ktorú 

poskytlo Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach ako zastaralú, ale 

funkčnú techniku z hasičskej stanice v Moldave nad Bodvou. 

 Obecné zastupiteľstvo obce Turňa nad Bodvou pri schvaľovaní rozpočtu obce na rok 2012 

sa rozhodlo vytvoriť finančné prostriedky na nákup novej motorovej striekačky a príslušnej výbavy 

pre hasičský šport. Súčasťou bol aj nákup športového oblečenia pre družstvá mužov a dievčat.    

             

Telovýchovná jednota TJ Cementár Turňa nad Bodvou 

        Na konečnej tabuľke IV. Ligy mužstvo TJ Cementár Turňa nad Bodvou končilo s 32 bodmi. 

Mužstvo odohralo 9 víťazných zápasov, 16 zápasov prehralo a 5 zápasov skončilo s remízou. Pomer 

gólov bol 38-71.  

   Na konečnej tabuľke IV. Ligy mužstvo TJ Cementár Turňa nad Bodvou končilo s 10 bodmi 

na 16. mieste. Mužstvo odohralo 3 víťazné zápasy, 11 prehrali a 1 zápas sa skončil remízou. Pomer 

gólov bol 20:59.   

POČASIE  

 Koncom januára Európu zasiahla arktická zima. Treskúce mrazy v Európe spôsobila oblasť 

vysokého tlaku vzduchu nad severozápadným Sibírom. Následkom toho bolo prúdenie studeného 

vzduchu z Ruska na západ. V Sibíri dosahovali teploty až -45,-54 °C. Energetické firmy hlásili 

rekordnú spotrebu zemného plynu, čo sa prejavilo aj na zníženej dodávke plynu do ďalších 

európskych krajín. S extrémnymi mrazmi pasovalo okrem Ruska a Ukrajiny aj Rumunsko, 

Bulharsko, Grécko, Francúzsko, Veľká Británia a ďalšie štáty. Poliaci zažili najtuhšiu zimu od čias 

merania teploty a tuhé mrazy neobišli ani Slovensko. Dňa 2. februára 2012 v dolinách severného 

Slovenska namerali -30 °C. Takto chladno bolo aj v okolí Starej Ľubovne, kde bol vyhlásený 

mimoriadny stav. V našej obci boli zaznamenané nočné teploty do -20 °C a mrazy veľmi nepovolili 

ani cez deň. Dlhodobé extrémne mrazy spôsobili mnohé problémy, s ktorými pasovala najmä oblasť 

Starej Ľubovne, zamrzli tam vodovodné potrubia čo zapríčinilo prerušenie dodávky pitnej vody do 

domácností. Problémy nastali aj v železničnej doprave. Na staniciach v Košiciach zamrzli výhybky, 

koľaje vplyvom extrémne nízkych teplôt praskali a stávali sa tak nebezpečným pre dopravu. 

Najhorší dopad zimy bol na strate ľudských životov, ktorý sa stal medzinárodným problémom. 

Väčšina obetí boli bezdomovci, ktorí zamrzli priamo na uliciach, ale boli aj prípady keď sa obete 

našli priamo v   príbytkoch. 

Ešte tuhšie mrazy boli zaznamenané dňa 3. februára, kedy meteorológovia na niektorých miestach 

severného Slovenska namerali až -35 °C. Teploty sa obvykle merajú dva metre nad zemou, kde je o 

niečo teplejšie a preto 35 °C pod nulou ešte stále nebola rekordná úroveň. Ak sa berie do úvahy 

teplota meraná 5 cm nad povrchom v tom prípade teploty poklesli na hranicu -40 °C čím prepísali 

historické rekordy zaznamenané na severe Slovenska.  

Dňa 4. februára sa k tuhým mrazom na východe Slovenska pripísal aj silný vietor, ktorý v nárazoch 

dosahoval rýchlosť až  100 km/h. Vietor so silou víchrice zasiahol aj našu obec. Zatiaľ čo na 
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východnom Slovensku sa situácia stabilizovala, problémy spôsobil sneh, ktorý v niektorých 

oblastiach severného Slovenska napadol až do výšky jedného metra, čím nastal krízový stav v 

doprave. Extrémne silné mrazy ustúpili až v polovici mesiaca február.  

V polovici mája sa zaznamenalo dosť chladné obdobie, čo nie je typické na tento mesiac. Síce v 

ľudovej pranostike sa ku trom ľadovým mužom pripisujú nočné prízemné mrazy, no počas týchto 

dní chladno nebolo len v nočných hodinách, ale nepríjemne bolo aj cez deň. Na niektorých miestach 

Slovenska nočné teploty klesli pod bod mrazu. Takéto nepríjemne chladné počasie prevládalo až do 

20. mája. Po mrazivých dňoch sa rýchlo oteplilo a ortuť teplomeru opäť ukazoval hodnoty 

primerané k májovému obdobiu.          

Mimoriadne vysoké denné i nočné teploty boli charakteristické pre koniec mesiaca jún. Júl sa začal 

s ešte vyššími dennými teplotami, kedy ortuť teplomeru vystúpila na hodnotu 37 ºC v tieni a na 

slnku bolo až pocitovo neznesiteľných 40 ºC. Mimoriadne horúčavy trápili nielen Slovensko, ale aj 

celú strednú Európu. Očakávané zmiernenie teplôt priniesol až druhý júlový týždeň, keď príchodom 

studeného frontu s búrkovou činnosťou teplota klesla na priemernú hodnotu.   

Mimoriadne horúce počasie sa zapísalo aj k prvému týždni mesiaca august. Našťastie tropické 

horúčavy netrvali veľmi dlho, lebo príchodom studeného frontu teploty pomaličky začali klesať na 

príjemných 27-28 ºC. Postupné ochladzovanie bez zrážok malo pokračovanie aj v ďalších dňoch.  

Ďalšia vlna extrémnych horúčav zasiahla územie Slovenska v druhej polovici augusta. Rekord 

maximálnej teploty bol zaznamenaný aj vo Vysokých Tatrách na Štrbskom plese, kde 20. augusta 

namerali 27,4 ºC čím sa prekonal rekord z roku 2000. Extrémne horúčavy vyvrcholili dňa 25. 

augusta, kedy sa ortuť teplomeru vyšplhala až na 37 ºC. O deň neskôr prišlo očakávané ochladenie s  

minimálnymi zrážkami a príjemnými teplotami.  

Za zvlneným studeným frontom, ktorý priniesol v nedeľu dňa 7. októbra 2012 dážď a ochladenie  sa 

nad centrálnu Európu dostal od severozápadu. Kým v sobotu bol ešte krásny slnečný, neskoro letný 

deň, v priebehu nedele sa počasie postupne zhoršovalo. V poobedňajších hodinách sa rozpršalo a 

výrazné zhoršenie počasia nastalo vo večerných hodinách, kedy pred postupujúcim studeným 

frontom niektoré územie východného Slovenska zasiahla rozsiahla búrková činnosť sprevádzaná 

veľmi silným nárazovým vetrom. Búrka našu obec  zasiahla okolo 19:30 v čase keď sa na 

futbalovom ihrisku konal koncert. Vietor, ktorý našťastie netrval veľmi dlho, v priemere dosahoval 

rýchlosť 85-100 km/h v nárazoch aj viac.  Ďalším dňom sa citeľne ochladilo, čím sa definitívne 

skončilo babie leto. Ranné teploty klesli na bod mrazu a denné teploty nevystúpili nad 10 ºC.     

MIMORIADNE UDALOSTI  

MAREC 2012  

Písal sa deň keď sa na Slovensku konali parlamentné  voľby  (10.03.2013)  a deň, ktorý sa stal 

osudným pre najzachovalejšiu kultúrnu pamiatku Slovenska, hradu Krásna Hôrka.  

Strecha najkrajšieho stredovekého hradu zo 14. storočia ľahla popolom. Príčinou požiaru bol oheň 

suchého trávnatého porastu. Vietor vial južným smerom, plamene sa začali rýchlo šíriť hradným 

kopcom až ku kríkom a stromom v tesnej blízkosti hradných múrov, od ktorých sa chytila drevená 

šindľová strecha hradu. Plamene sa šírili takou rýchlosťou, že prakticky nebola možná záchrana. 

Zhoreli všetky strechy, vrátane horného gotického hradu. Na mieste okrem príslušníkov 

príslušníkov HaZZ z hasičských staníc v Rožňave, Košiciach, Moldave nad Bodvou, boli povolaní 

aj hasiči zo ZHÚ Steel Košice, Záchranná brigáda HaZZ v Humennom a Prešove a dobrovoľní 

hasiči, vďaka ktorým sa čiastočne podarilo zachrániť aspoň interiér hradu. Škody sú nesmierne 

vysoké, ale približne 90% exponátov ostala zachovalá. Úplná skaza postihla obnovený gotický 
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palác, kde sa nachádzala zbrojnica s novými exponátmi sečných a strelných zbraní, pancierových a 

textilných odevov a iných vzácnych predmetov. Plamene úplne roztavili aj 3 historicky hodnotné 

bronzové zvony kaplnky. 

Dva dni po požiari prepadol strop nad Rákociho izbou, kde poškodil jednu olejomaľbu, masívny 

drevený stôl a stoličky s koženým poťahom. Poškodil sa aj vzácny obrus vyšívaný niekdajšou 

hradnou paňou Žofiou Serédyovou. Našťastie škody na nábytku nie sú veľmi vysoké a pomoc už 

ponúkli aj reštaurátori z MR.  

Po lokalizovaní aj tých najmenších ohnísk a dlho tlejúcich masívnych trámov nasledovala 

inventarizácia a postupný odvoz všetkých exponátov, ktoré sa uložili v priestoroch múzea v Betliari, 

Slovenského technického múzea a Východoslovenského múzea v Košiciach.   

Po týchto prácach sa začalo konať vo veci provizórneho zastrešenia hradu. Peniaze sa čerpajú z 

poistnej zmluvy okrem toho, Združenie miest a obcí Horného Gemera zriadilo fond na obnovu tejto 

národnej kultúrnej pamiatky. Zriadili sa aj iné fondy, na ktoré ľudia môžu prispievať, benefitné 

koncerty a iné kultúrne podujatia.  

V júli bol hrad pripravený na rekonštrukčné práce, no problémy  nastali vtedy, keď sa jedna firma z 

uchádzačov odvolala proti rozhodnutiu výberovej komisie. To celý plán práce oddialilo na ďalšie 

mesiace čo neprispelo havarijnému stavu hradu a vplyvom počasia škody na múroch rástli ďalej. Až 

nakoniec, výberové konanie na provizórne zastrešenie vyhrala iná firma a práce sa tak mohli začať 

ešte tesne pred nástupom zimy, čím sa zabráni ďalšiemu poškodeniu pamiatky vystaveným 

vplyvom dažďa, snehu či mrazu. Výstavba pôvodnej strechy je zatiaľ v nedohľadne.             

Informácia o tejto národnej tragédii obletela celý svet. Zbierky prichádzajú aj zo zahraničia a preto 

dúfame, že najzachovalejší a najkrajší hrad Slovenska bude čoskoro skvieť v celej svojej pôvodnej 

kráse.              

ČIASTKOVÉ DOPLNKY 

FRESKY V TURNIANSKOM KOSTOLE   

 Sedacie výklenky vo svätyni kostola cez stáročia zachovali svoj pôvodný štýl, nezničili ich 

ani husitské vojská či protestanti. Nikto ani len netušil, že aký historický skvost ukrývajú vrstvy 

omietky. Fresky spolu s ostatnými nástennými maľbami vo svätyni boli odhalené počas 

reštaurátorských prác v roku 2004 reštaurátorom Petrom Gombošom.  

Podľa odborníkov kamenná obruba sedacieho výklenku pochádza z druhej polovice 14. storočia z 

čias Tornayovcov, kedy sa na ozdobenie obruby najčastejšie používala červená farba. Maľby sa na 

stenu dostali približne o 50 rokov neskôr, teda okolo roku 1420. 

Sedacie výklenky boli zhotovené tak, aby ladili s nástennou maľbou celej svätyne a okrem červenej 

farby sa v maľbách objavuje aj zelená, ako dominantná farba. V každom zo štyroch výklenkoch je 

zobrazený anjel, ktorý rukami drží ornamentový záves. V porovnaní s ostatnými nástennými 

maľbami z toho istého obdobia sa vyobrazenie anjelov zaraďuje medzi umelecké skvosty vysokej 

hodnoty.  

Takmer s istotou môžeme skonštatovať, že majstrami malieb neboli iba vidiecki amatérski maliari, 

ale majstri z kráľovského dvora kráľa Žigmunda. Tento predpoklad ešte viac zosilňuje skutočnosť, 

že kráľ Žigmund, v roku 1410 daroval turniansky majetok svojmu dvornému pánovi, ktorým bol 

Özdögei Bessenyő Pál. Fresky v sedacom výklenku skveli vo svojej kráse iba 150 rokov, lebo počas 

reformácie sa  premaľovali bielym náterom a až do roku 2004 boli ukryté pod vrstvami omietky.  

Cez dlhé roky sa spodná časť fresiek až natoľko poškodila, že omietka spolu s maľbou opadla. 

Príčinou tohto vážneho poškodenia, bolo nevhodné umiestnenie malieb, lebo výklenky pôvodne 
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slúžili na sedenie miništrantov počas bohoslužieb. Steny výklenkov ešte viac znehodnotili rytiny - 

podpisy a čmáraniny, ktoré  za sebou zanechali návštevníci, vtedy by sme im hovorili „vandali“. Za 

dávnych čias to boli  iba nezmyselné a bezvýznamné čmáraniny, ale dnes sú svojim spôsobom 

hodnotné nakoľko uchovávajú časy dávnej minulosti.                                      (Zdroj Boldogasszony) 

ZÁVER 

HLAVNÉ UDALOSTI NA SLOVENSKU V ROKU 2012 

JANUÁR   

Na vyšetrovanie politickej kauzy Gorila, ktorá sa začala uniknutím tajného dokumentu, zriadil 

minister vnútra Daniel Lipšic špecializovaný tím desiatich kriminalistov. Zároveň v tejto veci začal 

vyšetrovateľ trestné stíhanie. Potvrdil, že akciu Gorila realizovala Slovenská informačná služba. 

Uskutočnili sa aj protestné pochody nespokojných ľudí. Niekoľko mesiacov špecializovaný tím 

zložený prevažne z príslušníkov Úradu boja proti organizovanej kriminalite preveroval protiprávne 

konanie, ku ktorému malo dôjsť v rokoch 2005 až 2006.Podozrenia opisuje údajný spis Slovenskej 

informačnej služby, ktorý zverejnil anonym v  decembri 2011 s obsahom o úplatkoch a províziách. 

FEBRUÁR   

Oficiálne sa začala predvolebná kampaň. Politické strany sa  pustili do predvolebnej kampane. 

Počas niekoľkých dní sa snažili presvedčiť každého Slováka, aby im v nastávajúcich voľbách dal 

hlas.  

MAREC   

Víťazom volieb do Národnej rady SR je Smer-SD, ktorý získal 44,41 percenta hlasov a v 

parlamente obsadil 86 poslaneckých kresiel.  

V deň volieb vypukol požiar, ktorý úplne zdevastoval strechy hradu Krásna Hôrka. 

APRÍL   

Prezident za premiéra vymenoval Roberta Fica a tým aj jednofarebnú vládu.  

MÁJ   

Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji - Slovenskí hokejisti dokázali po dlhom čase skvelú formu 

a vybojovali pre nás úžasnú striebornú medailu.  

JÚL   

Šampión Peter Sagan - Slovenský cyklista Peter Sagan z tímu Luquigas-Cannondale sa stal víťazom 

3. etapy pretekov Okolo Švajčiarska. Sagan je olympionikom aj niekoľkonásobným držiteľom 

zeleného trička z pretekov Tour de France. 

Kauza Róbert Bezák -Prípad odvolaného trnavského arcibiskupa Róberta Bezáka stále v ľuďoch 

vyvoláva búrlivé emócie. Dôvody jeho odvolania si Vatikán aj naďalej necháva pre seba. Na 

verejnosť sa však dostali výhrady, ktoré mu adresovalo vedenie katolíckej cirkvi. Prekvapivo znie 

výčitka, že sa mal Bezák obklopovať kňazmi s homosexuálnou orientáciou či tými, čo mali deti. 

Vatikánu malo ďalej prekážať jeho neformálne obliekanie a tiež fakt, že sa Bezák presťahoval 

do kanonického domu, kde žijú osoby „pochybnej povesti“. 

SEPTEMBER  

Učitelia sa rozhodli dlhodobo štrajkovať za zvýšenie platov pedagogických a nepedagogických 
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zamestnancov o 10 percent. Do štrajku sa zapojilo viac ako 90 percent základných a materských 

škôl, základných umeleckých škôl, centier voľného času, školských zariadení a menšie percento 

stredných či vysokých škôl.      

OKTÓBER Na hlavnej železničnej trati, medzi stanicou Vinohrady a Hlavnou stanicou, sa zrazili 

dva osobné vlaky. Nešlo o čelnú zrážku, vlaky do seba narazili zozadu, keď išli za sebou. Pri zrážke 

sa zranilo 21 osôb.  

NOVEMBER  

V obci Kurimany (okres Levoča) došlo k nešťastiu, pri ktorom zasypal spadnutý most niekoľkých 

robotníkov. Na následky zranení zomreli 4 robotníci a viacerí mali ťažké zranenia. Počas 

betonárskych prác na úseku diaľnice Jánovce - Jablonov, prvý úsek sa zrútila mostná konštrukcia, 

ktorého príčinou bol kolaps oceľových skruží. 

 

DECEMBER  

Rast ekonomiky ťahal výhradne dopyt zo zahraničia, zatiaľ čo domáca spotreba a investície opäť 

zaostali za predkrízovými úrovňami a väčšinu roka ďalej klesali. Odhliadnuc od výroby 

automobilov, slovenská ekonomika v roku 2012 prinajlepšom prešľapovala na mieste, zvyšku 

ekonomiky sa totižto moc nedarilo. Slovenská ekonomika tak podľa očakávania postupne 

pribrzďuje svoj rast.  


