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ÚVOD
Názov kroniky pochádza z gréckeho slova chronos = čas. Predstavuje
záznam udalostí, údajov, osôb a javov významných pre evidovanie, poznanie
a pochopenie spoločenskej oblasti v postupnom časovom slede. Kronika obce
Turňa nad Bodvou bola vedená od roku 1971 do roku 1991. Po týchto
rokoch, z neuvedených príčin zaniklo vedenie kroniky.
Súčasný znovuzvolený starosta obce Pavol Molnár, túto dlhú dobu neplnenia
kronikárskej činnosti obce vyriešil oţivením tejto starej tradície, s cieľom
zaznamenať čím viac udalostí zo ţivota obce, dôleţitých pre našu budúcu
generáciu. Ďalšou príčinou zaloţenia kroniky je povinnosť vyplývajúcu viesť
obecnú kroniku zo zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov
Dňa 16.4.2007 sa konalo rokovanie tretieho zasadnutia obecného
zastupiteľstva obce Turňa nad Bodvou. Súčasťou programu tohto zasadnutia
v 11. bode bola voľba a menovanie obecného kronikára, kde poslanci obecného
zastupiteľstva tento bod programu hlasovaním jednomyselne schválili a vedením
kroniky obce bola poverená obyvateľka obce Turňa nad Bodvou - Henrieta
Szitásová.
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POPIS OBCE TURŇA NAD BODVOU
Základné informácie o obci:
Názov obce:
Okres:
Kraj:
Rozloha obce :
Najvyšší bod územia obce:
Najniţší bod územia obce:
Výška stredu obce:
Počet obyvateľov obce (k 31.12.2006):
Hustota obyvateľstva obce na 1 km2:
Priemerný vek obyvateľov obce :
Počet bytových domov:
Počet rodinných domov:
Druţobné mesto:

Turňa nad Bodvou
Košice - okolie
Košický
2 321 ha
821 m n. m.
173 m n. m.
180 m n. m.
3 475
139,3
32,1
33, z toho 364 bytových jednotiek
672
Szendrő (Maďarská republika)

Obec leţí v západnom výbeţku Košickej kotliny, vybiehajúcej pod planiny
Slovenského krasu, 10 km od najbliţšieho mesta Moldavy nad Bodvou. Výška
stredu obce je 180 m n. m. Na severe susedí s katastrami obcí Medzev a Hačava,
na západe s katastrami obcí Háj, Zádiel, Dvorníky, na juhu s katastrami obcí
Hosťovce, Turnianska Nová Ves a na východe s katastrami obcí Drienovec
a Debraď. Sídlo obce leţí v Turnianskej kotline, ktorá je morfologicky veľmi
výrazným útvarom v juhoslovenskom krase,
kde sa nachádzajú okrem
podzemných zjavov aj povrchové krasové reliéfy. Vodné toky stekajúce zo
Slovenského Rudohoria na juh vytvorili vo vápencovej plošine ponory,
jaskyne, kaňonovité údolia a škrapové polia. Územie Turne nad Bodvou je na
riečnu sieť chudobné. Potok Turňa pramení na pláňach Silickej planiny, nepreteká
katastrom obce Turňa nad Bodvou, len v juhozápadnej časti katastra obce tvorí
hranicu s katastrom obce Hosťovce. Hájsky potok, ktorý pramení v katastri obce
Hačava vo výške 800 m n. m., preteká cez katastrálne územie Turňa nad Bodvou
regulovaným korytom od severu smerom na juh. Hradný vrch obmýva z jej
východnej strany. V juhozápadnej časti obce sa do neho vlieva Mlynský potok,
ktorý vyteká z turnianskeho rybníka. V blízkosti katastra Turňa nad Bodvou sa
nachádza prameň Skalistý potok (kataster obce Háj), ktorý vyteká z najhlbšieho
jaskynného systému Slovenského krasu - Skalistý potok, Kunia priepasť.
V podzemí Turnianskej kotliny existujú
ďalšie zavodnené vrstvy,
ktoré
predstavujú významné zdroje pitnej vody zachytené z prameňov a vrtov. V katastri
obce sa nachádza aj Turniansky rybník, ktorý je napájaný vodou z okolitých
prameňov. Tvorí ideálne prostredie pre ţivot vodného vtáctva, najmä kačice divej
(Anas platyrhyncha).
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Z hydrogeologického hľadiska kataster obce patrí do povodia Bodvy, ktorá
pramení pod vrchom Osadník na rozhraní Slovenského Krasu a Volovských
Vrchov v nadmorskej výške 850 m n. m.
Turnianska kotlina patrí do klimatickej oblasti mierne teplej aţ teplej, kde
priemerná ročná teplota vzduchu je + 18° C, priemerná teplota vzduchu vo
vegetačnom období + 15°C, priemerný ročný úhrn zráţok je 650 mm, priemerný
úhrn zráţok vo vegetačnom období IV.- IX. je 400 mm, ročná priemerná
oblačnosť je 60 %, priemerný počet dní s hmlou v roku je 50 dní.
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KULTÚRNE PAMIATKY A PAMÄTNÉ TABULE
Turňa nad Bodvou má mnoho historicky cenných objektov. Okrem zrúcanín
Turnianskeho hradu, ktorá sa nachádza na sever za obcou, na 375 m vysokom
krasovom vrchu datovaného do obdobia 11.storočia vzniku hradu sa v obci ešte
nachádzajú nasledovné kultúrne pamiatky:
Kaštieľ je to neskoro renesančná budova, postavená v 17.storočí, ktorá bola
neskoršie začiatkom 19.storočia klasicisticky upravená. Po znárodnení majetkov
v roku 1948 sa vlastníkom tejto budovy stal Československý štát v správe Štátneho
majetku Turňa nad Bodvou a slúţila ako administratívna budova. Po presťahovaní
sídla Štátneho majetku Turňa nad Bodvou bola táto budova aj s priľahlým dvorom
udrţiavaná a bola v dobrom stave. Po predaji v roku 1996 sa budova dostala do
vlastníctva AGRO-MOLD a.s. Moldava nad Bodvou. Od tej doby budova chátra
a v súčasnosti je uţ vo veľmi dezolátnom stave.
Rímskokatolícky kostol Nanebovzatia Panny Márie bol postavený začiatkom
14.storočia. Začiatkom 15.storočia bol rozšírený a začiatkom 16.storočia zaklenutý
do lodi. V 18.storočí bol upravovaný a v rokoch 1889 a 1930 bol obnovovaný.
V rokoch 2003 - 2005 bola obnovená strechová konštrukcia a došlo k výmene
strešnej krytiny z pôvodnej azbestovej na medenú krytinu. K rekonštrukcii strechy
došlo z finančnej podpory zahraničných prispievateľov (rodinných príslušníkov
rodu Reichelovcov) zo Spojených štátov amerických, ktorých
predkovia
pochádzajú z obce Turňa nad Bodvou. Rekonštrukčné práce finančne podporili aj
domáci prispievatelia a časť finančných nákladov bola uhradená z rozpočtu obce
Turňa nad Bodvou.
Ţupný dom bol postavený v roku 1820. Budova má pôdorys v tvare „U“. Je to
dvojpodlaţná klasicistická stavba. Dvorné fasády sú hladké, na prízemí z prednej
strany sú otvorené arkády. Priestory sú zaklenuté pruskými klenbami. Do II.
svetovej vojny budova slúţila pôvodnému účelu ako administratívna budova. Po II.
svetovej vojne sa dostala do vlastníctva obchodnej spoločnosti Jednota spotrebné
druţstvo a budova bola vyuţívaná ako veľkosklad. V jednej jej časti bola zriadená
poţiarna zbrojnica. V roku 1991 sa majiteľmi tejto budovy stali Kubička Štefan
a Jankovič Vladimír z Hlohovca. Celá budova, ktorá je od roku 1963 kultúrnou
pamiatkou, je toho času vo veľmi dezolátnom stave z dôvodu nezáujmu vlastníkov
o svoj majetok.
Socha sv. Jána Nepomuckého v súčasnosti sa nachádza v priestoroch nádvoria
katolíckeho kostola, na ľavej strane za vstupnou bránou. Pôvodne stála na námestí
v strede cesty, kde sa kriţuje terajšia Moldavská cesta s Hlavnou ulicou. Svätý Ján
Nepomucký sa tešil v našej obci veľkej úcte, 16.mája kaţdoročne v jeho sviatok sa
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konali na hlavnom námestí litánie. Presný údaj o vzniku tejto sochy sa nepodarilo
zistiť, ale v starých dokumentoch z roku 1771 sa uţ ako socha spomína.
Kaplnka „Boţia muka svätého Floriána“, sa nachádza pred kamennou ohradou
kostola Nanebovzatia Panny Márie. Je to menšia stavba pozdĺţneho tvaru
s vyhĺbeným výklenkom na čelnej strane, krytým pôvodnou kovanou mreţou.
Pôvodná drevená socha svätca je deponovaná v kostole. Stavba je postavená
v klasicistickom štýle a podľa ústneho podania bola postavená koncom 19.storočia
miestnymi veriacimi po veľkom poţiari, ktorý zničil celú ulicu pod kostolom.
Kaplnka bola obnovená v roku 2005 z rozpočtu obce
Turňa nad Bodvou a za finančnej podpory maďarského zdruţenia „Illyés
közalapítvány“.
Kaplnka „Boţia muka Panny Márie“, sa nachádza 2 km severne od kostola, pri
poľnej ceste smerom do obce Háj. Je to betónová stavba v tvare kvádra na
štvorcovom pôdoryse, zakrytá rovnou strechou na vrchole s dvojramenným
ţelezným kríţom. Otvor je vyhĺbený na čelnej stene a zakrytý mreţou. Pôvodne
bol v ňom obraz trnavskej Panny Márie, ktorý sa zničil. Doteraz sa nenašli písomné
zdroje potvrdzujúce vznik a dôvod postavenia stavby.
Kaplnka „Boţia muka Narodenia Panny Márie“, táto stavba je kultúrnou
pamiatkou nachádzajúcou sa pri rázcestí smerom na Dvorníky. Je to klasický typ
malej sakrálnej stavby na obdĺţnikovom pôdoryse, s hladkými obielenými stenami
a sedlovou strechou. V špici má zachovaný liatinový kríţ. Otvor je zakrytý mreţou,
za ktorou sa nachádza sadrová socha Ruţencovej Panny Márie. Na stenách sú
obrazy s náboţenskými motívmi (farbotlač na papieri). O vzniku stavby máme iba
ústne údaje. Opravovaná bola v roku 1931 a naposledy v roku 2003 z rozpočtu
obce Turňa nad Bodvou.
Pamätník na počesť 80.výročia Medzinárodného Maratónu Mieru, sa
nachádza vedľa futbalového štadiónu a doškoľovacieho centra VSH a.s. Turňa nad
Bodvou. Tento pomník pripomína deň 28. október 1924, kedy sa Turňa nad
Bodvou zapísala do začiatku dejín zrodu Medzinárodného Maratónu Mieru
v Košiciach. Týmto slávnym októbrovým dňom boli po prvýkrát a naposledy
z našej obce odštartované preteky vo vytrvalostnom behu s cieľovou zastávkou aţ
v Košiciach. Pamätník bol postavený v roku 2004 z rozpočtu obce Turňa nad
Bodvou.
Pamätná tabuľa s nasledovným nápisom „Na pamäť 13 hrdinom červenej
armády umučeným v bojoch o Slovenskú republiku v júni 1919“. Táto
pamätná tabuľa je umiestnená na priečelí bývalého ţupného domu v pravo od jej
vstupnej brány.
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Pamätná tabuľa s nasledovným maďarským textom „II. világháború áldozatai
Torna községből, civil áldozatok, 48 elhurcolt zsidó család“. Je to pamätná
tabuľa na počesť 43 padlým vojakom, 14 civilným obyvateľom a 48 ţidovským
rodinám odvlečeným počas holokaustu do koncentračných táborov z obce Turňa
nad Bodvou zomretým počas II. svetovej vojny. Táto pamätná tabuľa s menným
zoznamom padlých je umiestnená na novom cintoríne vľavo od hlavného vchodu
na budove domu smútku.
Obelisk s nasledovným textom: „Pamiatke tu pochovaných 23 príslušníkov
Československých légií, padlých v roku 1919“.“Český spolok na Slovensku,
RO Košice a obec Turňa nad Bodvou“. „Pamätník bol rekonštruovaný v máji
2001 za finančnej podpory Ministerstva kultúry Slovenskej republiky“.
Obelisk sa nachádza na kopci Gyür v blízkosti vodojemu. Nový pomník bol
postavený v roku 2001, na jeho vzniku má zásluhu aj samospráva obce Turňa nad
Bodvou a Český spolok na Slovensku, RO Košice. Pomník stojí na mieste
pôvodného obelisku, ktorý bol postavený v roku 1924 a odstránený v roku 1938.
Na mieste bývalého starého cintorína, vedľa futbalového štadióna sa nachádza
rozsiahly kamenný pomník, na ktorom sú umiestnené aţ tri mramorové pamätné
tabule s nasledovnými nápismi:
1. „Na tomto mieste pochovávali naši predkovia svojich zosnulých 150 rokov.
Odpočívajte v pokoji“.
2. „Pamätník padlých turnianskych vojakov, ktorí hrdinsky zahynuli počas I.
svetovej vojny (1914-1918)“. Presný menovitý zoznam zosnulých sa nachádza na
spomínanej tabuli pod textom.
3. „Pamätník 13 neznámych maďarských vojakov, ktorí padli v Turni v roku
1919. Rímskokatolícke cirkevné spoločenstvo a samospráva obce Turňa 2004“.
Kamenný pomník bol postavený v roku 2004 z rozpočtu obce Turňa nad Bodvou.
Pomník Miglinc s obsahom textu: „Pamätník zavraţdených maďarských
vojakov v januári 1945“. „Azoknak a névtelen magyar honvédeknek az
emlékére akiket 1945 január havában ezen a helyen végeztek ki a szovjet
haderő katonái“. Pomník sa nachádza na čistine neďaleko poľovníckej chaty
v doline Miglinc v katastri obce Turňa nad Bodvou. Pomník bol postavený v roku
2005 z rozpočtu obce Turňa nad Bodvou, z finančnej podpory Generálneho
konzulátu Maďarskej republiky v Košiciach a Okresného výboru Csemadoku
v Moldave nad Bodvou.
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HOSPODÁRSKE POMERY
Poľnohospodárstvo, vodné a lesné hospodárstvo
Zásobovanie pitnou vodou: Obec je zásobovaná pitnou vodou z vodojemu
s obsahom 3 600 m3 nachádzajúcom sa na kopci, nad obcou. Z vodojemu je
vyvedené zásobovacie potrubie DN 200 rozvetvené do rozvodného potrubia DN
150, 100, 80 po celom území obce. Rozvodná sieť bola budovaná od roku 1961
etapovite do všetkých ulíc a dodáva vodu kaţdému odberateľovi.
V obci Turňa nad Bodvou sa nachádza areál čerpacej stanice v parku pod
kaštieľom, kde sú zachytené pramene pitnej vody, ktoré zásobujú vodou diaľkove
skupinové vodovody Turňa nad Bodvou – Drienovec - Moldava nad BodvouKošice.
Rybník na západnom okraji obce bol vybudovaný v minulosti za účelom chovu
rýb, ktorý na tento účel slúţi aţ do dnešnej doby. Rybník slúţil aj na zavlaţovanie,
ale v súčasnosti sa na tento účel uţ nevyuţíva.
Odvádzanie odpadových vôd: Na odvádzanie daţďových vôd bola v minulosti
zriadená kanalizácia v strede mesta na Moldavskej ceste a na Hlavnej ulici, ktorá
je dodnes funkčná. V rokoch 1985-1990 boli zriadené daţďové kanalizácie
v lokalite pozdĺţ Hájskeho potoka a pod Hradom, ktoré sú v súčasnosti vyústené
do Hájskeho potoka. Jednotná kanalizácia na splaškové i daţďové odpadové vody
bola zriadená v roku 1985 len pre sídlisko vo východnej časti obce. V súčasnosti sa
na hlavný kanalizačný zberač napájajú stoky z ulíc: Nová, Staničná, Ţarnovská a
Hlavná zriadená v posledných rokoch ako delená kanalizácia len na splašky
z domácností.
Na zneškodňovanie odpadových vôd bola v roku 1995 vybudovaná mechanickobiologická čistička odpadových vôd (ČOV) typu Hydrovit 1000 S s dvoma
čistiacimi jednotkami s kapacitou 2 krát 500 m3 / deň. Sprevádzkovaná je len jedna
časť s dennou kapacitou 500 m3 / deň. V roku 2003 boli na ČOV privedené
odpadové vody 250-260 m3 / deň. Aktuálne zaťaţenie čističky je polovičné.
Lesné hospodárstvo: Lesy tvoria kompaktné celky v severnej časti územia.
V oblasti Jasovskej planiny sa nachádzajú lesné porasty rozčlenené lesnými
cestami, skladmi a malými lúčkami. V týchto lokalitách majú najväčšie zastúpenie
dreviny dub, hrab, javor mliečny, javor horský, čerešňa vtáčia, brest a kríkové
formácie. O lesné hospodárstvo sa stará Spoločenstvo vlastníkov lesnej pôdy
Miglinc a Urbariát.
Pôdny fond: Z celkovej rozlohy 2 321,52 ha zaberá najviac orná pôda 1 072,86 ha,
ktorá sa nachádza v rovinatej juţnej a juhovýchodnej časti katastra. Druhé
najvyššie zastúpenie majú lesné pozemky 846,69 ha, ďalej trvalé trávne porasty
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79,67 ha, vodné plochy 76,65 ha, ktoré predstavuje hlavne rybník na západ od
obce, záhrady 27,65 ha, vinice 13,04 ha, a ovocné sady 2,38 ha. Rozloha zastavanej
plochy a nádvoria je 162,33 ha. Celková výmera poľnohospodárskej pôdy je
1 195,61 ha.
V katastri obce Turňa nad Bodvou obhospodaruje poľnohospodársku pôdu
Poľnohospodárske druţstvo PD Nová Bodva a AGRO-MOLD a.s. Obidva areály
sa nachádzajú mimo intravilánu obce.

Priemysel
Najväčšími zamestnávateľmi obyvateľov obce a jeho okolia sú: VSH a.s. Turňa
nad Bodvou – Východoslovenské stavebné hmoty a.s. (býv. Cementáreň Turňa).
Firma je zameraná na výrobu cementu, kameniva - štrkov a transportbetónu. Firma
sa zaoberá aj dopravou – preprava cementu a paletizovaného tovaru. Cementáreň
v Turni nad Bodvou ako prvá na Slovensku obdŕţala svetový certifikát systému
kvality. Firma Fe-MARKT s.r.o. sa zaoberá likvidáciou ojazdených motorových
vozidiel. Firma MEANDER s.r.o. vyrába široký sortiment potrieb a pomôcok
hlavne pre jaskyniarov, horolezcov a záchranárov. Stavebná firma SUPRAKO
s.r.o. sa zaoberá výstavbou a rekonštrukciou bytových a nebytových priestorov.

Informačná dostupnosť
Verejná telefónna sieť obce je napojená na digitálnu telefónnu ústredňu
spoločnosti Slovak Telecom a.s. čo umoţňuje napojenie koncových zariadení
prostredníctvom DSL linky. Na území obce je vybudovaný obecný
telekomunikačný káblový rozvod televízneho signálu, pozemných i satelitných TV
vysielaní ale aj vlastné štúdio, ktoré umoţňuje miestne vysielanie a vyuţívanie
InfoKanálu. Poštové sluţby zabezpečuje miestny poštový úrad aj pre okolité obce.

Odpadové hospodárstvo
V obci je zavedený separovaný zber odpadu. Jeho odvoz je zabezpečený
odbornou organizáciou ASA EKO a ASA SLOVAKIA.

Zásobovanie elektrickou energiou
Zásobovanie obce elektrickou energiou zabezpečujú distribučné trafostanice
DTS 22/0,4 kV napojené na primárne 22 kV vedenie V 223, nadzemnými 22 kV
prípojkami. Na území obce sa nachádza 13 trafostaníc, z ktorých pre obyvateľstvo
a občiansku vybavenosť slúţi 9 trafostaníc.

Zásobovanie plynom
Stránka 10 z 40

Obec Turňa nad Bodvou je plynofikovaná od roku 1995. Napojenie je vykonané
z obtoku trasového uzáveru krátkou VVTL (veľmi vysoký tlak) odbočkou do
regulačnej stanice osadenej pri obtoku.

Zásobovanie teplom
Po rokoch od plynofikácie ešte stále sa vyuţíva aj elektrina či pevné palivo na
vykurovanie. V obci je vybudovaná centrálna kotolňa, ktoré na výrobu tepla
vyuţíva kotle na plyn, ďalej kotol, ktorý tepelnú energiu získava spaľovaním
biomasy, predovšetkým slamy, ktorú prevádzkuje firma RADEN s.r.o. Košice.
Táto kotolňa zásobuje teplom a teplou úţitkovou vodou okolité bytovky a obe
základné školy.
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ZÁUJMOVÉ ZDRUŢENIA, KLUBY A SPOLKY V OBCI
TURŇA NAD BODVOU
V obci sú registrované nasledovné záujmové zdruţenia a spolky:
Občianske zdruţenie PRO TORNENSIS – toto zdruţenie aktívne vyuţíva
grantové moţnosti a je zameraná na komunitnú prácu a tradičné remeslá. Zaoberajú
sa sociálnym poradenstvom. Ďalšou ich činnosťou je prevádzkovanie a podpora
remeselníkov - košikárov s cieľom zachovať toto ľudové remeslo. Predsedom
zdruţenia je Ing. Ladislav Bartók.
RÓMSKA SLZA – jej hlavným cieľom je rozvoj kultúry rómskej menšiny,
predškolská výchova detí, zaloţenie klubu detí a rodičov. Predsedkyňa: - Anna
Horváthová.
RÓMANE KALE JAKHA – Rómske čierne oči – činnosť tohto spolku je
zameraná na rozvoj telovýchovy a masového športu rómskej menšiny. Predseda: Jozef Kónya.
RÓMSKE SRDCE – ich činnosťou je sociálna práca so zameraním na rómsku
menšinu. Predsedom zdruţenia je Gejza Rigó.
Zdruţenie na podporu rozvoja Základnej školy Turňa nad Bodvou a
Zdruţenie rodičov pri Základnej škole s vyučovacím jazykom maďarským
v Turni nad Bodvou – zameriavajú sa na výchovu školopovinnej mládeţe a iných
aktivít v oblasti školstva. Predsedom zdruţenia je Ing. Jozef Szilágyi.
HEREDITAS – hlavným cieľom tohto zdruţenia je podpora kultúrneho,
duchovného a spoločenského ţivota na základe kresťanských morálnych princípov
úcty, vzájomnej tolerancie a pomoci najmä regiónu turnianskej kotliny. Predsedom
zdruţenia je Ft. Attila Juhász.
TJ CEMENTÁR (Telovýchovná jednota) – je zameraná na rozvoj športu
futbalového klubu a stolnotenisového klubu. Prezident TJ CEMENTÁR: - Ing.
Gabriel Spišák.
Základná organizácia Zväzu dôchodcov –je zameraná na klubovú činnosť, a
organizovanie poznávacích zájazdov. V súčasnosti má 102 členov. Predsedom
organizácie je Tibor Tar.
Základná organizácia Zdruţenia invalidov – je zameraná na pomoc a
poradenskú
činnosť zdravotne postihnutým občanom formou prednášok
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a iných aktivít. Predsedom organizácie bol Ján Cseh aţ do dňa jeho úmrtia 2.
októbra 2007.
Základná organizácia Csemadoku – toto zdruţenie sa zameriava na
organizovanie rôznych kultúrnych podujatí pre maďarskú menšinu ţijúcu v obci
Turňa nad Bodvou a jeho okolia. Predsedom organizácie je Csaba Káposztás.
Miestna organizácia Slovenského červeného kríţa – bola zaloţená 17. marca
2001. Do dnešného dňa má 41 členov. Predsedom organizácie je Eva Mikóová.
Svojou činnosťou sa zameriavajú na starostlivosť o obyvateľov obce.
Aktivity zdruţení a spolkov sú finančne podporované aj z rozpočtu obce Turňa
nad Bodvou.

Aktívne pôsobiace politické strany v obci Turňa nad Bodvou
V obci Turňa nad Bodvou má svoje pôsobenie jediná politická strana - Strana
maďarskej koalície – SMK - MKP. Základnú organizáciu SMK tvorí členská
základňa pozostávajúca z 42 členov.
Predsedom SMK je Ing. Ondrej Taliga, podpredsedom SMK je Ing.
Jozef Szilágyi. Poslancom vyššieho územného celku – Košického samosprávneho
kraja v terajšom volebnom období je - Ing. Ladislav Bartók za politickú stranu
SMK – MKP.
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SAMOSPRÁVA OBCE
Dňa 2.12.2006 sa konali na Slovensku miestne komunálne voľby.
Znovuzvoleným starostom obce Turňa nad Bodvou s počtom hlasov 833 sa stal
Pavol Molnár, kandidát za Stranu maďarskej koalície SMK – MKP.
Na druhom mieste s počtom hlasov 421 sa umiestnil nezávislý kandidát Ing.
Ladislav Bartók. Na treťom mieste s počtom hlasov 109 sa umiestnil kandidát
strany SMER – SD Daniel Demko.
Výsledky volieb boli spracované na základe „Zápisnice miestnej volebnej komisie
o výsledku volieb v obci do obecného zastupiteľstva a starostu obce“.
Znovuzvoleným zástupcom starostu obce Turňa nad Bodvou sa stal Milan
Drobňák, volený obecným zastupiteľstvom. Prednostom obecného úradu je
Alexander Varga. Hlavným kontrolórom obce je Ing. Gabriel Nagy.
Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu, zloţený
z pracovníkov obce. Zabezpečuje administratívne a organizačné veci obecného
zastupiteľstva a starostu, ako aj ďalších zriadených orgánov obecného
zastupiteľstva. Obecný úrad sa nachádza vo viacúčelovom objekte na Moldavskej
ceste č. 419.
Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľským zborom obce zloţený z poslancov
zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce Turňa nad Bodvou.
Komisie sú zriadené z poslancov obecného zastupiteľstva a obyvateľov obce,
zvolených obecným zastupiteľstvom z radov odborníkov.
V obci sú vytvorené a pracujú tieto stále komisie:
1. Komisia finančná
2. Komisia správy obecného majetku a bytová
3. Komisia ţivotného prostredia
4. Komisia ochrany verejného poriadku
5. Komisia kultúry, osvety a spolupráce s tretím sektorom
6. Komisia školstva mládeţe a športu
7. Komisia energetická
8. Komisia výstavby a územného plánovania
9. Komisia sociálna
10.Komisia regionálneho rozvoja a cestovného ruchu
11.Komisia verejných sluţieb a podnikania
Matričný úrad v Turni nad Bodvou má svoje sídlo v budove obecného úradu a
je jednou z výkonných zloţiek, ktorá slúţi aj pre občanov matričného obvodu
obce Turne nad Bodvou.
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Obecná kniţnica v Turni nad Bodvou je univerzálnou verejnou kniţnicou obce.
Jej zriaďovateľom je obecné zastupiteľstvo. Kniţnica poskytuje svoje sluţby na
adrese Infocentrum - Moldavská cesta č.105.
Obecný dobrovoľný hasičský zbor – DHZ (Dobrovoľný hasičský zbor) Turňa
nad Bodvou. V obci Turňa nad Bodvou pôsobí obecný poţiarny zbor. Tento zbor
plní úlohy na úseku poţiarnej ochrany podľa osobitných predpisov.
Predsedom DHZ Turňa nad Bodvou je Mgr. Atila Oravecz. Poţiarna zbrojnica
sa nachádza v areáli zdravotného strediska obce a klubu dôchodcov.
Spoločný Obecný úrad Turňa nad Bodvou (SPOU) bol zaloţený 1. februára
roku 2002 na základe zmluvy o zriadení SPOU podľa § 20a zákona č.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení. SPOU tvorí 8 obcí, medzi ktoré patria Turňa nad Bodvou,
Ţarnov, Turnianska Nová Ves, Chorváty, Hosťovce, Háj, Hačava, DvorníkyVčeláre. V roku 2003 pristúpil k zmluve aj obec Zádiel. SPOU pomáha obciam pri
realizácii preneseného výkonu štátnej správy v oblasti ţivotného prostredia,
stavebníctva a regionálneho rozvoja. Okrem týchto činností pôsobí v oblasti tvorby
projektov, projektového manaţmentu a poradenstva. SPOU má od začiatku 1
zamestnanca MVDr. Katarínu Flachbartovú.
Obvodné oddelenie Policajného zboru.
V roku 1976 v rámci reorganizácie výkonných zloţiek ministerstva vnútra
Slovenskej republiky došlo k zrušeniu Obvodného oddelenia Policajného zboru
v obci Turňa nad Bodvou. Po sedemnástich rokoch bola podaná ţiadosť týkajúca sa
opätovného zriadenia dislokácie Obvodného oddelenia Policajného zboru v obci.
Poţiadavke jednotlivých obecných úradov zo strany Ministerstva vnútra SR bolo
vyhovené a na začiatku roka 1993 došlo Ministerstvom vnútra SR k odkúpeniu
budovy na Hlavnej ulici č.73 v obci Turňa nad Bodvou za účelom zriadenia
vtedajšieho Hraničného oddelenia Policajného zboru. V roku 1997 Hraničné
oddelenie Policajného zboru ukončilo svoju činnosť a došlo k zriadeniu
Obvodného oddelenia Policajného zboru v Turni nad Bodvou, ktorá vykonáva
svoju činnosť aj v súčasnosti. Riaditeľom OO PZ je pplk. Eugen Szabó.
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VEREJNÝ A SPOLOČENSKÝ ŢIVOT
Dňa 13. apríla 2007 sa konalo slávnostné uvedenie do prevádzky ihriska
s umelým trávnikom. Prítomnými čestnými hosťami boli podpredseda slovenského
futbalového zväzu Jozef Kríš, ďalej prezident TJ Cementár Turňa nad Bodvou
Ing. Gabriel Spišák a predseda futbalového oddielu TJ Cementár Turňa nad
Bodvou Ondrej Gašpar.
Ihrisko typu Scansis má veľkosť 33x18 m (594 m2 ). Steny ihriska sú zmontované
z plastových panelov a drevených vlákien Polyplank. Spodok ihriska tvorí umelý
trávnik typu HPF Crown 2015 vyplnený kremičitým pieskom. Inštaláciu ihriska
realizovala spoločnosť HOSE & FLAT s.r.o. Ihrisko sa nachádza v priestore areálu
základnej školy Turňa nad Bodvou a je sprístupnený ţiakom oboch základných
škôl ako aj verejnosti.
Dňa 16. mája 2007 do našej obce zavítali dvaja významný hostia z politickej
sféry – Heizer Antal veľvyslanec Maďarskej republiky v Bratislave, Szerencsés
János generálny konzul Maďarskej republiky v Košiciach a Gál Sándor čestný
predseda OV Csemadoku. Cieľom ich cesty bola návšteva a kladenie vencov
v pamätnom parku pri pomníku 13-tich neznámych maďarských vojakov, padlých
v roku 1919 v našej obci. Ďalším cieľom ich cesty bola návšteva miesta večného
odpočinku padlých maďarských vojakov v roku 1945 vojnový hrob Miglinc, ktorý
poctili uloţením vencov pri spomienke na padlých vojakov. Návšteva spomínaných
pomníkov sa konala v sprievode starostu obce Pavla Molnára.
Dňa 24. mája 2007 sa konala pracovná návšteva. Obec navštívili poslanci
Národnej rady Slovenskej republiky za stranu SDKU a DS poslankyňa Jarmila
Tkáčová a poslanec Pavol Frešo. Cieľom ich návštevy bolo oboznámenie sa
s vyuţitím biomasy na výrobu tepelnej energie v podmienkach obce Turňa nad
Bodvou. Hostia si pozreli kotolňu prevádzkovanú firmou RADEN s.r.o., ktorá
vyuţíva biomasu spaľovaním prevaţne slamy na vykurovanie okolitých bytoviek
a oboch základných škôl v obci.
Obecné zastupiteľstvo v Turni nad Bodvou na základe ustanovenia § 2b ods. 1
zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
vydáva pre územie obce Turňa nad Bodvou všeobecne záväzné nariadenie o určení
a zmene názvu ulíc a iných verejných priestranstiev v obci Turňa nad Bodvou,
ktoré nadobudlo účinnosť dňa 14. júla 2006. Označenie názvu ulíc slúţi na získanie
prehľadu o umiestnení stavieb a na lepšiu orientáciu na území obce. K umiestneniu
tabúľ určených pre pomenovanie ulíc došlo v roku 2007 priebeţne v mesiacoch
január – jún.
V spolupráci s maďarskou hádzanárskou federáciou s podporou piatich
parlamentných politických strán Maďarskej republiky, ich poslancov v spolupráci
s ďalšími organizáciami sa konal v Budapešti dňa 18. septembra 2007 festival
volejbalu. Na tento festival dostalo pozvanie aj druţstvo obce Turňa nad Bodvou,
ktoré túto invitáciu prijalo. Športovej akcii sa zúčastnilo 13- členné druţstvo ţiakov
základnej školy v Turni nad Bodvou, ktorých sprevádzali starosta obce Turňa nad
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Bodvou Pavol Molnár, kurátori cirkevnej rady Ing. Ferenc Bálint a Csaba
Káposztás st. v spoločnosti s poslankyňou Národnej rady Slovenskej republiky
Bíró Ágnes. Hlavným cieľom tohto festivalu bolo získanie finančnej podpory na
rekonštrukciu kostolov v zahraničných obciach, medzi ktoré bola zaradená aj obec
Turňa nad Bodvou.
Z príleţitosti uţ tradičného 84. ročníka Medzinárodného Maratónu Mieru (
MMM ) v Košiciach, ktorý sa konal dňa 7. októbra 2007, v obci Turňa nad Bodvou
sa uskutočnilo dňa 5. októbra 2007 kladenie vencov pri pamätnej tabuli MMM.
Miesto prvého štartu Košického maratónu Turňa – Košice si uctili hostia Dr. Štefan
Daňo prezident Maratónskeho klubu v Košiciach, János Szerencsés generálny
konzul MR v Košiciach. Pri kladení vencov boli prítomní aj starosta obce Pavol
Molnár a zástupca starostu Milan Drobňák.
V spolupráci s kultúrnou komisiou obecného zastupiteľstva a mládeţníckym
spolkom politickej strany SMK – MKP v Turni nad Bodvou, dňa 29. októbra 2007
sa uskutočnila dobrovoľná brigáda za účelom skrášlenia verejného priestranstva
pred obvodným zdravotným strediskom v našej obci. Počas prác došlo k obnove
starých, zanedbaných chodníkov, k úprave zelene, krov a stromov. Podobné akcie
sú naplánované aj do budúcna s cieľom spoločne vytvoriť priestor pre krajšie
ţivotné prostredie.
Dňa 1. novembra 2007 sa uskutočnilo odovzdávanie bytového domu sociálne
slabším rodinám. Sú to nájomné byty so zníţeným štandardom. Stavebný objekt
bol realizovaný v rozsahu 3 bytových domov s 12 bytovými jednotkami. Stavba sa
začala v roku 2006 a bola dokončená v mesiaci jún roku 2007. Investorom stavby
bola obec Turňa nad Bodvou, projektantom stavby bola architektonická kancelária
ARKA spol. s.r.o. Košice. Bytové domy sa nachádzajú na Vodnej ulici pod
súpisným číslom 701, 702 a 703.
Zdruţenie Ceving Košice v zastúpení obce Turňa nad Bodvou poţiadalo dňa
19.8.1994 o vydanie stavebného povolenia pre prístavbu k Základnej škole –
telocvične v Turni nad Bodvou II. etapa 1.časť, pre ktorú bolo vydané územné
rozhodnutie Obvodného úradu Ţivotného prostredia Moldava nad Bodvou na
pozemku parcela č. 5772/19. Stavba telocvične sa začala realizovať od decembra
roku 1995 stavebnou firmou STAVOSTYL Košice – Šaca. V roku 1996 bola
preinvestovaná finančná čiastka 2. 612 720 Sk Školskou správou Košice III.
V nasledovných rokoch bola stavba pozastavená. S výstavbou telocvične sa
pokračovalo od roku 2003 kedy bolo preinvestovaných celkovo 29. 525 975 Sk.
Dňa 1. novembra 2007 bola hlavná časť budovy – telocvičňa a spojovacia chodba
odovzdaná do uţívania. Telocvičňu vyuţíva na športové účely základná škola
a športový klub TJ Cementár.
Od mesiaca november roku 2006 do mesiaca november roku 2007 prebiehala na
základe projektu Intereg III A „Na histórii stavaná budúcnosť - mládeţnícky
výmenný, cezhraničný program Turňa nad Bodvou – Szendrő“. Cieľom tohto
projektu bolo oţivenie a rozvoj tradičných remesiel, podpora spolupráce oboch
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regiónov a organizácia spoločných kultúrnych podujatí pre mládeţ. V rámci tohto
projektu prebiehala remeselná činnosť a výučba historického šermu.
V mesiaci november došlo na území obce k celkovému obnoveniu asfaltového
koberca na ceste II. triedy po celej trase Moldavskej cesty. Cesta bola opravovaná
Vyšším územným celkom Košického samosprávneho kraja. V lokalite Čiga bola
v mesiaci november 2007 na obecnej komunikácii zhotovená asfaltová cesta.
Výstavba tejto cesty bola financovaná z rozpočtu obce Turňa nad Bodvou.
Komisia kultúry, osvety a spolupráce s tretím sektorom pri obecnom
zastupiteľstve, odsúhlasila v mesiaci máj roku 2007 vydávanie periodiky obecných
turnianskych novín, ktoré budú vychádzať v jazyku slovenskom pod názvom
„Turnianske noviny“ a v jazyku maďarskom pod názvom „Tornai hírlap“.
Obecné noviny sú spoločensko-kultúrnym štvrťročníkom, ktoré budú obsahovať
články zo všetkých sfér ţivota obce, tak ako kladné aj negatívne názory a návrhy
občanov za práve aktuálny štvrťrok. Noviny budú dostupné pre obyvateľov obce
bezplatne.
Predsedom redakčnej rady obecných novín je Attila Komjáti. Ročník č. 1
obecných novín bol vydaný v mesiaci december 2007 a financovaný z rozpočtu
obce Turňa nad Bodvou.

Schengenská dohoda
Historicky ojedinelou udalosťou sa stal deň 21. december 2007, odkedy
s výnimkou Ukrajiny môţeme prekračovať hranice štátov Európskej únie bez
akýchkoľvek obmedzení na ktoromkoľvek mieste, bez zastavenia a kontroly.
Schengenská dohoda, podpísaná 14. júna 1985 v luxemburskom Schengene sa stala
základným aktom postupného zrušenia kontrol na spoločných hraniciach s cieľom
voľného prekračovania vnútornej hranice občanov zmluvných štátov a rozvoja
voľného pohybu sluţieb a tovaru. Pri zrode dohody boli štáty Francúzsko,
Belgicko, Holandsko, Luxembursko a Nemecko. 21. decembra 2007 sa
Schengenský priestor rozšíril o 9 krajín. Ide o krajiny: Slovensko, Česko,
Maďarsko, Poľsko, Slovinsko, Litvu, Lotyšsko, Estónsko a Maltu.
Z tejto významnej príleţitosti sa konala oslava a zábava na hraničnom
priechode Hosťovce - Tornanádaska, ktorej predchádzali v poobedňajších hodinách
rôzne podujatia v obci Hídvégardó v Maďarskej republike a v obci Turňa nad
Bodvou. Kultúrny program konaný vo veľkej sále kultúrneho domu v Turni nad
Bodvou otvoril slávnostným príhovorom starosta obce Pavol Molnár po ktorej
nasledoval kultúrny program a slávnostná recepcia. Medzi pozvanými hosťami boli
aj Szerencsés János – generálny konzul MR v Košiciach, Gúr Nándor – poslanec
Maďarského parlamentu a László Köteles – poslanec Národnej rady SR.
O 2130 hod. nasledovala ďakovná bohosluţba v rímsko-katolíckom kostole Turňa
nad Bodvou. Oslavy vyvrcholili pri hraničnom priechode, kde sa od 23.00-tej
hodiny uskutočnil hlavný spoločný slovensko-maďarský program pod názvom
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„Našli sme sa – Odteraz uţ bez hraníc“, „Egymásra találva-Határok nélkül“.
Slávnostným príhovorom Ing. Istvána Zachariaša primátora mesta Moldava nad
Bodvou, sa otvoril kultúrny program. Na pravú polnoc zaznela maďarská a
slovenská štátna hymna a hymna Európskej únie, po ktorých nasledoval ohňostroj,
symbolické odstránenie závor, príhovor parlamentných poslancov a ďakovné
príhovory predstaviteľov historických cirkví. Záverom programu bol koncert
a pouličná zábava.
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ZDRAVOTNÍCTVO, SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ,
OBYVATEĽSTVO OBCE
Ku dňu 31. decembra 2006 v obci Turňa nad Bodvou bolo evidovaných 3 475
obyvateľov. Za rok 2006 je evidovaný prírastok obyvateľov obce v počte 130.
Do obce sa prisťahovalo 86 a narodilo sa 44 nových obyvateľov.
Za rok 2006 je evidovaný úbytok obyvateľov obce v počte 67.
Z obce sa odsťahovalo 43 a zomrelo 24 obyvateľov obce.
Ku dňu 31. decembra 2006 v obci Turňa nad Bodvou bolo 1 038 mladistvých do
veku 18 rokov a dospelých obyvateľov bolo 2 437.
V obci Turňa nad Bodvou sa nachádza zdravotné stredisko, ktoré poskytuje
zdravotnú starostlivosť nielen miestnym občanom, ale aj občanom z okolitých
obcí. Zdravotné stredisko je situované v centrálnej časti obce, v ktorom sú: - dve
ambulancie obvodného lekára pre dospelých MUDr. Irena Tarabčáková a MUDr.
Marta Čierna, - ambulancia obvodného lekára pre deti a mládeţ MUDr. Mária
Rédvayová, - ambulancia gynekologická MUDr. Igor Lenďák, rehabilitačná
ambulancia MUDr. Viera Sochová a dve ambulancie zubného lekára MUDr.
Adriana Lengyelová a MUDr. Terézia Orosová .
Súčasťou zdravotného strediska je aj lekáreň. Pohotovosť pre dospelých a deti je
v Moldave nad Bodvou. Najbliţší domov dôchodcov sa nachádza v obci
Drienovec.
Obecný úrad v Turni nad Bodvou v spolupráci s Národnou transfúznou sluţbou
SR, transfúznym pracoviskom Košice a Miestnou organizáciou slovenského
červeného kríţa v Turni nad Bodvou dňa 28. júna 2007 zorganizovala výjazdový
odber krvi. Odber sa uskutočnil v nevyuţitých priestoroch Obvodného zdravotného
strediska v Turni nad Bodvou. Akcie sa zúčastnilo 25 obyvateľov obce, z ktorých
15 bolo úspešných darcov krvi. Podobné aktivity sú naplánované aj do budúcna.
Pri príleţitosti mesiaca úcty k starším, dňa 24. októbra 2007 sa v klube
dôchodcov uskutočnilo posedenie dôchodcov starších ako 80 rokov. Túto akciu
zorganizovala Miestna organizácia Slovenského červeného kríţa (MO SČK)
v Turni nad Bodvou v spolupráci so sociálnou komisiou pri obecnom
zastupiteľstve v Turni nad Bodvou. Dôchodcov privítali: starosta obce Pavol
Molnár, predsedkyňa sociálnej komisie Mária Oravczová a predsedkyňa MO SČK
Eva Mikóová. Dôchodcom bolo pripravené občerstvenie a o dobrú náladu sa
postarali so svojim kultúrnym programom deti materskej školy a ţiaci oboch
základných škôl.
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CIRKEVNÝ ŢIVOT
Väčšina obyvateľov obce Turňa nad Bodvou je rímskokatolíckeho vierovyznania.
Rímskokatolícka cirkev v obci má svoj kostol a aj farský úrad.
S menším počtom veriacich pôsobí v obci aj reformovaná a gréckokatolícka
cirkev.

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Turňa nad Bodvou.
V rímskokatolíckom kostole v Turni nad Bodvou, dňa 31. mája 2007 sa ukončili
práce na sklade a sociálnom zariadení, ktoré sa nachádzajú oproti vchodu do
svätyne. Tieto práce boli spolufinancované z rozpočtu obce Turňa nad Bodvou.
V rímskokatolíckom kostole Nanebovzatia Panny Márie v Turni nad Bodvou
sa konala dňa 24. júna 2007 so začiatkom o 15:30 hodine slávnostná prvá svätá
omša, ktorú celebroval kňaz Zoltán Oravecz. Táto svätá omša sa konala na počesť
vysviacky Zoltána Oravecza za kňaza. Vysviacka Zoltána Oravcza za kňaza bola
uskutočnená dňa 16. júna 2007 v Rímsko-katolíckej bazilike v meste Eger
v Maďarsku. Na tejto slávnostnej prvej svätej omši boli prítomní veriaci z Turne
nad Bodvou a aj okolitých obcí. Zúčastnili sa jej aj študenti teológie, kapláni,
diakoni a dekani: - Gábor Bertalan, Oravecz Pál, Rastislav Polák, Bartko Elek,
jasovský opát Bartal Károly Tamás a ďalší významní hostia.
V mesiaci júl roku 2007 bola ukončená výstavba chodníkov na nádvorí kostola.
Tieto práce boli spolufinancované z rozpočtu obce Turňa nad Bodvou.
Dňa 23. júla 2007 sme sa dozvedeli smutnú správu, ţe vo veku 75 rokov nás
navţdy opustil turniansky dekan – farár Vdp. Pavol Oravecz.
Pohrebný obrad sa konal dňa 26. júla 2007 so začiatkom o 9:00 hod.
v Rímskokatolíckom kostole v Turni nad Bodvou, kde sa za jeho kňazskú dušu
modlili stovky veriacich. Svätú omšu celebroval roţňavský diecézny arcibiskup
Mons. Eduard Kojnok. Po obrade nasledovala posledná rozlúčka so zosnulým na
turnianskom cintoríne. Pohrebu sa zúčastnili stovky obyvateľov našej obce a
z okolia. Pri tejto príleţitosti boli prednesené smútočné prejavy. Za všetkých
občanov obce Turňa nad Bodvou sa so zosnulým rozlúčil starosta obce Pavol
Molnár. Zosnulý Vdp. Pavol Oravecz zanechal navţdy v našich srdciach
spomienku, a lásku ktorú neúnavne rozdával svojim veriacim.
Biskupský úrad v Roţňave poveril rodáka obce Turňa nad Bodvou kňaza Ft.
Györgya Siposa zastupovaním a vykonávaním kňazskej sluţby na farskom úrade
Turňa nad Bodvou.
Dňa 14. septembra 2007 bol podaný projekt na Ministerstvo kultúry Slovenskej
republiky, na finančnú podporu vo výške 2 000 000 Sk na reštaurovanie svätyne
rímskokatolíckeho kostola. Po schválení projektu, začiatkom októbra sa začali
reštaurátorské práce vo svätyni kostola. V rámci týchto prác došlo aj k odkrytiu
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ďalších častí stredovekých fresiek a zistilo sa, ţe sú tieto vo väčšej miere
poškodené.
V mesiaci november roku 2007 sa začala rozsiahla rekonštrukcia vnútorných
priestorov farského úradu Turňa nad Bodvou.
Biskupský úrad v Roţňave vymenoval dňa 1. decembra 2007 za turnianskeho
farára rodáka našej obce Ft. Attilu Juhásza. Do kňazskej sluţby v rodnej obci
nastúpil aţ o mesiac neskôr 1. januára 2008.
V mesiaci december roku 2007 boli vykonané v kostole celoplošné merania
georadarom. Tieto merania nevykázali ţiadne výsledky, ktoré by potvrdzovali
existenciu podzemných hrobiek pod kostolom.
Tieto hrobky boli v minulosti zasypané zeminou.
V roku 2007 sa v obci Turňa nad Bodvou konalo 29 cirkevných pohrebov, 9
cirkevných sobášov a 9 občianskych sobášov. Pokrstených bolo 55 detí a 29 detí
prijalo prvé sväté prijímanie.
Členmi rímskokatolíckej cirkevnej rady sú:
Kurátori: - Csaba Káposztás st., Ing. Ferenc Bálint
Pokladník: - MVDr. Viliam Gedeon
Ostatní členovia: - Alexander Oravecz, Gabriel Szilágyi, Pavol Szokoly, Jozef
Kulcsár,
Fecsu Géza,
Juraj Sipos st., Marek Fodor,
Mgr. Marianna
Krompašská, Terézia Vargová, Alţbeta Izsóová, Mária Andóová, Mgr. Attila
Oravecz, Ladislav Veverica, Karol Juhász, Ľudovít Balázs.
Dozorná rada: - Pavol Molnár, Tibor Simon, Alţbeta Vargová

Gréckokatolícka cirkev, farnosť Chorváty,
filiálka Turňa nad Bodvou.
Súčasným kňazom tejto cirkvi je Mgr. Štefan Mondok. Cirkevná filiálka pôsobí v
obci uţ štyri roky. Ku gréckokatolíckemu vierovyznaniu sa hlási 152 obyvateľov
obce. Bohosluţby sa vykonávajú v jazyku slovenskom dvakrát do týţdňa
v sobášnej sieni Obecného úradu v Turni nad Bodvou. V roku 2007 prvé sväté
prijímanie prijal jeden obyvateľ obce.
Členmi gréckokatolíckej cirkevnej rady sú :
Kurátorka: - Magdaléna Špaková
Pokladník: - Ján Gábor
Ostatní členovia: - Michal Dţugan, Emília Gáborová, Mária Gáborová
(kostolníčka ), Mária Magyarová, Alţbeta Vozárová.
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Reformovaná cirkev farnosť Moldava nad Bodvou,
filiálka Ţarnov.
Táto cirkev má svoje pôsobenie v našej obci uţ pätnásť rokov. Bohosluţby v obci
vykonáva kňaz Moldavskej farnosti farár Ľudovít Gábor. Ku reformovanému
vierovyznaniu sa hlási 185 obyvateľov obce. Bohosluţby sa vykonávajú v sobášnej
sieni Obecného úradu v Turni nad Bodvou.
Členmi reformovanej cirkevnej rady sú:
Kurátor: Jozef Lengyel
Pokladník: Csaba Komjáti
Ostatní členovia: Ing Mikuláš Csete, Attila Komjáti, Ing. Gejza Csete, Zuzana
Szanyiová, Štefan Kovács, Tibor Hajdú, Eva Lešková, Zoltán Hajdú, Zoltán
Zsigrai.
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KULTÚRA
Komisia kultúry, osvety a spolupráce s tretím sektorom pri obecnom
zastupiteľstve pod vedením Márie Andóovej zorganizovala veľkonočnú výstavu,
ktorá bola slávnostne otvorená dňa 1. apríla 2007 v klube dôchodcov v Turni nad
Bodvou. Návštevníci si mohli pozrieť na výstave ručné práce detí z materskej školy
a ţiakov oboch základných škôl. Vystavené boli veľkonočné kraslice zhotovené
rôznymi technikami, maľované sklo, výrobky zhotovené vystrihovaním či lepením
z farebného papiera, výrobky z priadze na pletenie a diela vyhotovené z rôznych
iných materiálov. V malom počte sa do výstavy zapojili aj obyvatelia obce svojimi
ručnými prácami, prevaţne vyšívanými obrusmi. Vystavená bola aj zbierka
pohľadníc s aktuálnou tematikou.
Deti z materských a základných škôl obce, v dňoch 13., 18. a 27. mája 2007 pri
príleţitosti pamätného dňa matiek si uctili svojich rodičov vystúpením v sprievode
bohatého kultúrneho programu, ktoré sa konali v miestnom kultúrnom stredisku.
Deti z materskej školy mali svoje vystúpenie dňa 13. mája 2007, dňa 18. mája 2007
sa predstavili ţiaci zo základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským a dňa
27. mája 2007, spomienku na pamätný deň matiek ukončili svojim kultúrnym
programom ţiaci základnej školy s vyučovacím jazykom slovenským.
V miestnom kultúrnom stredisku dňa 27. mája 2007 sa konalo operetné
vystúpenie súboru TRIÁSZ VARIETAS. Svoje predstavenie predviedli členovia
súboru, speváčka Marika Híves a spevák Aladár Ocsko. V speve ich sprevádzala
klaviristka Marika Cmorik. Súbor svojimi hudobno-zábavnými programami
vystupuje na Slovensku a v Maďarsku s veľkým úspechom. Súbor má vo svojom
repertoári zaradené známe filmové melódie a šlágre, ľudové piesne, budapeštianske
pesničky a operetné evergreeny podfarbené sviţným humorom.
Základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov a samosprávne orgány
obce Turňa nad Bodvou zorganizovali uţ tradičný 26. ročník súťaţe o najlepšie
víno. Pestovatelia viniča mohli odovzdať vzorky vína v pohostinstve Pod orechom
v Turni nad Bodvou dňa 30. mája 2007. Dňa 31. mája 2007 odborná porota
vykonala hodnotenie vzoriek vína a dňa 1. júna 2007 boli oficiálne zverejnené
výsledky hodnotených vín.
Dňa 25. júna 2007, v priestoroch informačného centra v Turni nad Bodvou sa
stretli miestni mladí výtvarníci, ţiaci elokovanej Základnej umeleckej školy (ZUŠ)
v Turni nad Bodvou na spoločnej výstave svojich výtvarných prác. Táto výstava
bola zorganizovaná za pomoci komisie školstva, mládeţe a športu pri obecnom
zastupiteľstve pod vedením Evy Hudákovej a pedagóga ZUŠ Mgr. Soni
Maleterovej. Podujatie sa začalo slávnostným otváracím kultúrnym programom, po
ktorom sa prítomní návštevníci mohli ponoriť do farebného sveta plnej fantázie a
obdivovať diela zhotovené rôznymi výtvarnými technikami počnúc od kresieb
a malieb aţ po diela zhotovené z papiera a textilu.
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IV. Turnianske dni
Dňom 21. augusta 2007 sa začali uţ tradičné, IV. turnianske dni hudobným
vystúpením manţelov Dobiovcov z mesta Edelény z Maďarskej republiky v
miestnom kultúrnom stredisku. Manţelia Dobiovci predviedli obecenstvu veľmi
bohatý hudobný program, kde odzneli staré známe filmové melódie, ľudové piesne
a šlágre.
Deň 22. august 2007 bol vyhradený pre našu rómsku menšinu. Kultúrny
program sa začal rómskym festivalom v miestnom kultúrnom stredisku, kde si
diváci mohli vypočuť vystúpenia rómskych hudobných skupín. Rómske dni
pokračovali rómskym futbalom na štadióne TJ Cementár. Zápas sa konal medzi
muţstvom Turňa nad Bodvou a futbalovým muţstvom z druţobného mesta
Szendrő z Maďarskej republiky. Tento zápas sa skončil výhrou pre našu obec
s výsledkom 10 : 0. Po úspešnom konci futbalového zápasu sa naši spoluobčania
pobavili na rómskom bále, ktorý sa konal v areáli štadióna TJ Cementár.
Nasledujúci deň, 23. augusta 2007 sa v miestnom kultúrnom stredisku konalo
vystúpenie folklórneho súboru HAVIAR z Roţňavy. Súbor sa venuje
spracovávaniu folklórneho materiálu z oblasti Gemera. Vo svojom repertoári má aj
tance z iných regiónov Slovenska, ktoré sú spracované do javiskovej podoby.
Popri tancoch má v programoch zastúpený aj spev a ľudovú hudbu, ktoré bolo
predvedené aj nášmu obecenstvu.
V priestoroch klubu dobrovoľného hasičského zboru v miestnom kultúrnom
stredisku, dňa 24. augusta 2007 sa konalo slávnostné otvorenie výstavy starých
pohľadníc a fotografií o Turni a jeho okolí. V zbierke od našich občanov bolo
obsiahnutých vyše 50 kusov fotokópií originálov pohľadníc. Niektoré z nich boli
zapoţičané aj zo zbierky občanov Maďarskej republiky. Vystavených bolo aj
niekoľko originálov starých listín a dokumentov z konca 19. a začiatku 20.
storočia, na základe ktorých sa mohla stará generácia vrátiť v spomienkach do
obdobia svojich mladých rokov. Pre mladšiu generáciu táto zbierka otvorila okno
do minulosti a tak moţnosť predstaviť si bývalú krásu našej obce a celého okolia.
Táto výstava bola dobrým ponaučením, ţe si máme váţiť kultúrne dedičstvo a
históriu, bez ktorej neexistuje súčasnosť.
Po otvorení výstavy nasledovalo slávnostné zasadnutie obecného zastupiteľstva,
ktoré otvoril starosta obce Pavol Molnár. Z príleţitosti IV. turnianskych dní,
hlavnou témou tohto zasadnutia bolo udelenie verejného uznania za zásluhy
o rozvoj a zveľadenie obce Turňa nad Bodvou. Toto ocenenie bolo udelené trom
občanom našej obce a to pani Terézii Vargovej za aktívnu činnosť vo vedení klubu
dôchodcov, Csaba Káposztás dostal ocenenie za aktivity v organizovaní kultúrneho
a spoločenského ţivota v obci Turňa nad Bodvou a Ladislav Saláta dostal
ocenenie za úspešný rozvoj masového športu v našej obci. V hodnotení o najkrajší
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balkón našej obce získal najväčší počet bodov balkón Alţbety Vargovej, ocenenie
za najkrajší dom dostal Ing. Imrich Kovács a za najkrajší dvor získal ocenenie Ján
Sokoľ.
Zdruţenie gemerských remeselníkov z Krásnohorskej Dlhej Lúky, na
parkovisku pred miestnym kultúrnym strediskom, dňa 25. augusta 2007 predviedlo
ukáţky výroby predmetov niektorých tradičných remesiel. Počas tejto akcie si
návštevníci mohli vyskúšať a vyhotoviť si vlastné dielo z prírodného materiálu
akým je aj prútie, z ktorého bola predvedená výroba košíkov. Ďalšími remeslami,
ktoré boli zastúpené na tejto akcii boli batikovanie, výroba šperkov zo sklenených
korálikov, výroba ozdobných predmetov zo šúpolia, zdobenie medovníkov a iné.
Ďalším programom tohto dňa bol športový deň, ktorý prebiehal v areáli základnej
školy pod vedením Evy Hudákovej, predsedníčkou komisie školstva, mládeţe
a športu pri obecnom zastupiteľstve. Súťaţe sa zúčastnili mladší ţiaci vo veku od
10 do 12 rokov, starší ţiaci vo veku od 13 do 15 rokov, v týchto disciplínach: skok do diaľky, streľba zo vzduchovky na terč a hod loptou. Súčasne s viacbojom
všestrannosti, na miniihrisku prebiehali futbalové zápasy. Dospelí z našej obce
pod vedením Ondreja Gašpara súperili s muţstvom z maďarského mesta Szendrő.
Stolnotenisový turnaj sa konal v priestoroch telocvične. Na zápasoch sa zúčastnili
jednotlivci z obce Turňa nad Bodvou a maďarského mesta Szendrő. Vyhodnotenie
súťaţí sa uskutočnilo v poobedňajších hodinách pred kultúrnym strediskom, kde
víťazi prevzali diplomy, medaily a vecné odmeny.
Ten istý deň, v poobedňajších hodinách v miestnom kultúrnom stredisku nám
predviedol svoj spevácky talent mladý občan našej obce Zoltán Zsigrai. Jeho
hudobné vystúpenie sa nieslo pod názvom jednou z jeho vlastných pesničiek - „A
kék ég felett járok...“ , „Kráčam nad modrým nebom...“. V podaní odzneli piesne
z jeho vlastnej tvorby. Počas krátkej prestávky si obecenstvo mohlo vychutnať
tanečné vystúpenie miestnej mládeţe, ktorá predviedla ukáţky spoločenského a
moderného tanca. Po tomto predstavení sa obecenstvo mohlo presunúť do ďalších
priestorov kultúrneho strediska, kde pokračovala hudobná nálada formou
diskotéky. Z priestorov v blízkosti kultúrneho strediska bol Zoltánom Novákom
odpálený ohňostroj, ktorý očaril všetkých prítomných divákov. Po ohňostroji sa
pokračovalo v zábave aţ do skorých ranných hodín.
V posledný deň IV. Turnianskych dní, dňa 26. augusta 2007 sa konal na
futbalovom ihrisku TJ Cementár Medzinárodný deň dobrovoľných hasičských
zborov, kde sa súťaţilo o putovný pohár starostu obce Turňa nad Bodvou. Súťaţe
sa zúčastnili druţstvá dobrovoľných hasičov obce Turňa nad Bodvou,
druţstvá okolitých obcí a druţstvá z Maďarskej republiky. Súťaţilo sa v disciplíne
- poţiarny útok. Na prvom mieste sa umiestnilo druţstvo obce Turňa nad Bodvou,
na druhom mieste druţstvo z Turnianskej Novej Vsi a na treťom mieste skončilo
druţstvo z maďarského mesta Ónod.
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V miestnom infocentre dňa 27. augusta 2007 sa konala beseda o časoch, keď
ešte obec Turňa nad Bodvou a jeho okolie spadali do centra „Európskej hlavnej
obchodnej a kultúrnej cesty“. Besedu viedol Szenthe István, geológ a jaskyniar z
Maďarskej republiky, ktorý prítomných záujemcov oboznámil s výsledkami svojej
neúnavnej práce, ktorého odmenou boli hodnotné archeologické nálezy. Tieto
poklady, medzi ktorými boli aj zlaté predmety sa našli pri vykopávkach v jaskyni
pri maďarskej obci Szögliget neďaleko štátnych hraníc a ich blízkeho okolia.
Oblasť, v ktorej sa konali a aj v súčasnosti sa konajú vykopávky v minulosti
patrila do oblasti bývalej Turnianskej ţupy. Táto beseda nám poskytla čriepky
z histórie nášho okolia.
V miestnom kultúrnom stredisku dňa 20. septembra 2007 sa konalo cirkusové
vystúpenie zdruţenia „Variete Karlson“. V programe si diváci mohli pozrieť
vystúpenie artistov, orientálnych tanečníc s hadmi, vystúpenie fakíra, ukáţky z
indickej jogy a iné.
Komisia kultúry, osvety a spolupráce s tretím sektorom pri obecnom
zastupiteľstve obce Turňa nad Bodvou v spolupráci so Základnou organizáciou
Csemadoku v Turni nad Bodvou uskutočnila jesennú výstavu ovocia a zeleniny.
Slávnostné otvorenie výstavy z tohtoročnej úrody od pestovateľov a záhradkárov
našej obce sa konalo dňa 6. októbra 2007 v priestoroch miestneho klubu
dôchodcov.
V priestoroch miestneho infocentra, dňa 12. októbra 2007 sa uskutočnil
workshop pod názvom „Historické míľniky Turnianskej a Boršodskej ţupy“. Túto
besedu viedli odborníci z oblasti kultúry a histórie z Maďarskej republiky riaditeľ banského múzea v Rudabánya Hadobás Sándor, etnograf Laki Lukács
László a riaditeľ kultúrneho centra mesta Edelény Hadobás Pál. Tejto akcie sa
zúčastnili záujemcovia o históriu, ţiaci základnej školy s vyučovacím jazykom
maďarským v Turni nad Bodvou a ţiaci základnej školy z partner-ského mesta
Szendrő. Po dvojtýţdňovom odstupe, ţiaci základnej školy v Turni nad Bodvou
a ţiaci základnej školy v Szendrő si získané vedomosti uplatnili v internetovej
súťaţi, ktorá bola súčasťou projektu Intereg III A „ Na histórii stavaná budúcnosť –
mládeţnícky výmenný program Turňa nad Bodvou – Szendrő“.
V rámci blíţiacich sa sviatkov Všetkých svätých, dňa 30. októbra 2007 vo
večerných hodinách sa konal halowenský sprievod ţiakov oboch základných škôl
a detí materskej škôlky. Zraz mali pri miestnom kultúrnom stredisku, odkiaľ sa
sprievod presunul cez Moldavskú cestu, Hlavnú ulicu, Ţupnú cestu, Staničnú ulicu
a naspäť ku kultúrnemu stredisku. Ţiaci mali na sebe rôzne masky strašidelných
bytostí a niesli lampáše z tekvíc. Spestrením nálady bol ohňostroj, ktorý bol
súčasťou programu.
V rámci blíţiacich sa vianočných sviatkov, v miestnom klube dôchodcov a v
dome remesiel sa uskutočnila v dňoch 29. a 30. novembra 2007 akcia pod názvom
„tvorivé dielne“, ktoré zorganizovala komisia kultúry, osvety a spolupráce s
tretím sektorom pri obecnom zastupiteľstve a komisia školstva mládeţe a športu
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pri obecnom zastupiteľstve. Tohto podujatia sa zúčastnili ţiaci oboch základných
škôl, ktorí pod vedením pedagógov zhotovovali rôzne adventné vence, maľované
svietniky a iné ozdobné predmety. Zhotovené predmety boli vystavené na
spoločnej výstave v miestnom infocentre od 14. decembra 2007 do 31. decembra
2007.
Radostná predvianočná atmosféra sa šírila kinosálou miestneho kultúrneho
domu vystúpením detí materskej školy a ţiakov oboch základných škôl v Turni nad
Bodvou, ktorí pripravili bohatý kultúrny vianočný program na deň 18. decembra
2007. Počas vystúpenia tu odzneli rôzne piesne, recitácie básničiek, rozprávkové
hry a iné vystúpenia.
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ŠKOLSTVO
V oblasti školstva v obci Turňa nad Bodvou sú zriadené: - Materská škola,
Základná škola s vyučovacím jazykom slovenským, Základná škola s vyučovacím
jazykom maďarským, Stredná elokovaná škola v spolupráci so SOUP Medzev (
Stredné odborné učilište poľnohospodárske Medzev ) a Základná umelecká škola
Moldava nad Bodvou, elokované pracovisko Turňa nad Bodvou.

Materská škola
Vedúca materskej školy : Anna Szanyiová
Učiteľský zbor má 6 pedagógov. V materskej škole sú zaloţené 3 triedy, ktoré
v školskom roku 2007/2008 navštevuje celkovo 75 detí.

Základná škola
Riaditeľka školy : Mgr. Juliana Bojsková
Zástupca riaditeľky : Mgr. Ondrej Ivaniš
Učiteľský zbor má 22 pedagógov a 6 nepedagogických zamestnancov.
V školskom roku 2006/2007 navštevovalo školu 324 ţiakov, z toho 11 ţiakov
v špeciálnej triede. Do školského klubu detí sa zapísalo 37 ţiakov.
V rámci školy je zaloţený „ Krúţok školského časopisu Crngáčik“, ktorý je veľmi
aktívny.
Ţiaci základnej školy sa zúčastnili na rôznych súťaţiach a aktivitách
organizovaných v rámci školy. S úspechom reprezentovali svoju školu aj na
rôznych okresných súťaţiach:
- víťazom okresného kola „Hviezdoslavov Kubín“ sa stal ţiak Adrián Halás,
- matematickej súťaţe 4 x 4 sa zúčastnili ţiaci 4. ročníka a obsadili 5. miesto.
V školskom roku 2007/2008 navštevuje školu 320 ţiakov, z toho 37 ţiakov
navštevuje prvý ročník povinnej školskej dochádzky. V tomto školskom roku sa
vytvoril „ Školský klub detí pre I. stupeň“. Pre II. stupeň bola zriadená špeciálna
trieda. Na škole je zaloţených veľa krúţkov rôzneho zamerania.

Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským
Riaditeľka školy : Mgr. Katalin Pápai
Zástupkyňa riaditeľky : PhDr. Éva Balázs
Učiteľský zbor má 23 pedagógov.
V školskom roku 2006 / 2007 navštevovalo školu 262 ţiakov.
Škola dvojmesačne vydáva svoj časopis pod názvom „Sulinapló“.
Ţiaci tejto školy sa zúčastnili niektorých okresných, celoslovenských i
zahraničných súťaţí, na ktorých s úspechom reprezentovali svoju školu.
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Na celoštátnej súťaţi v písaní esejí, ktorú vyhlásila Základná škola v
Bratislave získala 1. miesto ţiačka Mónika Subovicsová, ktorá obsadila aj 2.
miesto v krajskom kole súťaţe „Poznaj slovenskú reč“ a tak postúpila do
celoštátnej súťaţe, kde obsadila 1. miesto.
Víťazmi okresného kola súťaţe v prednese poézie a prózy pod názvom „Tompa
Mihály“, ktoré sa uskutočnilo v Buzici sa stali: - 1. miesto v prednese poézie
získala ţiačka Noémi Halászová, - 3. miesto II. kategórie v prednese poézie získala
Viktória Kovácsová.
Víťazkou krajského kola súťaţe v prednese poézie a prózy pod názvom „Tompa
Mihály“, ktoré sa tieţ uskutočnilo v Buzici sa stala v prednese prózy ţiačka Dóra
Polyáková.
V meste Szendrő v Maďarsku, dňa 13. apríla 2007 sa uskutočnila súťaţ pod
názvom „Bódvavölgyi kisiskolák szépkiejtési verseny“. Na prvom mieste tejto
súťaţe sa umiestnila ţiačka Hajnalka Szilágyiová. Na tej istej súťaţi, zvláštnu cenu
Pedagogického ústavu v Miskolczi získala Noémi Fecskeová.
Začiatkom nového školského roka 2007/2008, svojim odchodom do dôchodku
sa so školou rozlúčila pedagogička Ilona Juhászová. Brány školy opustili aj
pedagógovia Anna Matuová a Alica Gedeonová.
Na uvoľnené miesta boli prijaté nové pedagogičky Nóra Pogányová a Andrea
Prekopová.
V školskom roku 2007/2008 do prvého ročníka nastúpilo 23 ţiakov.

SOUP Medzev, Elokovaná trieda v Turni nad Bodvou
V školskom roku 2006/2007, v spolupráci s SOUP Medzev sa zrealizovala
dávnejšia myšlienka predstaviteľov obce zriadiť strednú školu, elokovanú triedu
v našej obci so zameraním na ţiakov a ţiačky pochádzajúcich z rodín v hmotnej
núdzi.
Dňa 1. septembra 2006 vznikla prvá trieda - 1. E pre chlapcov s učebným odborom
„Technické sluţby v autoservise“. Pod vedením majstra Ľudovíta Baláţa triedu
navštevovalo 17 chlapcov. V rámci projektu „Kvalitná odborná príprava ţiakov zo
znevýhodneného prostredia – rovnosť šancí v integrovanej Európe“, škola na
prípravu ţiakov vyuţíva prostriedky z európskeho sociálneho fondu ESF. Na
základe poţiadaviek rodičov, v školskom roku 2007/2008 bola otvorená ďalšia
elokovaná trieda 1.E pre 13 chlapcov s učebným odborom „Technické sluţby
v autoservise“ a pre 16 dievčat s dvojročným učebným odborom „Výroba
konfekcie“. Riaditeľom SOUP Medzev je Ing. Ján Kassai.

Základná umelecká škola Moldava nad Bodvou, elokované
pracovisko Turňa nad Bodvou
Je školské zariadenie s prevádzkou počas školského roka. Vyvíja výchovnovzdelávaciu činnosť v odboroch: hudobný a výtvarný. Výučba výtvarnej výchovy
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prebieha v Základnej škole Turňa nad Bodvou s vyučovacím jazykom slovenským
. Pre výučbu hudobnej výchovy je poskytnutá miestnosť v miestnom kultúrnom
stredisku Turňa nad Bodvou.
Riaditeľom Základnej umeleckej školy v Moldave nad Bodvou je Miroslav Smrek.
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ŠPORT
Ing. Peter Marcin – Reprezentant Slovenskej republiky
v pretekoch psích záprahov
Ing. Peter Marcin je členom občianskeho zdruţenia Sibírsky husky team Haniska
a venuje sa chovu a výcviku špeciálnych plemien pracovných psov, schopných
ťahať sane alebo vozíky s nákladom. Je vzorným reprezentantom obce Turňa nad
Bodvou na rôznych športových súťaţiach organizovaných na území Slovenska, ale
aj v zahraničí. Zo všetkých súťaţí, ktorých sa zúčastnil, získal hodnotné ocenenia.
Je drţiteľom titulu Majster sveta v šprinte psích záprahov za sezónu 2006/2007.
Medzi jeho najvýznamnejšie ocenenia patria:
Najlepšie športové úspechy v sezóne 2004/2005:
- 1. miesto na Medzinárodných majstrovstvách Slovenskej republiky
v Canicrose ( beh so psom ) Ruţiná
- Nominácia za reprezentanta SR na Majstrovstvách sveta psích záprahov
2005
- 3. miesto na Majstrovstvách sveta v šprinte psích záprahov v kategórii D2
Donovaly
- 2. miesto – Celkové umiestnenie v Slovenskom pohári D2 za sezónu
2004/2005
- 6. miesto – Celkové umiestnenie v európskom pohári WSA Eurocup
v D2
Najlepšie športové úspechy pre rok 2005/2006 :
- 1. miesto Majstrovstvá Slovenskej republiky – sane šprint v kategórii D2
- 1. miesto na 1. majstrovstvách strednej Európy Donovaly – sane šprint
v kategórii D2
- 1. miesto Európsky pohár Drozdovo – sane šprint v kategórii D2
- 1. miesto Majstrovstvá Európy St. Ulrich Rakúsko – sane šprint v kategórii
D2
- 1. miesto Majstrovstvá Európy Krahule – sane MID ( na dlhé trate )
v kategórii C2
- 1. miesto – Celkové umiestnenie v Slovenskom pohári D2 za sezónu
2005/2006
Najlepšie športové úspechy v sezóne 2006/2007 :
- Majster sveta v šprinte psích záprahov v Auronze di Cadore 2007 (
Taliansko ) kategória C2 - ( štvorzáprah )
- Víťaz Majstrovstiev strednej Európy Donovaly 2007 kategória C2
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Majster Slovenska na suchu Humenné 2006/2007 kategória C2
Majster Slovenska na snehu Lom nad Rimavicou 2006/2007 kategória C2
Najrýchlejší čas histórie v kategórii C2 ( neoficiálny svetový rekord )
1. miesto Európsky pohár ESDRA CUP Trnávka ( ČR ) – vozíky – šprint
na suchu v kategórii C2
- 1. miesto Kárové preteky, výstava KCH PSP Mošovce – vozíky - šprint na
suchu v kategórii C2
- 1. miesto Majstrovstvá Slovenska na suchu Revište – vozíky – šprint na
suchu v kategórii C2
- 1. miesto Mikulášske preteky Humenné Bystrá – vozíky – šprint na suchu
v kategórii C2
-

TJ Cementár Turňa nad Bodvou – futbalový a stolnotenisový klub
Vznik futbalového klubu : rok 1919
Farby : červená, čierna
Štatutári futbalového klubu : Ondrej Gašpar, Vladimír Krompaský
Predseda stolnotenisového klubu : Vojtech Király
Za 87 rokov turniansky futbal prešiel náročným vývojom. Pri jeho vzniku
v roku 1919 stáli P. Lert a P. Drezler. Vo svojej histórii Turňa väčšinou hrala
v okresných majstrovstvách. Trvalý výkonnostný nárast nastal v roku 1992, keď
v priebehu štyroch rokov nastúpil z I.B triedy do III. ligy a po desaťročnom
účinkovaní, v tomto roku dokonca do II. ligy. Uvedený úspech si zaslúţi obdiv o to
viac, ţe cieľavedomá práca v klube sa odrazila aj v práci s mládeţou, keď muţstvo
starších aj mladších ţiakov hrajú rovnako v II. lige a muţstvo dorastu v IV. lige.
Medzi významné úspechy klubu patrí :
- postup do I.B triedy v rokoch 1958, 1974 a 1991
- vybudovanie nového ihriska v roku 1993
- postup dospelých do IV. ligy v roku 1994
- postup do III. ligy v roku 1996
- víťazstvo v regionálnej časti slovenského pohára v rokoch 1999 a 2001
- postup ţiakov do II. ligy v roku 2005
- postup dospelých do II. ligy v roku 2006
- po ročnom účinkovaní v II. lige sa muţstvo dostalo o stupeň niţšie a jesennú
sezónu zápasov začali hrať v III. lige
TJ Cementár Turňa nad Bodvou celkovo obsadila 14. miesto, odohrali 26 zápasov,
z toho mali 6 remíz, 15 prehier, 25 podaných gólov a 49 inkasovaných gólov.
Dňa 3. marca 2007 sa konal v obci Turňa nad Bodvou „Pamätný turnaj Jána
Šipoša“, ktorej sa zúčastnili súťaţiaci obce Turňa nad Bodvou, maďarského mesta
Szendrő a obce Hidvégardó. Súťaţ prebiehala v kategóriách stolný tenis a futbal.
Futbalový zápas vyhralo muţstvo zo Szendrő, druhé miesto obsadilo muţstvo z
Turne nad Bodvou a tretie miesto obsadilo muţstvo z obce Hidvégardó.
Stránka 33 z 40

V maďarskej obci Hídvégardó sa konal dňa 8. decembra 2007 športový deň Pamätný turnaj Jozefa Jávorkaiho. Muţstvo z Turne nad Bodvou získalo 1. miesto
súťaţe v halovom futbale. V stolnom tenise získali 3. miesto súťaţiaci z obce
Turňa nad Bodvou: - Vojtech Király a Ladislav Turóczi.
Dňa 29. decembra 2007 sa odohral halový futbalový turnaj v Košiciach - Šaci.
Po víťazstvách v semifinálnych súťaţiach sa turnianske muţstvo prebojovalo do
finálnej súťaţe, v ktorej hrali s muţstvom MFK Košice a dosiahli prvenstvo na
súťaţnej priečke s výsledkom 2:1 v prospech Turne.
Silvestrovský stolnotenisový turnaj o pohár starostu obce Turňa nad Bodvou sa
konal dňa 30. decembra 2007. Táto súťaţ bola zorganizovaná zásluhou vedenia
obce Turňa nad Bodvou, ktorú podporil aj stolnotenisový oddiel Telovýchovnej
jednoty TJ Cementár. Súťaţilo sa v kategórii - muţi jednotlivci z obce Turňa nad
Bodvou a jeho okolia. Pohár starostu obce získal Vojtech Király, druhé miesto
obsadil Mikuláš Saláta a tretie miesto obsadil Gabriel Máté.

DHZ – Dobrovoľný hasičský zbor Turňa nad Bodvou
Podľa archívneho zápisu DHZ bol zaloţený v roku 1875. Aktívne sa zapája aj
v súčasnosti do rozvoja obce. Veľké úsilie sa vynakladá na výcvik jej členov
a plodnou je aj práca s mládeţou. Do súťaţí sa pravidelne zapája 1 dievčenské, 1
chlapčenské, 1 dorastenecké druţstvo, ako aj 1 druţstvo muţov a 1 druţstvo
veteránov.
Dňa 3. júna 2007, na futbalovom štadióne v Turni nad Bodvou sa konala
obvodná súťaţ dobrovoľných hasičských zborov. Súťaţilo sa v kategóriách muţi
a ţeny, dorastenci a dorastenky. Súťaţnými disciplínami boli: - poţiarny útok
s vodou pre všetky kategórie a štafetový beh 8 x 50 m. Najlepší výsledný čas
v kategórii muţi získalo druţstvo Mokrance a v kategórii ţeny najlepšie obstáli
súťaţiace z obce Čečejovce.
Dňa 10. júna 2007 dorastenci a dorastenky DHZ Turňa nad Bodvou sa
zúčastnili II. ročníka tradičnej súťaţe hasičov v obci Ónod v Maďarskej republike.
Zúčastnilo sa jej 8 - členné druţstvo DHZ Turňa nad Bodvou pod vedením
predsedu Mgr. Oravecza Atillu. Druţstvo z našej obce sa umiestnilo na 6. mieste
súťaţe.
Dňa 8. septembra 2007 sa turnianske druţstvo DHZ dospelých a mládeţe,
zúčastnilo na IV. Biharskom hasičskom festivale v Berettyóújfalu v Maďarskej
republike. Súťaţ prebiehala pomocou starej tradičnej techniky. V kategórii
zahraničných druţstiev, na 2. mieste sa umiestnili reprezentanti našej obce Turňa
nad Bodvou.
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POČASIE
Zima v roku 2007 bola nezvyčajne teplým ročným obdobím, bez snehových
zráţok, kedy ortuť na teplomery málokedy klesla pod bod mrazu. Tieto nezvyčajné
teploty sa poriadne pohrali aj s prírodou. Vegetácia sa začala preberať k ţivotu
takmer o dva mesiace skôr ako to zvyčajne býva. Toto teplé obdobie pokračovalo
aj v jarných mesiacoch okrem 2. mája, keď v noci teploty poklesli pod bod mrazu,
čo veľmi negatívne poznačilo úrodu ovocných stromov, ktoré boli v najväčšom
rozkvete. Ďalším negatívom pre vegetáciu bolo veľmi suché jarné obdobie bez
zráţok.
V dňoch od 16. júla 2007 do 23. júla 2007 strednú Európu zasiahli tropické
horúčavy a výnimkou v tom nebola ani naša obec. Dňa 16. júla 2007 tropické
horúčavy sa na Slovensku podpísali na páde deviatich denných rekordoch na
štyroch miestach vrátane Bratislavy, dokonca padli rekordy spred takmer 50 rokov.
Dňa 18. júla 2007 pretrvávajúce extrémne horúčavy na Slovensku zlomili denné
teplotné rekordy na všetkých desiatich meteorologických staniciach, ktoré
dlhodobo monitorujú teplotu. V Košiciach bol naposledy teplejší 18. júl pred vyše
šesťdesiatimi rokmi. Zatiaľ čo 18. júla 2007 sa vo východnej metropole vyšplhala
teplota na 36,1 °C, v roku 1946 to bolo len 33,2 °C. Extrémne vysoké teploty
spôsobil tropický vzduch, ktorý uţ niekoľko dní prúdil na Slovensko z juhozápadu.
Dňa 20. júla 2007 absolútne teplotné rekordy padli na celom území Slovenska.
V našej obci teplomery ukazovali 41 °C v tieni, čo pokračovalo aj v nasledujúcich
dňoch aţ do 23. júla 2007. Rekordné dni tak uzavreli najteplejší týţdeň v histórii
Slovenska.
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ČIASTKOVÉ DOPLNKY
Cirkev
Dekan - farár Vdp. Pavol Oravecz
Narodil sa 20. mája 1932 v Turni nad Bodvou ako prvorodený syn Jána
Oravecza a Margity Oraveczovej rod. Andovej. Uţ od mladosti, keď bol
miništrantom túţil sa stať farárom. Základné vzdelanie získal v Turni. Potom do
toho vstúpila 2. svetová vojna, vo svojich štúdiách ďalej nemohol pokračovať a
tak ho rodičia poslali do Poproča k jednému stolárskemu majstrovi, aby si od neho
osvojil základy stolárskeho remesla. V tomto období sa u neho čoraz častejšie
prejavovala túţba byť farárom. Nakoľko nemal maturitu, nemohol sa prihlásiť na
štúdiá do kňazského seminára. Po vojne Gymnázium vo Fiľakove otvoril študijný
kurz v maďarskom jazyku pre tých, ktorí pre vojnové časy nemohli získať
maturitu. Na naliehanie svojho kňaza a kaplána sa na tento kurz prihlásil. Po
získaní maturity v roku 1952 ho prijali na štúdiá do kňazského seminára
v Bratislave a 24. júna 1956 ho vysvätili za kňaza. Prvú svätú omšu celebroval 8.
júla 1956 v kostole v Turni nad Bodvou. Svoje prvé miesto pôsobnosti obsadil
v obci Rapp ako kaplán. V októbri roku 1956 ho poverili miestom druhého kaplána
v Roţňave. Medzičasom sa vyprázdnila farnosť v Bôrke a na základe rozhodnutia
biskupa sa do doby vymenovania nového kňaza nasťahoval do budovy fary. Po
dvoch rokoch pôsobenia ako kaplán v Roţňave ho preloţili do Rimavskej Soboty,
kde súčasne slúţil ako kaplán rimavsko-sobotskému dekanovi. V roku 1960 pre
nemoc tamojšieho kňaza chodil slúţiť po nedeliach sväté omše do Aboviec, po
smrti ktorého sa stal jeho nástupcom. V Abovciach pobudol šesť rokov. Odtiaľ ho
premiestnili do Čoltova, kde pobudol dva roky. V roku 1968 slúţil ako kňaz
v Bôrke, v roku 1976 v obci Vilke. V roku 1977 zomrel O. Paem. Tóth Alajos a tak
veriaci z Turne ostali bez kňaza. Turnianski veriaci sa teda obrátili s prosbou na
Biskupský úrad, aby na čelo ich farnosti dosadili rodáka z ich obce. Na základe
rozhodnutia vrchnosti, za prítomnosti rudnianskeho dekana Ladislava Orosa úradne
prevzal turniansku farnosť. Mal za sebou 51 rokov pôsobenia v kňazskom
povolaní, z toho 30 rokov pôsobil ako dekan – kňaz vo svojej rodnej obci. Zomrel
dňa 23. júla 2007 vo veku 75 rokov.
Rímskokatolícky kostol
Pri reštaurátorskom výskume v roku 2004 v gotickom, rímskokatolíckom
kostole v Turni nad Bodvou sa našli zachované nástenné maľby anjelikov
a svätcov. Na múroch ich zakrývalo aţ šesť vrstiev. Maľby, pravdepodobne zo
začiatku 15. storočia, sú vo veľmi dobrom stave a nachádzajú sa vo svätyni, ktorá
je z konca 14. storočia. V sedílii, určenej na sedenie cirkevného kléru, sú štyria
anjeli s rúškom. Za oltárom je i ďalší pás malieb svätíc aj so skupinovým výjavom
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anjelov. Podľa reštaurátorov, hodnota objavených malieb je nevyčísliteľná!.
Autorstvo je neznáme, no pátranie po maliarskej dielni pokračuje.

Kataster obce Turňa nad Bodvou
Chránené oblasti
Severná časť katastra obce Turňa nad Bodvou leţí na území Národného
parku Slovenský kras. Územie Národného parku bolo uţ v minulosti vyhlásené
za Chránenú krajinnú oblasť(CHKO).
CHKO Slovenský kras bola zriadená Vyhláškou bývalého Ministerstva kultúry dňa
31.8.1973. Činnosť správy CHKO sa začala dňom 1.7.1974 so sídlom správy
v Brzotíne. Územie malo rozlohu 74 499 ha.
Národný park Slovenský kras bol vyhlásený Nariadením vlády SR dňa 13.2.2002.
Nariadenie nadobudlo účinnosť 1.3.2002. Výmera Národného parku je 34 611 ha,
tvoria ho tri samostatné časti – Koniarska, Plešivecká planina a východná časť
Národného parku (Silická planina, Horný vrch, Dolný vrch, Zádielska a
Jasovská planina). 12 jaskýň Slovenského krasu je zaradených do Zoznamu
svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO.
Národný park
Slovenský kras patrí k veľkoplošným chráneným územiam na ktorom boli
zriadené osobitne chránené územia ako štátne prírodné rezervácie (ŠPR),
chránené prírodné výtvory (CHPV) a chránené nálezisko (CHN).
Chránené nálezisko Turniansky hradný vrch:
Výrazné škrapové pole v katastrálnom území Turne na vrchole ktorého sa týčia
zrúcaniny hradu patria k jedným z najvýznamnejších lokalít nielen v Slovenskom
krase, ale aj v Slovenskej republike. Na Turnianskom hradnom vrchu sa nachádza
veľmi hodnotná krasová flóra i fauna. Najcennejším rastlinným druhom,
endemitom Slovenského krasu je rumenica turnianska (Onosma tornense ). Ďalej
tu rastie ako na jedinej lokalite na Slovensku zbehovec lexmannov (Ajuga
laxmanii), predstavuje reliktný druh z boreálneho obdobia. Lokalita bola
vyhlásená v roku 1964 za chránené nálezisko, od roku 1995 má štatút
rezervácie s rozlohou 13,79 ha.
Flóra
Kvetena Slovenského krasu predstavuje floristicky najbohatšiu oblasť
Slovenska i strednej Európy. Územie je významné najmä výskytom
endemických a subendemických druhov ako: chudôbka klášterského (Draba
klasterskyi), jarabina hazslinszkého (Sorbus hazslinszkiana), jarabina krasová
(Sorbus slovaco-carstica), jarabina túzsonova (Sorbus tuzsoniana), hloh domický
(Crataegus domicensis), hloh silický (Crataegus xsilicensis), rumenica turnianska
(Onosma tornense), sinokvet mäkký veľkoúborový (Jurinea mollis).
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Niektoré vzácne taxóny mediteránnej i boreálnej oblasti Európy sa zachovali vo
fragmentoch vodnej, močiarnej a slatinnej vegetácie Turnianskej a Roţňavskej
kotliny: bahnička kranská (Eleocharis carniolica), červenavec kučeravý
(Potamogeton Crispus), kosatec sibírsky (Iris sibirica), starček zlatoţltý (Senecio
doria).
Fauna
Aj v tejto oblasti sú známe mnohé endemické ţivočíšne druhy. Veľký význam
pre rozvoj ţivočíšstva má Zádielska dolina. Ţije tu salamandra škvrnitá
(Salamandra salamandra), ropucha obyčajná (Bufo bufo), jašterica múrová
(Lacerta muralis), jašterica zelená (Lacerta viridis ), uţovka stromová (Elaphe
longissima). Salamandra obýva hlavne okolie vyvieračiek a potokov v lesných
biocenózach, ropucha obyčajná ţije vo vlhkých biotopoch.
Ţije tu aj sokol myšiar (Falco tinnunculus). Medzi vzácne dravce vyskytujúce sa
zatiaľ na tomto území patrí hadiar krátkoprstý (Cicaetus gallicus), orol krikľavý
(Aqulia pomarina) Významným hniezdičom skalných biotopov je ubúdajúci
druh skaliar pestrý (Monticola saxatilis). Pozoruhodným druhom vtáctva ţijúceho
na
skalných stráňach je teplomilný potnomediteránny druh strnádka cia
(Emberziacia). Z cicavcov treba spomenúť mačku divú (Felis silvestris), vlka
obyčajného (Canis lupus), kunu lesnú (Martes martes). Hojne sa vyskytuje jazvec
lesný (Meles meles), líška obyčajná (Vulpes vulpes) a lasica obyčajná (Mustella
nivalis). Na stromoch ţije zriedkavý rys ostrovid (Lynx lynx).

Administratívny vývoj obce
Prvým štátnym útvarom na tomto území bol v 6. aţ 9. storočí nášho
letopočtu Avarský kaganát, ktorú vystriedala Veľkomoravská ríša. Historické
atlasy zaraďujú územie okolo Turne do tých oblastí Veľkej Moravy, kde
zasahovala veľkomoravská kultúra. V 10. storočí je osud tohto územia nejasný.
Staré maďarské kroniky síce spomínajú, ţe toto územie dal obsadiť uţ Arpád v
časoch, keď staromaďari prišli do Karpatskej kotliny, ale oficiálna historická
veda si je istá, ţe územie budúcej Turnianskej stolice sa dostalo do moci ranného
uhorského štátu aţ po smrti kráľa svätého Štefana, po roku 1038.
Prvá zmienka o Turnianskej ţupe pochádza z roku 1198, kde sa spomína ako
PRAEDIUM TORNA. V tejto zmienke sa ešte nehovorí o ţupe (comitatus), ale iba
o majetku (praedium).
Preto prevláda názor, ţe pôvodne šlo iba o lesný majetok, či takzvaný lesný
komitát, ktorý bol aţ niekedy pred rokom 1272 pretvorený na normálny
Turniansky komitát (Comitatus Tornensis). K územiu Turnianskeho komitátu
patrila aj časť Boršodskej, Gemerskej a Spišskej stolice.
V druhej polovici 12. storočia vznikol Spišský komitát, do ktorého pripadli značné
územia na severe Turnianskej ţupy. Koncom 12. storočia sa od nej odčlenilo
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panstvo Plešivec a nakoniec v roku 1255 daroval kráľ Belo IV. premonštrátom
panstvo Jasov na východnej strane Turnianskej stolice. To čo zostalo sa stalo
najmenšou stolicou v Uhorsku.
Turňa nad Bodvou bola sídlom Turnianskej ţupy aţ do jej zlúčenia s Abaujskou
ţupou a vytvorenia Abovsko-Turnianskej ţupy. Z tohto obdobia sa zachoval ţupný
dom. Po vytvorení Abovsko-Turnianskej ţupy bola Turňa nad Bodvou súčasťou
okresu Turňa. Od roku 1923 patrila do dnes uţ neexistujúceho okresu Moldava,
ktorý bol v roku 1960 pričlenený k okresu Košice. Z okresu Košice sa v roku 1968
vyčlenil okres Košice - vidiek, dnes Košice - okolie.
V súčasnosti obec Turňa nad Bodvou patrí do okresu Košice - okolie, Košický
samosprávny kraj. Je členom mikroregionálneho zdruţenia obcí - Zdruţení miest
a obcí Údolia Bodvy s centrom v Moldave nad Bodvou a Zdruţenia miest a obcí
Košice - okolie.
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ZÁVER
Rok 2007 sa niesol v znamení stavebných prác. Výstavba bytového domu – 12
bytových jednotiek sociálne slabším rodinám, bola úspešne dokončená a v mesiaci
november aj odovzdaná do uţívania.
Ešte v tom istom mesiaci, bola výstavba hlavnej časti budovy telocvične
a spojovacej chodby v areáli základnej školy dokončená a odovzdaná do
prevádzky, ktorú v súčasnosti vyuţíva na športové účely základná škola a športový
klub TJ Cementár. S dokončením ostatných priľahlých častí budovy telocvične sa
plánuje pokračovať aj v budúcom roku.
V mesiaci júl bola ukončená na základe projektu výstavba chodníka v kostolnej
záhrade a začali sa reštaurátorské práce vo svätyni kostola, počas ktorých došlo aj
k odkrytiu ďalších častí stredovekých fresiek.
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