
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozsnyó város 

krónikája 

2 0 1 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

Rozsnyó város a Bányászok terén köszöntötte a 2011-es új évet. Éjfél után az állami 

himnusz hangjai kíséretében néhány perces késéssel indult az ünnepi tűzijáték 3000 euro 

értékben. Az új év köszöntése kultúrműsorral egybekötve zajlott, melyet a helyi 

önkormányzat szervezett. A főtéri szórakozásról a rozsnyói Sexit együttes gondoskodott. Az 

új év ünneplése rendben zajlott.  

 

Lakosság és demográfiai fejlődés 

 

Rozsnyó első lakosa Marián Gono lett, aki 2011. január 12-én született. 

 

2011-ben Juliana Császárová volt a legidősebb polgár, aki betöltötte a 97. életévét. 

   

Az állandó lakhellyel rendelkező lakosok száma 2011. 12. 31-ével 18 645 volt, ebből  

9 777 nő, 8 868 férfi. 2011. 12. 31-én az ideiglenes lakhelyre bejelentett lakosok száma 495 

volt.  

 

A lakosság számának alakulása az adott évben a következő kategóriákban:  

 

Születtek:    171 

 

Elhunytak:    192 

 

Természetes növekedés/csökkenés:- 21 

 

Beköltözöttek:   258 

 

Elköltöztek:   330 

 

Migráció:   -72 

 

 

A 18-62 év közötti gazdaságilag aktív lakosok száma 2011. 12. 31-vel 12 710 volt, 

ami a teljes lakosság 68, 16%-a.   
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Összehasonlítva a 2010-es évvel a város lakosságának száma 93 polgárral csökkent. 

Megállapítható, hogy továbbra is folytatódik a lakosságfogyás, melynek fő oka a Rozsnyóról 

elköltözött polgárok magas száma.  

 

 

Házasságkötések száma 2011-ben:  99 

 

A házasságkötésekből: polgári:   66 

  

   egyházi:   33 

 

   külföldivel kötött:              6 

 

 

 

Esemény kaleidoszkóp 

 

 Január 8-án került sor a 33. újévi pozsálói túrára, melyet közösen szervezett a 

rozsnyói Volovec turistaklub, Rozsnyó város és Csucsom község. 

  

Január 12-én Csobády Józsefnek, a Rozsnyói Bányászati Múzeum igazgatójának 

Kassán jelentős muzeológiai díjat adott át Szerencsés János, Magyarország kassai főkonzulja.  

             

Január 19-én volt a Hejce község melletti légitragédia ötödik évfordulója. Ezen a 

napon a repülőgép roncsai között elhunyt a Szlovák Köztársaság fegyveres erőinek a koszovói 

KFOR küldetésből visszatérő 42 tagja. Az áldozatok között volt két rozsnyói katona is, 

Ondrej Keszi törzszászlós és Peter Komora törzsőrmester. 

 

 Január 21-én a Bányászok terén emlékeztek meg a város felszabadulásának 66. 

évfordulójáról. Az eseményt megtisztelték jelenlétükkel a város alkalmazottai, a Szlovák 

Köztársaság fegyveres erőinek rozsnyói képviselői, a Szlovák Antifasiszta Harcosok 

Szövetségének rozsnyói tagjai,  Pavol Burdiga alpolgármester és a további megjelentek.  
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 Január 21-én, kassai munkalátogatására tartva meglátogatta városunkat Iveta 

Radičová, a Szlovák Köztársaság kormányfője.  

 

 Január 20-tól 23-ig zajlott Pozsonyban, az Incheba kiállítóközpontban az ITF 

Slovakia tour 2011 elnevezésű idegenforgalmi kiállítás. Az egyes régiók bemutatkozása 

keretében közös kiállítóstandot alakítottak ki a gömöri régió számára, ahol Rozsnyó városát is 

népszerűsítették.  

 

 Január 30. és február 6. között került sor a 2011-es Rozsnyó Városnapokra. A 

városnapok során különféle rendezvények, kísérőprogramok zajlottak, melyeknek szervezője 

vagy társszervezője volt Rozsnyó város. Január 30-án, a városháza kongresszusi termében 

MUDr. Vladislav Laciak, a város polgármestere és Pavol Burdiga alpolgármester jelenlétében 

a Domka rozsnyói szaleziánus ifjúsági egyesület énekkel és színpadi jelenetekkel  nyitotta 

meg a 2011-es Rozsnyói Városnapokat.  

 

 Január 31-én, a városnapok folyamán került sor a tanulói- és diákparlament 

találkozójára a városi önkormányzat tagjaival, melyet a Bányászok terén található történelmi 

városházán MUDr. Vladislav Laciak, a város polgármestere képviselt. A Rozsnyói 

Szabadidőközpont által szervezett találkozón Ing. Robert Temesi, a Rozsnyói Városi 

Rendőrség parancsnoka is eljött, hogy beszélgessen a diákokkal.     

 

 A rozsnyói Kereskedelmi-Kulturális Központ színháztermében február 3-án díjazták 

a 2010-es év legjobb sprotolóit és sportegyesületeit. A sportolóknak a városi önkormányzat 

nevében MUDr. Vladislav Laciak, a város polgármestere, Pavol Burdiga alpolgármester és 

PaedDr. Viktor Baláž, a Rozsnyói Városi Önkormányzat képviselője adta át a díjakat.   

  

 2010 legsikeresebb sportolói: 

  

Monika Horváthová - Jasanima DSS Rozsnyó 

Maroš Helmeci – Sporttal a drogok ellen kosárlabdaklub Rozsnyó 

Monika Repaszká - MBK REGIÓN Rozsnyó 

Diana Beňušková - MBK REGIÓN Rozsnyó 

Klement Fekete - J.P. STAV HERKULES testépítő és erőemelő részlege 
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Štefan Sokoly - J.P. STAV HERKULES testépítő és erőemelő részlege 

Gregor Gallo - TJ Geológ Rozsnyó 

Róberta Lebovská - TAEKWONDO HAKIMI Rozsnyó 

 

 

2010 legsikeresebb sportcsapata: 

 

Sporttal a drogok ellen kosárlabdaklub Rozsnyó  

 

 

2010 legsikeresebb sportolói – tanulók kategória: 

 

Jaroslava Bernárová - MBK REGIÓN Rozsnyó 

Richarda Lučková - MBK REGIÓN Rozsnyó 

Adrián Angyal - TAEKWONDO HAKIMI Rozsnyó 

Jozef Hölcz - TAEKWONDO HAKIMI Rozsnyó 

           

 Február 4-én, az esti órákban a történelmi városháza termeiben, a városnapok 

keretében zajlott a testvértelepülések polgármestereinek és önkormányzati képviselőinek   

találkozója a rozsnyói képviselő-testület tagjaival. A találkozón a szerbiai Topolya (Bačka 

Topola), a lengyel Cieszyn, a cseh Český Těšín, valamint Magyarországról a Budapest V. 

kerület Belváros-Lipótváros és Szerencs önkormányzatainak képviselői vettek részt.    

 

 Február 5-én, a városnapok kicsúcsosodásaként került sor a 2010-es év legmagasabb 

városi kitüntetéseinek átadására. Az ünnepség már hagyományosan a házasságkötő teremben 

zajlott, ahol a Rozsnyói Városi Televízió egyenes adásban közvetítette a város díszpolgára, 

város díja és polgármester díja átadásának ceremóniáját.  
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 A 2010. évi Rozsnyó Város Díszpolgára címet kapta: 

  

 - MUDr. Jozef Vitkovský – a Rozsnyói Szent Borbála Kórház és Rendelőintézet 

ortopédiai osztálya főorvosa a város rendkívüli népszerűsítéséért a Rozsnyói Szent Borbála 

Kórház és Rendelőintézet ortopédiai osztályán elért kiváló orvosi eredményekkel.  

 

A 2010-es Rozsnyó Város Díját kapta: 

 

- PhDr. Kliment Mitura az éremkészítés terén elért kiváló eredményeiért, melyekkel 

ismételten képviseli a várost, nemcsak itthon, hanem külföldön is. 

 

- Miroslav Hujdič a város kiváló képviseletéért a képzőművészet terén, hazai és 

nemzetközi szinten is.  

 

Rozsnyó Város Polgármestere Díját a 2010-es évért a következők kapták: 

 

- Mgr. Csobádi József Rozsnyó történelmének őrzéséért és népszerűsítéséért itthon és 

külföldön.  

 

- Mgr. Tóth Sándor sokéves oktató-nevelői munkájáért. 

 

- Katarína Horváthová az idősek érdekében végzett, sokéves áldozatos munkájáért. 

 

- Mgr. art. Tatiana Masníková Rozsnyó város jelentős hazai és külföldi képviseletéért 

a színházművészet terén. 

 

- Mária Burdigová többéves áldozatos munkájáért az egészségügy területén 

(biokémiai részleg)  

 

- RNDr. Ondrej Hronec sokéves pedagógiai-nevelői tevékenységéért, melyet a 

középiskolai ifjúság érdekében végzett az iskolában és azon kívül is. 

 

 Rozsnyó város februárban ünnepelte megalapításának 720. évfordulóját.  

 



7 

 

 A szabadidő eltöltése és a mozgás jegyében zajlott március 3. és 6. között a budapesti 

Hungexpo kiállítóközpont területén az Utazás 2011, Magyarország legjelentősebb nemzetközi 

idegenforgalmi vásárának 34. évfolyama. Rozsnyó város lehetőséget kapott a Szlovák 

Idegenforgalmi Ügynökségtől a bemutatkozásra éppen a szlovák nemzeti standon, mely a 

kiállítás védnöke volt. Az „Utazás 2011“ kiállítás és vásár közel hatvanezer látogatót vonzott.  

Rozsnyó város részvételének célja a nemzetközi kiállításon és vásáron az volt, hogy 

bemutassa a felső-gömöri régiót és minél több turistát idevonzzon.  

 Március 8-án Rozsnyóra látogatott a Matica slovenská elnöke, Ing. Marián Tkáč, 

PhD., akit fogadott a város polgármestere, MUDr. Vladislav Laciak. A polgármester 

látogatása után a P. J. Šafárik Gimnáziumba érkezett, ahol beszédet mondott a Pribinove 

poklady elnevezésű történelmi verseny 15. évfolyama versenyzői előtt. A városban tett 

látogatása során találkozott a rozsnyói középiskolák diákjaival, valamint a Kassa Megyei 

Önkormányzat néhány, államigazgatásban dolgozó helyi  képviselőjével.   

 Március 15-én kezdődött a megemlékezési ünnepség a Csemadok Területi 

Választmánya és Alapszervezete szervezésében az 1848/49-es magyar forradalom és 

szabadságharc kitörésének 163. évfordulója alkalmából. A program Petőfi Sándor 

emléktáblájánál kezdődött a Bányászok terén, majd az ünneplő tömeg Kossuth Lajos 

Bányászati Múzeum melletti szobrához vonult. Ünnepi beszédet Köteles László, a Csemadok  

Országos Tanácsának alelnöke és Bugár Béla, a SZK parlamentjének alelnöke tartott.  

Március 25-én mindkét rozsnyói katonai alakulat nyílt napot tartott. Mindenkinek, aki 

közelről szerette volna látni, hogyan néz ki sugárzás-kémiai-biológiai védelmi zászlóalj és 

mivel büszkélkedhet az itteni rakétavető tüzérségi hadosztály, lehetősége volt ellátogatni a 

rozsnyói helyőrségbe és megnézni nemcsak a haditechnikát, hanem a különféle gyakorlati 

bemutatókat is. A nyílt nap elsősorban az óvodás és alapiskolás gyerekeknek szólt, és azok 

valóban élvezték is azt. A katonai fegyveres erők tagjai előtt Ľubomír Galko, a Szlovák 

Köztársaság honvédelmi minisztere és MUDr. Vladislav Laciak, Rozsnyó város 

polgármestere mondott ünnepi beszédet.  

Április 12. pontosan öt éve hunyt el Tököly Gábor, az ismert rozsnyói történész és 

régész. 
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Május 13. és június 6. között zajlott a Szlovák Köztársaság területén a 2011-es 

népszámlálás, ház- és lakásösszeírás. Ez a népszámlálás két okból is történelmi jelentőségű 

volt. Az Európai Parlament és Európa Tanács rendelkezése alapján az Európai Unió 

valamennyi tagállamának első alkalommal kellett kötelezően ugyanabban az időben 

megvalósítani a számlálást, és a Szlovák Köztársaság lakosai a 2011-es népesség, ház- és 

lakásösszeírásnál a történelem folyamán először választhattak, hogy az összeíró 

nyomtatványokat nyomtatott vagy elektronikus formában töltik-e ki. Május 2-án ennek az 

eseménynek a kapcsán került megrendezésre a Rozsnyói Városi Hivatal nagytermében 82 

rozsnyói összeíró biztos iskolázása, akik a 2011. május 13. és június 6. közötti időszakban a 

Rozsnyó területén kiosztott számlálókerületekben meglátogatták az egyes háztartásokat és 

átadták a polgároknak az összeíró nyomtatványokat, valamint borítékban az azonosító 

adatokat (bejelentkezési név, jelszó), melyek az elektronikus formában zajló összeíráshoz 

szükségesek. A 2011-es népesség-, ház- és lakásösszeírásból származó adatokat a Szlovák 

Köztársaság Statisztikai Hivatalában történő feldolgozást követően a következő évben hozzák 

nyilvánosságra. 

Május 6-án Rozsnyó város és az Antifasiszta Harcosok Szövetségének Rozsnyói 

Alapszervezete ünnepséget szervezett a fasizmus felett aratott győzelem 66. évfordulója 

alkalmából.  

Május 7-én a Bányászok terén került megrendezésre a veterán autók harmadik 

találkozója, melyen főleg a 20. század első felében származó autókat állítottak ki.  

Rozsnyó város Szlovákia további városaival együtt ebben az évben is besárgult. A 

rozsnyói Europe Direct Információs Központ együttműködve az Európai Bizottság szlovákiai 

képviseletével idén is készített jelképes ajándékot – sárga rózsát a rozsnyóiaik, illetve 

mindenki számára, aki május 9-én délelőtt a Bányászok terén tartózkodott. 

 Május 18-án a Pavol Dobšinský Gömöri Könyvtár vendégeit és dolgozóit 

meglátogatta Rudolf Schuster, a Szlovák Köztársaság volt elnöke. A nyilvánosság nemcsak 

politikusként és államfőként, hanem szenvedélyes utazóként is ismeri. Közel áll hozzá a 

művészet, több rádiójáték, detektívregény, útleírás szerzője. A nap folyamán főleg a világban  

tett utazásai során átélt élményeit ismertette a közönséggel.  
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 Június 24-én a Kereskedelmi-kulturális Központ épülete előtt, Pavol Jozef Šafárik 

szobránál emlékünnepség zajlott Pavol Jozef Šafárik halálának 150. évfordulójának 

tiszteletére, melyet Rozsnyó város szervezett a Matica slovenská helyi szervezetével 

együttműködve. Az ünnepségen részt vett MUDr. Vladislav Laciak, Rozsnyó város 

polgármestere, Mgr. Jozef Matis, a Pavol Jozef Šafárik Gimnázium igazgatója és a 

gimnázium diákjai, a Matica slovenská rozsnyói helyi szervezetének tagjai, továbbá a 

rozsnyói evangélikus egyházközség képviselői, akik tisztelegtek a kobeliarovo-i születésű 

neves nyelvész emléke előtt. Pavol Jozef Šafárik nevét viseli a rozsnyói gimnázium, a kassai 

egyetem és az eperjesi egyetem néhány tanszéke.     

 

 Június 27-én délelőtt MUDr. Vladislav Laciak, Rozsnyó város polgármestere a 

történelmi városházán fogadta Mészáros Alajos professzort, az Európai Parlament 

képviselőjét, aki megismerkedett Rozsnyó város jelenlegi helyzetével és egyúttal tájékoztatott 

az Európai területi együttműködési társulás elnevezésű projekt által nyújtott lehetőségekről is,  

melynek segítségével az Európai Unió különféle tagállamainak regionális és helyi 

önkormányzatai határokon átnyúló csoportosulásokat hozhatnak létre.  

 

 Július 6-án két billboard elhelyezésével fejezte ki tiltakozását a város néhány polgári 

aktivistája a város kisebbségi tulajdonának eladásával kapcsolatban  a TEKO-R társaságban. 

Az eseménnyel az országos sajtó is foglalkozott.  

 

 Július 13-i ülésén a Szlovák Köztársaság kormánya kinevezte a Rozsnyói Körzeti 

Hivatal elöljárói funkciójába Mgr. Miloš Gallot, aki az eddigi vezetőt, Ing. Viliam Mezeit 

váltotta a poszton. Az új elöljáró július 15-én vette át a helyét.  

 

 Augusztus 25-én a délelőtti órákban Rozsnyó város és az Antifasiszta Harcosok 

Szövetségének Rozsnyói Alapszervezete koszorúzással egybekötött kegyeleti ünnepséget 

szervezett a Szlovák Nemzeti Felkelés 67. évfordulója alkalmából.    

 

Szeptember elején az ismert rozsnyói zenész, Milan Capák saját költségén javítani 

kezdte a a város központjában lévő járdákat, amelyek a város fennhatósága alá tartoznak. Ez a 

kezdeményezés számos szlovákiai híradásban is megjelent.  
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Szeptember 10-én a délelőtti órákban motorosok találkozója zajlott a Bányászok 

terén.  

 

 Szeptember végén felmondott Martina Beshirová, az RVTV Városi Televízióstúdió 

kft. ügyvezetője, akit egyúttal az új ügyvivő kinevezéséig megbíztak az RVTV vezetésével.  

Az RVTV ügyvezetői posztjára 2007-ben nevezte ki MUDr. Vladislav Laciak jelenlegi 

polgármester.  Beshirová tizenegy évig dolgozott a városi televízióban.  

 

Október 6-án került sor az aradi vértanúk kivégzésének 162. évfordulója alkalmából 

megrendezett emlékünnepségre, melyet a Csemadok ASZ szervezett a helyi köztemetőben. A 

megemlékezés az 1848/49-es magyar forradalom és szabadságharc egyik rozsnyói 

honvédszázadosa, Szörcsey Antal sírjánál zajlott. Az ünnepség résztvevői előtt Zsóka János 

helyi római-katolikus pap mondott beszédet.  

 

Ősszel volt hatvan éve annak, hogy felfedezték a Gombaszögi-barlangot. Önkéntes 

barlangászok a Rima-murányi társaságnál dolgozó Viliam Rozložník bányamérő és -rajzoló 

vezetésével 1951 őszén Rozsnyótól mindössze néhány kilométerre bejutottak a Szlovák-karszt 

barlangjának földalatti termeibe. A barlangot négy évvel később, a szükséges átalakítások 

után megnyitották a nyilvánosság előtt.  

 

Október 27-én 78 éves korában elhunyt Mons. Eduard Kojnok nyugalmazott rozsnyói 

római-katolikus püspök, akit 1956. június 24-én szenteltek fel, és 1990. március 18-án lett 

rozsnyói megyés püspökk. 2008. december 27-én XVI. Benedek pápa elfogadta a püspök 

lemondását, aki nyugalomba vonult. Temetése november 3-án zajlott a rozsnyói Szűz Mária 

Mennybemenetele Székesegyházban. A temetési szentmisét Mons. Bernard Bober kassai 

érsek celebrálta. Több közéleti személyiség is kifejezte őszinte részvétét, többek között Pavol 

Hrušovský, a SZK parlamentjének elnöke, Milan Čič, az elnöki hivatal vezetője,  Ján Figeľ, 

közlekedési, régiófejlesztési miniszter, a szlovák kormány alelnöke is. Megjelent Vladislav 

Laciak, Rozsnyó polgármestere is, valamint Kojnok püspök temetését megtisztelték 

jelenlétükkel további püspökök, papok, egyházi és közéleti személyiségek és többszáz hívő.  

 

November 17-én este Rozsnyó város, valamint helyi polgári aktivisták 

megemlékeztek a 22 évvel ezelőtti egykori egykori csehszlovákiai eseményekről. Rozsnyó 

város első alkalommal szervezett emlékünnepséget az 1989-es novemberi eseményekkel 
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kapcsolatban. Az őrtorony előtt összegyűlt résztvevők előtt Pavol Burdiga, a város 

polgármesterhelyettese mondott beszédet. Az őrtorony falára rövid dokumentumfilmet 

vetítettek a bársonyos forradalom rozsnyói történéseiről. A filmvetítést élőzene kísérte a 

rozsnyói Sexit együttes tagjainak előadásában. A Bányászok terén, Andrássy Franciska grófné 

szobra előtt a megjelent polgárok gyertyagyújtással tisztelegtek a bársonyos forradalom 

emléke előtt.  

 

November 28-án 73 éves korában elhunyt  Prof. PhDr. Milan Togner cseh 

művészettörténést. Togner professzor beírta nevét a gömöri művészettörténet kutatásának 

történetébe is, amikor a Rozsnyói Járási Műemlékvédelmi Hivatal külső munkatársaként 

dolgozott a 20. század 70-es éveinek második felében. Jiří Josefík és Ladislav Székely 

restaurátorokkal együtt átvizsgálták számos Rozsnyó és Jolsva környéki középkori templom 

falfestményeit.  

 

Deember 3-án életének 66. évében hirtelen elhalálozott Ján Kuchta, jelentős rozsnyói 

képzőművész és festő. Műalkotásaival méltón képviselte Rozsnyót itthon és külföldön is. A 

város díjának, a polgármester díjának és több képzőművészeti kitüntetésnek volt a birtokosa.   

 

December 18-án 75 éves korában elhunyt Václav Havel, az utolsó csehszlovák elnök.    

A szomorú esemény alkalmából 2011. december 22-én az esti órákban a rozsnyóiak is 

tisztelegtek emléke előtt, gyertyagyújtással emlékeztek az államfőre a Bányászok terén, 

Andrássy Franciska emlékműve előtt. Václav Havel halálával kapcsolatban Rozsnyó város 

2011. december 19-én részvétnyilvánító iratot tett közzé, amelyben a város polgárai 

kifejezhették részvétüket az elnök szeretteinek, a közeli családtagoknak és együttérzésüket a 

cseh nemzet felé. A város valamennyi polgára nevében MUDr. Vladislav Laciak, Rozsnyó 

polgármestere őszinte és mély részvétét fejezte ki az elhunyt, utolsó csehszlovák elnök  

családjának és legközelebbi hozzátartozóinak.   

 

Kulturális és társadalmi események 

 

 Január 19-én a Kereskedelmi-Kulturális Központ színháztermében pohárköszöntővel 

egybekötött újévi koncert zajlott a Fragile együttes előadásában.  
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 Január 21-én a a rozsnyói Fontána étteremben jazz koncert zajlott Farkaš Árpád és 

Mario Garber előadásában. 

 

 Január 31-én a városnapok keretében a rozsnyói téli stadionban gyermek karnevál 

zajlott a jégen. Az esemény szervezője a szabadidőközpont volt.  

 

 Február 1-én a városnapok keretében a Rozsnyói Bányászati Múzeum Galériájában  

Daniela Zacharová festőművész – aki az ismert szlovák írónő, Klára Jarunková lánya  - 

karikatúráiból és illusztrációiból nyílt kiállítás. A kiállító művész később a Pavol Dobšinský 

Gömöri Könyvtárban alapiskolás és középiskolás tanulókkal találkozott. A 

közönségtalálkozón a város polgármestere, MUDr. Vladislav Laciak is részt vett. 

 

 A városnapok keretében február 2-án a Pavol Dobšinský Gömöri Könyvtárban „Ezt a 

könyvet soha nem felejtem el“ címmel rozsnyói alsó tagozatos tanulók számára szervezett 

rendezvény zajlott. A program három részében fokozatosan bemutatkozott hat ismert rozsnyói 

személyiség, például Pavol Burdiga, a város polgármester helyettese, Mgr. Ivan Bronďoš 

alezredes, a járási rendőrparancsnokság igazgatója, a   riaditeľka ZUŠ Eva Klenovská, a 

művészeti alapiskola igazgatónője, akik részleteket olvastak fel kedvenc gyermekkori 

könyveikből,  illetve azokból a könyvekből, melyeket szívesen olvastak gyermekeiknek.  

 

 A történelmi városháza galériájában február 4-én, a városnapok keretén belül zajlott a 

MALOM 2010 festőinek kiállításmegnyitója. A kiállításon rozsnyói és Rozsnyó 

testvérvárosaiból származó művészek alkotásait láthatta a közönség.  

   

 Február 5-én, a városnapok során megrendezésre került a sorrendben harmadik 

reprezentatív városi bál a történelmi városházán. A bál műsorvezetője Bibiána Ondrejková 

volt. A műsorban közreműködött Ivan Ožvát – a Szlovák Nemzeti Színház operájának 

szólistája, operett bonviván, Milan Capák, a Sexit és a Trial együttes, és nem utolsósorban a 

Sambed táncklub tagjai, akik keringőjükkel megnyitották a bált.  

 

 Az idegenvezetők szlovákiai társasága az idegenvezetől világnapja alkalmából 

február 19-én szakember által vezetett ingyenes városnéző sétát szervezett. Rozsnyón ez az 

akció a Turisztikai Információs Központ szervezésében zajlott. A város történelmi 

központjának megtekintésén mintegy kilencben ember vett részt.   
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 Február 26-án a városháza kongresszusi termében került megrendezésre   a 

Csemadok Alapszervezet hagyományos „ Magyar bálja”. 

 

 Február 28. és március 5. között nyitották meg a Gömöri Művelődési Központban 

(Gemerské osvetové stredisko – GOS) a tavaszi mozit.  

 

Március elején a SZK Kormányhivatala anyagi támogatásával kezdte meg működését a 

rozsnyovidek.sk elnevezésű új magyar nyelvű portál, melynek működtetője a Gömöri Ifjúsági 

Társaság. A weboldal partnere lett az www.inforoznava.sk.    

 

 Március 3-án került sor a kassai Železiar folklóregyüttes fellépésére „Vichodňarom 

na dzeku, druhi pre pocechu” címmel. 

 

 Március 13-án a Kereskedelmi-Kulturális Központ (OKC) színháztermében zajlott az 

eperjesi Hrdza együttes koncertje. 

 

 Március 15-én délután a Kereskedelmi-Kulturális Központban (OKC) fellépett a 

pozsonyi Ifjú Szivek Táncszínház. 

  

Március 17-én a Rozsnyói Bányászati Múzeumban megnyitották Roland Neupauer  

Zodiac című kiállítását. 

 

 Március 17-én a rozsnyói Colors clubban Pál Balázs Jenő és fivére Pál Balázs Marián 

koncertjére került sor „Brothers duo” címmel. 

 

 Március 18-án a Rákóczi Magyar Házban került sor Kardos László helytörténész 

előadására, melynek témája az 1848/49-es magyar forradalom és szabadságharc rozsnyói 

történései voltak. Az előadáson énekkel és gitár előadásával közreműködött Polgáry Nándor. 

 

 Március 21-én a Gömöri Művelődési Központ (GOS) Galériájában megnyitották az 

Amfo 2011 képzőművészeti spektrum című kiállítást, melyen amatőr képzőművészeti 

alkotásokat és fotókat mutattak be.  

  

http://www.rozsnyovidek.sk/
http://www.inforoznava.sk/
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 Március 24-én a Kereskedelmi-Kulturális Központ épületében (OKC) zajlott 

Cigánsky diabli együttes tagjainak koncertje. Ugyanezen a napon a rozsnyói Colors clubban 

Marián Greksa szlovák rockénekes koncertezett.  

 

 Március 25-én beszélgetésre került sor Jozef Banáš szlovák prózaíróval, drámaíróval, 

volt politikussal a Pavol Dobšinský Gömöri Könyvtárban „Csak akkor vagyunk szabadok, ha 

ismerjük az igazságot“ címmel. 

 

 Április hónapban a Rozsnyói Bányászati Múzeum Galériájában a 17. és 18. századi 

kézműves céheket bemutató kiállítást láthatott a közönség.  

Április 2-tól április 3-ig sorrendben 17. alkalommal került megrendezésre a 

történelmi városháza kongresszusi termében a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Országos 

Találkozója. A szakmai tanácskozás vezérgondolata „a hatékony intézmény – sikeres iskola” 

volt. Az országos pedagógustalálkozó szervezője a Szlovákiai Magyar Pedagógusok 

Szövetsége, társszervezője Rozsnyó város volt.      

 Április 5-én a történelmi városházán első alkalommal zajlott a gyermek 

folklórcsoportok járási versenye. Ezen a seregszemlén részt vett a rozsnyói Haviarik gyermek 

folklóregyüttes, valamint más Rozsnyói járásbeli néptánccsoportok tagjai is. 

 

 Április 9-én a Gömöri Művelődési Központban (GOS) került megrendezésre a 

Cineama 2011, az amatőr filmalkotások kerülti versenyének jubileumi, 15. évfolyama. A 

verseny négy szekciójába 35 alkotást soroltak be, köztük három rozsnyói amatőr filmes 

munkáját is, melyekkel a verseny járási fordulójából jutottak tovább. Máriássy Lea a Már csak 

emlék című filmmel mutatkozott be, témája a szabadság 60 éve. 

 

 Április 13-án a Pavol Dobšinský Gömöri Könyvtárban kiállítás nyílt, melynek címe 

„Nagy szlovákok és csehek kis szemmel”. A kiállítás alkotói gyerekek voltak, akik a cseh és 

szlovák történelem kiemelkedő személyiségeinek portréit rajzolták meg.  

 

 Április 14-én a Bányászok terén zajlott a 2011-es húsvéti vásár, melyen helyi 

kézművesek kínálták termékeiket és készítményeiket a vásár látogatóinak.   
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 Április 16-án a rozsnyói csillagvizsgálóban György-napi rendezvényt tartottak, 

melyet a Gömöri Művelődési Központ munkatársai által szervezett programok is 

gazdagítottak.   

 

 Április 20-án a Colors clubban az ismer magyar DJ, Pósan Nikolett szórakoztatta a 

közönséget, akit sokan Niki Belucci néven ismernek.  

 

 A multifunciós sportcsarnokban április 28-án Marie Rottrová és vendégeinek esti 

gálakoncertje zajlott, a zenei esemény társszervezője Rozsnyó város volt.  

 

 Április 29-én Rozsnyó város a Művészeti Unió folklóregyütteseinek tagjaival együtt  

ünnepélyes májusfa állítást szervezett a történelmi városháza épülete előtt, a Bányászok terén 

 

 Május 11-én a Pavol Dobšinský Gömöri Könyvtárban megnyitották a Dél-Afrika című 

kiállítást, melyet az alkotóval, Alexander Jiroušekkel folytatott beszélgetés követett.  

   

 Május 13-án, pénteken került sor a „Péntek, tizenharmadika“ című nemzetközi 

művészfotó kiállítás ünnepélyes megnyitójára a rozsnyói Gömöri Művelődési Központ 

Galériájában. A fotókiállításon Bánóczi László, Tóth Károly és Jozef Peniaško alkotásait 

láthatták az érdeklődők.  

 

 Május 14-én a Gömöri Művelődési Központtal együttműködve rendezték meg a 

„Street dance workshop” című programot, melyet valamennyi korosztály számára szerveztek 

és a modern tánc elemeit mutatta be.  

  

 A Rozsnyói Bányászati Múzeum május 18-án egész napos programmal várta a 

látogatókat főtéri Galériájában a Múzeumok Napja és Éjszakája alkalmából. A rendezvény 

keretében nyitották meg a rozsnyói származású Milan Kapusta A karszt és a Tátra között 

című fotókiállítását. A nap folyamán koncertet adtak a Rozsnyói Művészeti Alapiskola 

tanulói, a kézműves műhelyek érdekes képzőművészeti technikákat mutattak be és egyúttal a 

látogatók betekinthettek a múzeum állandó kiállításaiba is. 
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 Május 19-én a Kereskedelmi-Kulturális Központ (OKC) épületében zajlott Ján 

Ďurovčík táncshow-ja, melynek címe „Gasp” -  talán a leggyorsabb kezek, amit valaha 

hallottak.  

  

 A Markíza Televízió hírműsorának rozsnyói születésű műsorvezetőjével Karol 

Farkašovskýval találkozhattak az érdeklődők egy beszélgetésen, melyre május 24-én került 

sor a helyi Fontána étteremben.  

    

 A rozsnyói Kaltenecker sörfőzdében május 27-én ötödik alkalommal szerveztek 

sörünnepet. A rozsnyói Kaltenecker sörfőzde kft. a kétnapos sörfsztivál során hazai és 

külföldi szakembereket és kóstolókat fogadott. Rozsnyó polgármestere, MUDr. Vladislav 

Laciak átadta a rozsnyói Kaltenecker sörfőzde kft. tulajdonosának és ügyvezetőjének Bc. 

Ladislav Kovácsnak a város polgármesterének díját. Az elismerést „a város fejlesztése 

érdekében kifejtett közhasznú tevékenységért és hazai, valamint külföldi népszerűsítéséért“ 

ítélték oda.   

  

 Május 30-án a helyi Csemadok alapszervezet székházában Majális zajlott, melynek 

részeként megszervezték a gömöri régió kalácssütő versenyét is.   

 

 Június 3-án, az esti órákban a Kereskedelmi-Kulturális Központ épületében Ifjúság és 

szépség című műsorával fellépett a pozsonyi Lúčnica táncegyüttes.  

 

 A Pavol Dobšinský Gömöri Könyvtárban június 7-én rozsnyói gyerekek által készített 

újrahasznosított alkotásokat állítottak ki. Az „Adjunk a tárgyaknak második esélyt“ című 

rendezvény a Rozsnyói Szabadidőközpont és Brantner kft. együttműködésében jött létre.   

 

 Június 14-én megnyitotta kapuit a széles nyilvánosság előtt a rozsnyói strand, és 

szeptember 4-ig fogadta a látogatókat.  

  

 Június 17-én este került sor a Rozsnyói Csillagvizsgálóban a „Gold Tal – Country 

este a csillagok alatt” című zenés programra.  

 

 Június 18-án a jazz zene rajongók örömére nemzetközi jazz fesztivált szerveztek a 

Kereskedelmi-Kulturális Központ esztrádtermében Gemer Jazz Fest Rožňava 2011 címmel. 
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  Június 24-én a Kereskedelmi-Kulturális Központ színháztermében fellépett 

műsorával Ján Pisančin szlovák komikus és népi mesélő, ismertebb nevén Ander Kassáról 

(Ander z Košíc). 

   

 Június 28-án zajlott a Rozsnyói Bányászati Múzeumban a „Japán a cunami után“ 

című fotókiállítás, melynek alkotója Andrej Bán. 

  

 Június 30-tól augusztus 19-ig a Gömöri Művelődési Központ nyári szabadtéri mozit 

szervezett a Rozsnyói Csillagvizsgálóban. A mozilátogatók a filmvetítések napján az esti 

órákban, a csillagok alatt olyan filmeket nézhettek meg, mint a Bathory, az Esti mesék 

magyar nyelven, Samotáři, Divé svine, Skřítek, Street dance, Fantóm opery, Šiesty zmysel, 

Szoborfák magyar nyelven. 

 

 Július 9-én a rozsnyói születésű Alica Vojčíková-Gabzdilová műveiből nyílt kiállítás 

a Rozsnyói Bányászati Múzeum Galériájában.   

 

 A nyári szünet idején, július 18-tól a Pavol Dobšinský Gömöri Könyvtárban Indián 

hét zajlott. A könyvtár munkatársai az Amalia szociális otthon tagjaival együtt, és sok 

könyvbarát segítségével indián stílusban díszítették ki a könyvtár helyiségeit.   

 

 Július 23-án az esti órákban a Bányászok terén, a  Cold Light klubban tartott 

koncertet a magyar Pokolgép rockegyüttes. 

 

 Július 25-én a rozsnyói Matica slovenská Ház és a Pavol Dobšinský Gömöri Könyvtár 

a Külföldi Matica slovenská címmel kiállítást szervezett a könyvtárban.  

  

Augusztus 3-án a Kereskedelmi-Kulturális Központban zajlott a legendás cseh énekes 

és kiváló gitáros, Vladimír Merta és vendégei koncertje.  

 

 Augusztus 6-án Graffiti Jam néven zajlott egy rendezvény, amit a Grafftworx tagjai 

szerveztek. A rendezvény résztvevőinek lehetőségük nyílt legálisan kihasználni úgynevezett 

graffiti művészetüket a Drázus patak medrében, az autóbuszállomás mellett.  
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 Augusztus 8-án a Turisztikai Információs Központ rendhagyó zenés esti őrtorony 

látogatást szervezett. A zenés történelembe való visszatekintést a  Duo Antico Moderno 

együttes biztosította.  

   

 Augusztus 13-án a rozsnyói strandon szórakoztató rendezvény zajlott „Colors 

summer night party” címmel. Ez a program, melyen több szlovákiai DJ lépett fel, elsősorban a 

fiatalokat szólította meg.  

           

Augusztus 17-én a Szlovák Nemzet Memoranduma 150. évfordulója alkalmából 

egyedülálló kiállítás nyílt a Pavol Dobšinský Gömöri Könyvtárban, amelyet a rozsnyói 

Matica slovenská Ház szervezett közösen a Pavol Dobšinský Gömöri Könyvtárral. A 

kiállításon bemutatott emlékek a Szlovák Nemzeti Irodalmi Múzeum, Szlovák Nemzeti 

Könyvtár könyv- és kéziratalapjának, irodalmi, művészeti és muzeális gyűjteménye 

archívumának részét képezik. A kiállítás és a kapcsolódó katalógus szerzője Pavol Parenička 

volt. 

  

 Augusztus 19-én a rozsnyói Csemadok alapszervezet székházában Szent István-napi 

ünnepséget tartottak. A kultúrműsorban rozsnyói és környékbeli folklórcsoportok, énekkarok 

és előadóművészek léptek fel.  

  

 Augusztus 22-én Rozsnyó város szervezésében 15. alkalommal rendezték meg a 

MALOM – nemzetközi festőszimpóziumot, amelyen többségében Rozsnyó testvérvárosaiból 

érkező művészek vettek részt. A szimpóziumba lengyelországi, csehországi, magyarországi és 

szerbiai, valamint Szlovákia más városaiból származó és természetesen helyi, rozsnyói festők 

kapcsolódtak be. A résztvevő festőknek egy hét állt rendelkezésükre három mű 

megalkotására, melyek közül egy Rozsnyó város tulajdonában maradt. A festők alkotásait a 

Bányászok terén található történelmi városházán állították ki, majd a következő évben a 

Rozsnyói Városnapok keretében is bemutatásra kerülnek.     

     

 Augusztus 26-án, az esti órákban a rozsnyói futballstadionban került sor a 

magyarországi Republic együttes koncertjére. A koncerten körülbelül 3000 látogató vett részt.   

 

 Augusztus 26-án a Fekete Sas szállodában a blues, jazz és funky dalok jegyében a 

helyi Grampohone együttes adott koncertet Polgáry  Nándor vezetésével. 
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Augusztus 26-án és 27-én szervezte meg Rozsnyó város és a Bratstvo Gömöri 

Bányászegyesület a szlovákiai bányásztelepülések negyedik találkozóját Ivan Gašparovič, a 

Szlovák Köztársaság elnöke és Zdenko Trebuľa, Kassa Megye Ökormányzatának elnöke 

védnöksége alatt. Közel hétszáz szlovákiai, csehországi, magyarországi és németországi 

bányász jött össze Rozsnyón. Ezekben a napokban gazdag program várta a bányászokat, 

valamint a találkozó látogatóit.       

  

 Augusztus 26. A reggeli óráktól zajlott a polgármester jelenlétében a főtéren a 

résztvevők regisztrációja, akik a bányászokkal közösen koszorúkat helyeztek el a rozsnyói 

bányászat emléktáblájánál. A tábla az egykori bányakamara épületén van elhelyezve. A 

történelmi városháza épületében zajlott a bányászati kamara ülése. Délután konferencia zajlott 

„Rozsnyó írásos említésének 720. évfordulója” címmel. Az esti órákban a Bányászok terén  

került megrendezésre az Ünnepi farbőrugrás (Slávnostný skok cez kožu Šachtág). 

 

Augusztus 27. A reggeli órákban zajlott ismételten a résztvevők regisztrációja. A 

városi hivatal épületében a polgármesternél került sor a résztvevők fogadása a város 

képviselőivel együtt. A fogadást követően a bányászok ünnepi felvonulás keretében 

átvonultak a Bányászok terére, ahol ünnepi program várta őket. Ezt ünnepi ebéd követte, majd 

további kulturális programok várták őket, amelyek keretében megtekintették a bányászati 

múzeumot és annak galériáját, a Szűz Mária Mennybemenetele székesegyházat, a betléri 

kastélyt, Krasznahorka várát és a rejdovai népművészeti ünnepélyt. A szlovákiai 

bányavárosok és bányásztelepülések találkozója egy színielőadással ért véget, amely a 

Kereskedelmi-Kulturális Központban került bemutatásra. 

 

  Szeptember 6-án  Krzysztof Kędzierski lengyel képzőművész alkotásaiból nyílt 

kiállítás a bányászati múzeumban. 

 

 Szeptember 7. Kör címmel kiállítás nyílt Marián Chochol képzőművészeti 

alkotásaiból a rozsnyói Pavol Dobšinský Gömöri Könyvtárban. A tárlatnyitó Dušan Zatroch 

rendhagyó zenei aláfestésével zajlott.  

 

 Szeptember 15-17. A Bányászok terének feltételezett rekonstrukciója miatt ebben az 

évben a Dél lakótelepen rendezte meg a város az őszi vásárt. A korábbi évekhez hasonlóan 



20 

 

ebben az esztendőben is lehetőségük nyílt a hazai és külföldi vállalkozóknak, hogy eladásra 

kínálják portékáikat a városban és a környékén élő lakosok számára. 

A vásár kísérőrendezvényei közé tartozott a Kézműves udvar és a roma klub játszóházai. A 

rozsnyói vásárok elválaszthatatlan részét alkotják a kulturális programok is, melyek idén sem 

hiányoztak. Szeptember 15-én a vásárban fellépett a Haviarik gyermek-folklórcsoport, a 

Búzavirág néptáncegyüttes, a Haviar néptáncegyüttes és az Eminent zenekar. Szeptember 16-

án a rozsnyói alapiskolák – Pionír Utcai Alapiskola, Arany Utcai Alapiskola, Zakarpatská 

Utcai Alapiskola – csoportjai is bemutatkoztak a vásár közönségének. Fellépett továbbá a 

Százszorszép folklórcsoport és a citerások is. Őket a Sambed táncklub tagjainak fellépése 

követte a színpadon. Bemutatkoztak a  Dlhá Lúčka és a Dubina folklórcsoport tagjai is. A nap 

fénypontját a rozsnyói Sexit együttes és vendégeinek esti koncertje jelentette. A Sexit ezzel a 

fellépésével ünnepelte megalakulásának 20. évfordulóját. Szeptember 17-én a Retroband 

music együttes gondoskodott a vásározók szórakoztatásáról. 

 

Szeptember 23-án a Kassai Állami Filharmónia és a rozsnyói Gotika Polgári Társulás 

a  Szűz Mária Mennybemenetele székesegyházban rendezte meg a 41. Ivan Sokol Nemzetközi 

Orgonafesztivált. 

 

 Október 10-én a Gömöri Művelődési Központ épületében zajlott a Szent Cirill és 

Metód Rozsnyói Napjai elnevezésű képzőművészeti kiállítás. A szobrokat, felstményeket 

bemutató kiállítást a Rozsnyói Római-katolikus Egyházközség és a művelődési központ 

szervezte.  

Ugyanezen a napon, október 10-én  Ján Kuchta rozsnyói festőművésznek is kiállítása 

nyílt városunkban, a  Pavol Dobšinský Gömöri Könyvtárban Ritmusok – Vonalak – Számok 

címmel. 

 

 Október 13-14-én a Csemadok Rozsnyói Alapszervezete és Rozsnyói Területi 

Választmánya a Rozsnyói Bányászati Múzeummal és a várossal együttműködve megrendezte 

a IX. Gömöri Kulturális Napokat. Október 13-án kiállítás nyílt a rendezvény keretében 

„Roma mesterségek a múltban és ma” címmel. Október 14-én nemzetközi kórustalálkozó 

zajlott, ahol a Rozsnyói Református Egyházi Gyülekezet Női Énekkarán kívül budapesti, 

füleki, ceglédi és szerencsi énekkarok is felléptek. A rendezvény MUDr. Vladislav Laciak 

polgármester védnökségével zajlott. 
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 Október 15-én a városi hivatal dísztermében zajlott a folklórcsoportok járási 

versenye. A rendezvényen népi mesemondók seregszemléjére is sor került, valamint 

versenyen kívül lépett fel a  művészeti alapiskola  Lúčka népzenei együttese és a rozsnyói 

Dubina folklórcsoport. 

  

 November 18. Megnyitotta kapuit a nagyközönség számára a rozsnyói téli stadion. 

  

 Október 21-én este a Kulturális-Kereskedelmi Központ színháztermében koncertet 

adott Lenka Filipová cseh énekesnő. 

 

 Október 21. és 24. között a Gömöri Művelődési Központ a Kassai Megyei 

Önkormányzat védnökségével megrendezte az Ars Antiqua Europae In Via Gothica 

elnevezésű nemzetközi régizenei fesztivál tizedik évfolyamát. A rendezvénysorozat keretében 

november 22-én a Szűz Mária Mennybemenetele székesegyházban adott koncertet a Toccata 

harmonikazenekar. 

 

 Október 28-án a bányászati múzeum galériájában Jana Andrašovská, Zatroch 

Viktória és Mezei Péter képzőművészeti alkotásaiból nyílt kiállítás Három művészi világ 

címmel. 

 

November 8-én „A nyilas jegyében” címmel nyílt képkiállítás Jana Kušnierová 

műveiből a bányászati múzeum galériájában. 

 

November 24. A történelmi városháza kongresszusi termében zajlott a gyermek 

folklóregyüttesek találkozój a Rozsnyói Református Egyházközség Alapiskolája és az iskola 

szülői szövetsége szervezésében. A találkozón fellépett a rozsnyói Százszorszép 

folklórcsoport mindkét korosztályos csoportja, a Nefelejcs citerazenekar, és a Dernői 

Néptánccsoportok Kincskereső néptáncegyüttese. Fellépett a rendevényen a miskolci Avas 

ifjúsági folklórcsoport és a diósgyőri Cinege gyermek néptáncegyüttes, valamint a rozsnyói 

Búzavirág néptáncegyüttes. A közönséget Zagiba Tamás és Vajner Bettina mesemondók 

szórakoztatták. A találkozóra a Haviarik gyermek néptánccsoport is meghívást kapott, de nem 

tudott rajta részt venni.  
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November 30-án nyílt napot tartott a Pavol Dobšinský Gömöri Könyvtár. A 

rendezvény keretében találkozót szerveztek Ján Klobušníkkal és Ján Kušnierrel. 

November 30. „A gömöri karácsonyok varázsa” címmel nyílt kiállítás a Gömöri  

Művelődési Központban. 

 

December 1-én „A világposta mozaikja” címmel nyílt kiállítás Miloš Leng műveiből 

a rozsnyói Örök Ifjúság Teaházban.  

 

December 6-án fogadták a Mikulást az óvodák és alapiskolák növendékei a 

Bányászok terén. A rozsnyói Mikulás a nap folyamán a város valamennyi óvodájába 

ellátogatott. A Csemadok Rozsnyói Alapszervezetének székházában szintén Mikulás-napi 

rendezvény zajlott. 

 

December 7. „A világ fotóobjektíven keresztül” címmel nyílt fotókiállítás Kevin 

Baláž és Vasilij Sabov műveiből a Pavol Dobšinský Gömöri Könyvtárban. 

   

December 10-én délutáni zenei fesztivál zajlott a Csemadok Rozsnyói 

Alapszervezetének székházában, ahol rozsnyói és környékbeli, valamint távolabbi városokból 

érkezett zenészek léptek fel. 

 

December 18. A Rozsnyói Művészeti Unió estje zajlott a történelmi városháza 

kongresszusi termében, ahol felléptek a Jasanima szociális otthon lakói, a Flauta Dolce 

zenekar, valamint a Haviar és a Haviarik folklórcsoportok. 

 

December 18-án a Kulturális-Kereskedelmi Központban tartotta az Actores Városi 

Színház a „Barangolás a mesék világában 2011” elnevezésű rendezvénysorozat kiértékelését. 

Az eseményen bemutatásra került Štefan Lipták és Jana Švarcová Télanyó című kiállítása is. 

 

 December 18-20. Hagyományos karácsonyi vásárt rendezett Rozsnyó városa és az 

Actores Városi Színház. A korábbi évekhez hasonlóan ebben az esztendőben is lehetőségük 

nyílt a vállalkozóknak, hogy eladásra kínálják portékáikat a városban és a környékén élő 

lakosok számára. A főtér északi részén a hazai és külföldi kézművesek is kiállították 

termékeiket. 



23 

 

A karácsonyi vásárnak több kísérőrendezvénye is volt. A vásár első napján délután élő 

Betlehem várta a látogatókat a történelmi városháza előtt felállított karácsonyfa alatt. A 

Haviarik gyermek folklórcsoport pedig karácsonyi dalokat adott elő. A műsorban felléptek a 

LAURA és a DOMKA polgári társulások tagjai is. A vásár kellemes hangulatához a 

hagyományos disznótoros ételek kóstolója is nagyban hozzájárult. A karácsonyi vásár 

történetében először szerveztek játszóházat a Zóna M ifjúsági klub épületében. A vásár idején 

az Actores Városi Színház is számos kulturális programot szervezett. December 19-én este 

karácsonyi koncert zajlott a Szűz Mária Mennybemenetele székesegyházban. A hangverseny 

érdekessége az volt, hogy tetszőleges áruk volt a belépőjegyeknek, a befolyt összeget a 

városban élő hajléktalanok megsegítésére fordították. 

 

December 25-27. Negyedik alkalommal rendezte meg a rozsnyói Cafe Jazz Club a 32 

órán át tartó Megadiszkót. 

 

  

Színházi előadások 

 

Február 2-án a Rozsnyói Városnapok keretében a Kereskedelmi-Kulturális Központ 

színháztermében mutatták be A. Fugard „Vérségi kötelék“ című színművét az Actores Városi 

Színház színészeinek előadásában.  

 

A városnapok idején, február 4-én a Kereskedelmi-Kulturális Központ 

színháztermében került bemutatásra az „Egy csók és semmi más“ című operett a komáromi 

Teátrum polgári társulás előadásában. 

 

 Február 22-én a Kereskedelmi-Kulturális Központ színháztermében a zólyomi J. G. 

Tajovsky Színház színészei mutatkoztak be az „Eros“ című színdarabbal.  

 

 Február 27-én került bemutatásra a  „Jack és a zöldbab“ című gyerekdarab a 

Kereskedelmi-Kulturális Központban. 

 

 Március 3-án mutatták be be a kassai Thális Színház színművészei a „Valahol 

Európában“ című musicalt.   
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 Március 14-én a Kereskedelmi-Kulturális Központban a „Vidám kísértet“ című 

vígjátékot láthatta a közönség neves szlovákiai színészek előadásában.  

 

 Március 20-án a besztercebányai Clipperton Színház bemutatta „Hamupipőke“ című 

darabját.  

 

 Április 10-én a rimaszombati színjátszócsoport adta elő vígjátékát „Erős Emil“ 

címmel.   

 

 Május 29-én a poprádi Commedia Színház bemutattaa gyermekeknek „Babszem 

Jankó“ című meseelőadását.  

 

 Június 10-én az esti órákban zajlott a Don Juan című világhírű komédia bemutatója az 

Actores Városi Színház színészeinek előadásában.     

 

 Június 12-én a Bohócszínház (Klaunovské divadlo – Teater komika) színészeinek 

előadásában mutatták be a „Bohóc, mint zenei virtuóz“ című színdarabot.  

   

 Szeptember 11-én az esti órákban zajlott a világhírű Don Juan című komédia második 

bemutatója Actores Városi Színház színészeinek előadásában.    

 

 Szeptember 30-án a kassai Thália Színház művészei a  „Pletykák” című vígjátékkal 

mutatkoztak be Rozsnyón.  

 

 Október 10-én az esti órákban zajlott a Don Juan című világhírű komédia sorrendben 

harmadik előadása az Actores Városi Színház színészeinek előadásában.       

 

 Október 16-án a poprádi Commedia Színház bemutatta a „Burattino kalandjai, avagy 

az aranykulcsocska“ című darabját.  

 

 November 11-én zajlott a komáromi Jókai Színház előadása, melynek címe „Az 

ördög nem alszik”. Az előadás szünetében a közönség megtekinthette a „No title – Cím nélkül 

– Bez názvu” című kiállítást. 
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 November 27-én este a Kassai Állami Színház bemutatta a „Diótörő“ című balettmese 

előadást.             

 December 18-án délután, a 2011-es karácsonyi vásár idején a Kereskedelmi-

Kulturális Központ színháztermében a  Žilina  Színház bemutatta „Holle anyó“ című 

meseelőadását. 

 

 December 20-án a poprádi Commedia Színház bemutatta a „Káposztaleves“ című 

komédiáját.  

 

 

 

Szociális szféra és egészségügy 

 

A Rozsnyói járásban január 31-én a Rozsnyói Munka-, Szociális és Családügyi 

Hivatal statisztikái szerint az intézmény nyilvántartásában 9279 munkanélküli szerepelt, ebből 

2102 közvetlenül Rozsnyóról. A 2010-es évhez képest a munkanélküliek száma a Rozsnyói  

járásban 168 fővel növekedett. Mindezek mellett csupán 32 szabad munkahelyet jegyeztek.   

A munkanélküliek számának növekedése és a betölthető munkahelyek számának csökkenése 

tekintetében folytatódott az előző évi negatív folyamat.     

  

A városnapok alkalmával, február 1-én a nyugdíjasklubban kiállítás nyílt a helyi  

nyugdíjasok kézimunkáiból. Ezen kívül a klub történetét felidéző régi dokumentumokat is 

bemutattak. A kiállítást Pavol Burdiga, a város polgármester-helyettese nyitotta meg.   

 

Február 14-től március 11-ig zajlott a Bálint-napi vércsepp elnevezésű országos 

kampány, amelybe bekapcsolódott a Szlovák Vöröskereszt rozsnyói területi szervezete is -  

véradásra hívták az önkéntes véradókat és a váradáson első alkalommal résztvevőket a 

rozsnyói Szent Borbála Kórház Hematológiai-transzfúziós Osztályára.   

  

Március hónap folyamán a Szlovák Katolikus Karitász (Slovenská katolícka charita – 

SKCH) nyilvános pénzgyűjtést hirdetett a földrengéssel súlytott Japán megsegítésére. Az 

adománygyűjtésből befolyt összeget később átutalta partnerszervezete, a Japán Caritas 

számára.  
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A Down-szindróma Világnapján, március 21-én a helyi Fontána étteremben az 

alkalmazottak az Amalia szociális otthon, a Rehamenta polgári társulás és a betléri Gemer DS 

Klub tagjaival együtt emlékeztek meg erről a napról. A kassai P. J. Šafárik Egyetem filozófiai 

tanszékének szociális munka szakos  diákja, a rozsnyói Erika Vanyová megismertette a 

résztvevőket a Down-szindróma problémakörével.  

 

Április 7-én a Rozsnyói Munka-, Szociális és Családügyi Hivatalban az Eures – 

európai foglalkoztatási hálózat a munka-, szociális és családügyi hivatalokkal együttműködve    

úgynevezett „munkareggelit“ szervezett a munkáltatókkal, melynek célja a régió 

kulcsfontosságú cégeivel való együttműködés minőségének javítása, bővítése és elmélyítése 

volt.  

 

Április 15-én szervezte meg a Rákellenes Liga nonprofit szervezet a Szlovák 

Köztársaság területén a daganatos betegeket megsegítésére meghirdetett nyilvános 

pénzgyűjtési kampány, a Nárciszok Napja 15. évfolyamát. Rozsnyó város területén a 

projektbe társszervezőként bekapcsolódott a Rozsnyói Szabadidőközpont is, középiskolás 

diákokkal, önkéntesekkel együtt. Rozsnyón 2 712 eurót sikerült összegyűjteni a daganatos 

betegek részére.  

 

A Szlovák Vöröskereszt rozsnyói területi szervezete április 28-án nyílt napot 

szervezett a székházában.   

 

Május 10-én, a Mozgással az egészséggel világnap alkalmából Rozsnyó város, a 

Rozsnyói Regionális Közegészségügyi Hivatal és a Rozsnyói Domka szaleziánus ifjúsági 

egyesület a Bányászok terén mozgásos és versenytevékenységgel teli délelőttöt szervezett a 

rozsnyói alapiskolás gyerekek számára. 

 

A Rozsnyói Városi Hivatal közösségi termében május 11-én zajlott a súlyosan 

egészségkárosodott személyek életkörülményeit enyhítő speciális, kompenzációs 

segédeszközök gyakorlati bemutatását célzó kiállítás. A Rozsnyón második alkalommal 

megrendezett kiállítás főszervezője ezúttal a kassai Hely a nap alatt nonprofit szervezet és a 

Rozsnyói Szociális Tanácsadó volt. 
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A Rozsnyói Rotary Klub megalapításának 5 évfordulója alkalmából május 20-án a 

Kereskedelmi-Kulturális Központ színháztermében jótékonysági műsor zajlott az árvák és 

egészségkárosodott gyermekek kulturális életének támogatására. A programban felléptek a 

Jasanima szociális otthon ügyfelei, a Búzavirág néptánccsoport, az Actores Városi Színház 

színészei, a Sexit együttes, valalmint vendégként Eva Dvocová és Ján Lehotský. 

  

Május 25-én Kereskedelmi-Kulturális Központ színháztermében zajlott a szociális 

otthonok tagjainak részére szervezett színjátszófesztivál 8. évfolyama „Mosolyok hídja 2011“ 

címmel. A Kassa Megyei Önkormányzat védnöksége alatt szervezett eseményen előadásukkal 

a rozsnyói Jasanima szociális otthon növendékei is bemutatkoztak.   

 

A G. Berger Humanitás Házában június 2-án zajlott a rozsnyói alapiskolás tanulók és 

középiskolás diákok számára szervezett ifjú egészségügyisek versenye. A megmérettetést a 

Szlovák Vöröskereszt rozsnyói területi szervezete szervezte.  

 

Július 8-án a rozsnyói Amalia szociális otthonban a Rehamenta polgári társulással 

együttműködve nyílt napot tartottak.  

 

A Szlovák Köztársaságban található munkahelyek kínálatával foglalkozó  

Trenkwalder társaság augusztus 11-én a városháza kongresszusi termében találkozót 

szervezett a foglalkoztatás és új munkahelyek iránt érdeklődő rozsnyói és környékbeli 

polgárokkal.  

 

Október 5-én a városi hivatal közösségi termében találkoztak annak a vezető 

csapatnak és négy munkacsoportnak a tagjai, akik az elkövetkező hat hónapban részt vesznek  

a Rozsnyó város szociális szolgáltatásainak közösségi terve (KPSS) elnevezésű dokumentum 

megvalósításán. A szociális szolgáltatásokat nyújtó és igénybe vevő személyek és szervezetek 

képviselőiből – tehát a város területén szociális szolgáltatásokat biztosító szubjektumok, 

szervezetek és egyesületek tagjaiból – álló munkacsoportok megismerkedtek a készülő 

tervezettel kapcsolatos munka szervezési kérdéseivel és alkotási folyamatának 

módszertanával.    

Az év folyamán az Amalia szociális otthon ügyfelei számára a Szlovák Gázművek 

Alapítványa és 2011-es támogatási programjának köszönhetően sikeresen lezajlott az autista 

személyek egyéni fejlesztési tervének megvalósítása. A gázművek alapítványa által 
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adományozott anyagi támogatásból olyan műszereket vásároltak, melyeket az intézmény 

ügyfelei aktívan használnak kommunikációjukat és önkifejezésüket segítő eszközként.  

 

Október 26-án a Rozsnyói Nyugdíjasklub megalakulásának 40. évfordulója 

alkalmából a város polgármestere a történelmi városházán fogadta a nyugdíjasklub tagjait,    

valamint más szlovákiai falvak és városok partneri klubjaiból érkező vendégket is. Az ünnepi 

találkozón részt vettek a helyi önkormányzat és államigazgatás képviselői is. Az esemény 

kulturális programját a nyugdíjasklub énekkarának tagjai, a Haviarik és Százszorszép 

gyermek folklórcsoportok fellépői biztosították. Kétszeres öröme és oka volt a nagyszabású 

ünneplésre Ružena Kostelníková asszonynak, aki éppen tizenöt éve elnöke a Rozsnyói 

Nyugdíjasklubnak. Pavol Burdiga, Rozsnyó polgármester-helyettese a város önkormányzati 

szerveinek nevében köszönetét fejezte ki mindazoknak, akik részt vettek a klub 

megalapításában, valamint jelenlegi vezetésében.   

 

Szeptember 1-től a Kassa Megye Önkormányzata által létrehozott rozsnyói kórház 

részvényeit a múlt évben 20 évre a Varranói befektetési kft. szerezte meg. Tulajdonosa az 

Egészség világa rt., mely az Estate Consult kft. birtokában van, és üzleti részt vásárolt benne a 

Penta közép-európai befektetési társaság.  

 

November 1-től Margita Petrová lett a rozsnyói Jasanima szociális otthon új 

igazgatónője. Az előző igazgatónő, Kristína Cibríková augusztus 5-én a megyei 

önkormányzat elnökénél kérvényezte munkaviszonya megegyezéssel történő megszüntetését. 

Kérvényát elfogadtál és szeptember 1-től az új igazgatónő kinevezéséig megbízott vezetőként 

irányította az intézményt.  

A Rozsnyói Szent Borbála Kórház és Rendelőintézet nem befektetési célú alapját 

alapítólevél és regisztráció alapján nyolc évvel ezelőtt, 2003. november 6-án hozták létre a 

Kassai Kerületi Hivatalban. Alapítója MUDr. Peter Krokavec, megalapításának célja   a 

polgárok egészségének megőrzése és támogatása, egészségügyi műszerek vásárlása és a CT 

készülék felújítása. Az alap rendelkezik igazgatótanáccsal, felügyelő tanáccsal és 

ügyvezetővel. Ezek személyi összetétele idővel változott. Az alap igazgatótanácsának első 

elnöke Ing. Pravoľub Drahoš volt, 2005 februárjától pedig Bc. Belo Hefler látta el a funkciót. 

2010 januárjától az igazgatótanács elnökének szerepét MUDr. Marta Hlaváčová látja el, a 
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rozsnyói kórház jelenlegi vezérigazgatója. 2011-ben szponzori hozzájárulásokból, elsősorban 

az adó 2%-ból újabb orvosi műszereket vásároltak.  

November 8-án a rozsnyói Amalia szociális otthonban adományok – szövőszék, 

digitális zongora és varrógép - ünnepélyes átadása zajlott. Az alkalomra nevelőikkel együtt 

kultúrműsort készítettek az intézmény szociálisan rászoruló ügyfelei. Meghívott vendégként 

az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza misszionárusai, Darina Repaská, a 

Rozsnyói Városi Hivatal elöljárója és az Amalia munkatársai vettek részt a rendezvényen. 

 

November végén jelent meg a Munka-, Szociális és Családügyi Központ 

sajtóközleménye, mely szerint az úgynevezett „árvízvédelmi támogatás“ a Rozsnyói járásban 

a létrehozását követő egy évben 198 embernek adott munkát.  

 

December 9-én és 10-én zajlott a városban az Európai élelmiszertámogatási program, 

mely Rozsnyó város segítségével és a Rozsnyói Egyházmegyei Karitász együttműködésével 

valósult meg. Az élelmiszertámogatás műszaki-szervezési előkészítésében a városi hivatal 

szociális és lakásügyi osztályának munkatársai, a város szociális munkásai, a városi rendőrség 

ragjai, Krasznahorkaváralja polgármestere, Peter Bollo, közmunkások, a Szlovák 

Vöröskereszt rozsnyói helyi szervezete vett részt, valamint néhány cég, melyek ingyenesen 

biztosították az élelmiszer kiosztásánál szükséges műszaki eszközöket. Az 

élelmiszercsomagot – lisztet, tésztát – a városi hivatalban közel 800 rozsnyói lakos vette át, 

olyan nyugdíjasok, szociálisan rászoruló polgárok, akik megfeleltek a program feltételeinek 

és szerepeltek a jogosultak jegyzékében.  

 

December 15-től a Rozsnyói Szent Borbála Kórház és Rendelőintézet új 

vezérigazgatója MUDr. Dušan Suchý lett, aki MUDr. Marta Hlaváčovát váltotta a pozícióban. 

 

A karácsonyi vásár idején, december 19-én Rozsnyó város az Actores Színházzal 

együtt a Szűz Mária Mennybemenetele Székesegyházban börzével egybekötött karácsonyi 

koncertet szervezett. Valamennyi összegyűjtött tárgyat és adományt árusításra szántak a 

szervezők. A karácsonyi koncert és jótékonysági bazár célja az volt, hogy segítsék azokat, 

akiknek nincs méltó otthonuk Rozsnyó városában, valamint azokat a társadalmi  csoportokat, 

melyek mások segítségére szorulnak. A karácsonyi bazárban 476 eurót sikerült összegyűjteni. 

2011. december 22-én Rozsnyó város képviseletében Ing. Katarína Valková, a városi hivatal  
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szociális és lakásügyi osztályának vezetője 238 eurót adományozott a Rozsnyói 

Egyházmegyei Karitásznak, valamint ugyanekkora összeggel örvendeztették meg a Dorka  

családsegítő krízisközpont gyermekeit.  

 

Sport 

 

 Február 2-án a városnapok keretében a Csetneki utcai multifunkciós tornateremben 

zajlott a város alapiskoláinak női kosárlabda tornája. 

 

 Február 5. A 2011. évi városnapok kísérőrendezvényét alkotta a személyiségek 

Weston Cup 2011 elnevezésű futballtornájának 16. évfolyama, amely a Csetneki utcai új 

sportcsarnokban került megrendezésre. Az esemény főszervezője, Miroslav Mackulín MUDr. 

Vladislav Laciak polgármesterrel közösen látványos kulturális- és sportrendezvényt állított 

össze a közönség számára. A rozsnyóiak a szlovák labdarúgó sport olyan neves 

személyiségeivel találkozhattak, mint V. Zvara, Ď. Šimon, M. Prusák, T. Medveď, M. 

Obšitník, J. Valkučák, és jelen volt Ján Ďurovčík koreográfus, P. Švajda, M. Špaček és P. 

Varinský – a Markíza tévé műsorvezetői, illetve olyan személyiségek is, akik nem a foci 

világában váltak ismertté, mint például J. Rezeš, R. Havrilla, D. Jendrichovský és mások. Tíz 

csapat vett részt a tornán, ebből kettő női volt. A versenyen a kassai Teko csapata vitte el a 

pálmát. A rendezvény szervezéséből származó hasznot a szervező a Haviar folklórcsoport 

fejlesztésére, valamint Henrieta Farkašová sikeres paralimpikon támogatására ajánlotta fel.

  

 

 Február 6-án a városnapok keretében a Sambed táncklub Rozsnyó várossal 

együttműködve táncversenyt szervezett a Kereskedelmi-Kulturális Központ esztrádtermében 

amatőr táncospárok részére. 

 

 Április 9-én a zajlott a 2011. évi motoros idény megnyitója a Bányászok terén. A 

rendezvényen hozzávetőleg 200 motorkerékpáros vett részt, de rajtuk kívül is sok nézőt 

vonzott a találkozó.  
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 Május 7-én a történelmi városháza épületében zajlott az „Aerobic day 2011 Rožňava” 

elnevezésű rendezvény. A résztvevőknek alkalmuk nyílt belekóstolni a zumba, a latin aerobic 

és az aerobic tömegsportokba. 

 Május 19-én a Komenský utcai Fábry Zoltán Alapiskola sportpályáján rendezték meg 

az unifikált futball európai hetének XI. évfolyama alkalmából tartott sportnapot. A 

rendezvény főszervezője az Amália szociális otthon volt. A labdarúgó tornán részt vettek az 

Amália szociális otthon és az Ispotály utcai Jasanima szociális otthon ügyfelei, a rozsnyói 

alapiskolák tanulói, valamint a rozsnyói bentlakásos egyesített iskola növendékei. 

 

 Június 6. A 9-16 éves korosztályba tartozó tanulók cross kerékpár versenyének VI. 

évfolyama zajlott a Dél-lakótelepen MUDr. Vladislav Laciak védnökségével. 

 

 Július harmadik hetében Nora Kiššová, a rozsnyói Hakimi Taekwondo klub edzője 

részt vett a Taekwondo WTF által szervezett ötnapos instruktori képzésen. A tanfolyam 

Szöulban, a  Taekwondo WTF szívében került megrendezésre. 

   

 Június 25-től július 4-ig zajlottak Athénban a 13. speciális nyári olimpiai játékok, 

amelyen sikeresen képviselte Szlovákiát Silvia Petrenková, a rozsnyói Amália Szociális 

Otthon növendéke. A világ legjobbjait tömörítő erős mezőnyben az 1 kilométeres időmérő 

közúti kerékpárversenyen aranyérmet szerzett, 500 méteren bronzérmes lett, az 5 kilométeres 

szakaszon pedig a 6. helyet szerezte meg. 

 

 Augusztus 20. A BK ŠPD Rozsnyó, Rozsnyó városa és a Collors Club megrendezte 

egy ideiglenesen lezárt útszakaszon a 3. rozsnyói streetball fest elnevezésű sportrendezvényt. 

 

 Augusztus utolsó hétvégéjén a horvátországi Korčula városában zajlott az a 

nemzetközi taekwondo torna, amelyen sikerrel képviselte városunkat Adrián Angyal, a 

rozsnyói Taekwondo Hakimi sportolója. Két aranyérmet szerzett junior kategóriában. 

   

 Szeptember 17-18. A 2011. évi rozsnyói vásár idején zajlott a város kupájáért 

rendezett nemzetközi női kosárlabda torna a Csetneki utcai multifunkciós sportcsarnokban. 
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November 20-án a Kereskedelmi-Kulturális Központban zajlott a „Rozsnyói őszi 

sporttánc verseny – Marek Sedmák Emlékverseny” elnevezésű rendezvény. A versenyen 129 

hazai, lengyelországi és magyarországi táncospár vett részt. 

 

December 2. Az iskola igazgatójának kupájáért tanulólányok számára kiírt minimax 

röplabda torna zajlott az Arany utcai tornateremben. A tornán az Arany Utcai Alapiskola 4 

lánycsapata vett részt. 

 

December 3-án a Hronec akadémikus Alapiskola tornatermében zajlott a sport és tánc 

minimaraton első évfolyama. Az ötven résztvevőnek alkalma nyílt megismerkednie a zumba, 

a taebo, az aerobic, a body workout és a chi-kung mozgástechnikájával. Ugyanezen a napon 

Mini-Maraton néven a Pionír Utcai Alapiskola tornatermében is zajlott egy sportrendezvény. 

A résztvevőinek a taebo, a zumba, a dance aerobic és a chi-kung mozgásformákat nyílt 

alkalmuk kipróbálni. 

 

December 3-án a Taekwondo WTF Kassán rendezett országos bajnokságán sikerrel 

képviselte városunkat a rozsnyói Taekwondo Hakimi sportegyesület, amelynek tagjai öt 2011 

évi országos bajnoki és kilenc a 2011-ik év legsikeresebb sportolója címmel tértek haza. 

 

December 4-én a junior és serdülő korosztályi jégkorongozók 2011. évi karácsonyi 

tornája zajlott a téli stadionban. A három résztvevőből a  HKM 98 mládeže Rožňava csapata 

bizonyult a legjobbnak. 

  

December 6-án a Csetneki utcai sportcsarnokban a polgármester védnökségével 

zajlott a fiatalabb tanulók Mikulás-napi kosárlabdatornája. A versenyen a Pionír Utcai 

Alapiskolából két csapat vett részt, az Arany Utcai Alapiskolát és a Hronec Akadémikus 

Alapiskolát pedig 1-1 csapat képviselte. A pálmát a Pionír utcaiak A csapata vitte el. 

  

December 8-án a serdülők és fiatalabb tanulók korosztálya számára karácsonyi 

asztalitenisz tornát szervezett a helyi TJ GEOLÓG asztalitenisz klub. 

 

December 8-án a Hronec Akadémikus Alapiskola tornatermében zajlott a 

sportosztályok Mikulás-napi tornája, amelyen a lányok csapatai kosárlabdában, a fiúké pedig 

labdarúgásban mérték össze a képességeiket. 
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December 15. Karácsonyi kosárlabda tornát szervezett az ŠPD JUH Rožňava 

kosárlabda klub a kadét és tanuló korosztályú gyermekek és fiatalok számára.    

 

December 17-én nemzetközi kosárlabda tornát rendezett a Csetneki utcai 

sportcsarnokban az MBK Región Rožňava. A versenyen a regionális ifjúsági versenyek 

csapatai és egy magyarországi csapat vett részt. A tornát az  MBK REGIÓN Rožňava 

lánycsapata nyerte. 

 

December 17. A rozsnyói kosarasok ebben az évben ünnepelték 80. évfordulóját a 

férfi kosárlabda hagyományának megteremtését városunkban. Ez alkalomból ünnepség zajlott 

a rozsnyói gimnázium multifunkciós csarnokában Zdenko Trebuľa kassai megyefőnök 

védnöksége alatt. A rendezvényen a polgármester díjával tüntette ki Vladislav Laciak 

polgármester Peter Kisst, a BK ŠPD Rožňava klub ügyvivő menedzserét, aki egyúttal a BK 

ŠPD Rožňava tiszteletbeli klubelnöke is. 

 

December 18-án teremfoci torna zajlott Rožňava 24 cup néven a multifunkciós 

tornateremben. A versenyen a Krasznahorkaváraljai Futballklub focistái győzedelmeskedtek. 

 

December 27-28. Az MBK REGIÓN Rožňava kétnapos nemzetközi ifjúsági 

kosárlabda tornát szervezett a fiatalabb tanulólányok korosztálya számára. A tornán a 

regionális versenyek résztvevői közül három csapat képviseltette magát, és egy magyarországi 

résztvevője is volt a versenynek a BEAC Budapest színeiben, amely az első helyen végzett. 

 

A BK ŠPD Rožňava senior férficsapata a 2010/2011-es idényben a férfi kosárlabda 

bajnokság I. ligájában indult, ahol az ötödik helyen végzett a verseny alapszakaszában és 

egyúttal lehetősége nyílt a verseny rájátszásában is részt vennie. 

 

Az MBK Región Rožňava senior női csapata a 2010/2011-es idényben az előző 

versenyidényhez hasonlóan a legmagasabb szintű országos női kosárlabda bajnoskágban, a 

női extraligában játszott, ahol a hatodik helyen végzett a verseny alapszakaszában és egyúttal 

lehetősége nyílt a verseny rájátszásában is részt vennie. 
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A rozsnyói Geológ Sportegyesület asztaliteniszezőinek férfi A csapata a 2010/2011-es 

versenyidényben a legmagasabb szintű országos extraliga bajnokságban vett részt, ahol a 

tabella 10. helyén végeztek. 

 

Az  SP MFK Rožňava focistái a senior korosztályban a 2010/2011-es versenyidényben 

a IV. osztályú labdarúgó liga regionális versenyének déli csoportjában játszottak. A szezon 

végén az utolsó, 16. helyen végeztek. Az alsóbb osztályú labdarúgó bajnokságok átszervezése 

miatt nem hagyták el a IV. ligát. 

 

 

  

Helyi önkormányzat 

 

A városi képviselő-testület az év folyamán eltérő összetételben dolgozott, mint 2010-

ben, a helyhatósági választások óta, mivel PaedDr. Viktor Baláž (független) képviselő, a 

független képviselők kilenctagú klubjának tagja október 7-én lemondott a rozsnyói városi 

képviselő-testületben betöltött képviselői tisztségéről. A városi képviselő-testület október 13-

án tudomásul vette Baláž képviselő mandátumról való lemondását és helyét október 17-én az 

1. számú választókörzet első póttagjaként Ing. Ján Lach (Most-Híd) vette át a 2010-es 

rozsnyói önkormányzati választások eredménye alapján. Ing. Ján Lach csatlakozott a 

képviselő-testület független képviselőinek kilenctagú klubjához is.   

 

A városi képviselő-testület a 2011-es év folyamán az alábbi napokon ült össze:  1. 18. 

, 1. 31., 2. 23., 3. 7., 3. 31., 4. 18., 4. 28., 5. 3., 5. 16., 6. 13., 6. 20., 6. 27., 8. 4., 9. 5., 9. 29., 

10. 13., 10. 17., 10. 27., 11. 4., 11. 24., 12. 15. A testület tárgyalása néhány esetben 

folytatódott a következő napokon: 3. 7., 3. 14., 6. 27., 6. 29., 10. 3., 11. 4. 

 

A városi képviselő-testület a 2011-es év folyamán tartott ülésein 453 határozatot 

fogadott el. A város polgármestere tíz esetben függesztette fel a testület által hozott 

határozatok teljesítését. December 31-vel a város 26 általános érvényű rendelete maradt 

érvényben és hatályban.  
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Változások a városi képviselő-testület mellett működő bizottságokban. Március 7-én  a 

rozsnyói városi képviselő-testület megszüntette Ing. Miroslav Boldiš tagságát az 

idegenforgalmi és regionális politika bizottságban és a bizottság tagjává Gabriel Borzyt 

választotta. Mivel PaedDr. Viktor Baláž lemondott képviselői posztjáról, és egyúttal az 

Oktatásügyi, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnökévé is választották, ezáltal a 

megüresedett bizottsági elnöki helyre a képviselő-testület október 27-én új elnököt választott.  

Az említett bizottság elnöke PaedDr. Janka Mičudová (független) képviselő lett, új tagja 

pedig Roman Ocelník (független) képviselő. Ing. Ján Lach (Most- Híd) képviselő a 

közrendért felelős bizottság alelnöke, valamint a Szociális, lakásügyi és egészségügyi 

bizottság tagja lett. A közrendvédelmi bizottságból visszahívták Ľudovít Kossuth (független) 

képviselőt.  

 

Változások a városi hivatalban. A város polgármestere, MUDr. Vladislav Laciak 

október 1-én a városi hivatal elöljárói tisztségébe Darina Repaskát nevezte ki, aki a posztot 

Ing. Ján Štefan korábbi elöljárótól vette át.   

December 31-vel 269 személy állt Rozsnyó város alkalmazásában. Ebből 67 a városi 

hivatal apparátusában, a gondozói szolgálatnál 44 fő, az oktatási intézményekben 102 

alkalmazott, a városi rendőrség kötelékében 13 és a regionális foglalkoztatottságot támogató 

projektekben 43 személy. 

  

Képviselők 

 

1. sz. választókörzet 

 

 Ing. Ondrej Bolaček,  független 

 PaedDr. Viktor Baláž, független / Ing. Ján Lach, Most - Híd 

 Ľudovít Kossuth, független  

 Beke Zoltán, független 

 Ing. Peter Marko, OKS 

 František Focko, Smer - SD 

 

2. sz. választókörzet 
  

Ing. Dušan Pavlík, független 

Ing. Karol Kováč, független 
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Bc. Ivan Kuhn, MA, OKS 

Mgr. Dionýz Kemény, független 

 

3. sz. választókörzet 

 

Mgr. Matúš Bischof, OKS 

Roman Ocelník, független 

PaedDr. Janka Mičudová, független 

Mgr. Radoslav Kovács, független 

Mgr. Dušan Pollák, független 

Pavol Burdiga, Most-Híd 

Peter Džačar, független  

 

A város vezetése 

 MUDr. Vladislav  L a c i a k – a város polgármestere 

 Pavol Burdiga - alpolgármester 

 Ing. Ján  Štefan/ Darina Repaská – a városi hivatal elöljárója 

 JUDr. Katarína  B a l á ž o v á – a város főellenőre 

 

Építésügyi, területfejlesztési, környezetvédelmi és közlekedési bizottság  

Elnök:  Ing. Peter  M a r k o 

Alelnök:  Ľudovít  K o s s u t h  

Tagok: 

Pavol  B u r d i g a 

Ing. arch. Peter  B i s c h o f 

Ing. Peter  G a b č o  

Ing. Tibor  T a k á č  

Ing. Nataša  V j e s z t o v á 

Titkár: Ing. Ján  Š r a m k o  

 

Pénzügyi, vállalkozói és városi vagyonkezelő bizottság 

Elnök:   Ing. Ondrej  B o l a č e k 

Alelnök: Bc. Ivan  K u h n 

Tagok: 
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B e k e Zoltán 

Ing. Dušan  P a v l í k 

JUDr. Juraj  D u b o v s k ý  

Ing. Ondrej  K r a č ú n 

Igor  S l a v k a y 

Alexander  T e l e c k ý 

Ing. Erika  V a n y o v á 

Titkár: Ing. Erika  L e s k o v j a n s k á  

 

Oktatásügyi, kulturális, ifjúsági és sportbizottság 

Elnök:   PaedDr. Janka Mičudová 

Alelnök: Mgr. Dušan  P o l l á k 

Tagok: 

Roman Ocelník 

Mgr. Matúš Bischof 

Róbert  K o b e z d a  

Mgr. Katarína  K o h u t i a r o v á  

Bc. Henrieta  R u s n á k o v á 

Mgr. Richard  S z ő l l ő s 

Mgr. Andrej Vaško 

Titkár: Erika  Š v e d o v á 

 

 

Szociális, egészségügy és lakásügyi bizottság 

Elnök:  Mgr. Dionýz  K e m é n y  

Alelnök: Mgr. Radoslav  K o v á c s  

Tagok: 

Ing. Ján Lach 

Mgr. Renáta  H e n c e l o v á  

Bc. Zoltán  K ó n y a 

Anna  M e š ť a n o v á 

Mgr. Monika  Š e ď o v á  

Titkár: Norbert  B o r o s s  
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Közrendvédelmi bizottság 

Elnök:  Peter  D ž a č á r 

Alelnök: Ing. Ján Lach 

Tagok: 

František  F o c k o  

Ing. Róbert  H a n u š t i a k 

Ing. Andrej  O l e x a  

Vojtech  P i k u  

Miroslava  T a k á č o v á  

Titkár: Erika  Č u ň o č k o v á 

 

Idegenforgalmi és bizottság Komisia cestovného ruchu a regionálnej politiky 

Elnök:  Ing. Karol  K o v á č 

Alelnök: Mgr. Dionýz  K e m é n y  

Tagok: Roman  O c e l n í k 

Gabriel  B o r z y  

Ing. Karin  C s e h 

Ing. Štefan  Č e r n á k 

Cyril  M o t y k a  

Titkár: Ing. Tímea  B o d n á r o v á 

 

Főellenőri hivatal 

A város főellenőre –   JUDr. Katarína Balážová 

 

A városi hivatal szervezeti felépítése  

 

Polgármesteri iroda 

A város polgármestere –  MUDr. Vladislav  L a c i a k 

 

 

Rozsnyó város szervezeti összetétele alapján a polgármesteri iroda alá tartoznak:    

 

Alpolgármester –  Pavol Burdiga  
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Polgármesteri titkárság  

 

Tűzvédelem, munkavédelem, polgári védelem, válságkezelés   
 

Hivatalvezető – Ing. Ján Štefan / Darina Repaská 

 

Városi rendőrség – parancsnok: Ing. Robert Temesi 

 

Regionális fejlesztési részleg – vezető: Ing. Eva Petruchová 

 

 

Hivatalvezetői iroda 

 

A városi hivatal elöljárója -  Ing. Ján Štefan / Darina Repaská    

 

A hivatalvezető irodája alá tartozik: 

 

Hivatalvezető titkársága   

 

Informatikai rendszergazda 

 

Rozsnyó város szervezeti felépítése alapján a városi hivatal alábbi osztályai tartoznak az 

elöljáró irodájához: 

 

Általános és belső igazgatási osztály  vezető: Helena Šujanská 

 

Pénzügyi osztály, helyi adók és illetékek vezető: Ing. Klára Leskovjanská 

 

Jogi és városi vagyonkezelő osztály vezető: JUDr. Erika Mihaliková 

 

Építésügyi, területfejlesztési, környezetvédelmi osztály vezető: Ing. Mária Dovalová 

 

Oktatásügyi, kulturális, művelődési és sport osztály vezető: Mgr. Alžbeta Gyömbérová    

 

Szociális és lakásügyi osztály vezető: Bc. Ľudmila Černická / Ing. Katarína Valková 
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 Városi szervezetek  

      

A városnak 2011-ben összesen hét városi fenntartású szervezete volt: 

 

- Rozsnyói Turisztikai Információs Központ /TIC/, Bányászok tere 32 

jogi forma: költségvetési szervezet 

igazgató: Ing. Cseh Karin 

 

- Rozsnyó város Közterület-fenntartó vállalata, Csetneki u. 21 

jogi forma: költségvetési szervezet 

igazgató: Ing. Ivan Demény 

 

- ACTORES Rozsnyói Városi Színház, Šafárik u. 20 

jogi forma: költségvetési szervezet 

igazgató: Mgr. art. Tatiana Masníková 

 

- 1. Rozsnyói r.t., Šafárik u. 20 

jogi forma: gazdasági társaság 

ügyvezető, igazgató: Ing. Štefan Grígeľ 

 

- Rozsnyói Városi Erdők kft. Rozsnyó-Huta 2243 

jogi forma: gazdasági társaság 

ügyvezető: Ing. Bohuš Hudáček 
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- Rozsnyói Városi Televízió kft. /RVTV/, Šafárik u. 29  

jogi forma: gazdasági társaság 

ügyvezető: Mgr. Martina Beshirová szeptember végéig 

 

- Regionális Tanácsadó és Információs Központ /RPIC/ Vállalkozói Inkubátorház  

Kárpátaljai u.  19.  Dél-lakótelep 

jogi forma: jogi személyek nonprofit egyesülete  

igazgató: JUDr. Karol Gogolák 

 

Oktatásügy és művelődés 

 

 Ebben az évben nyolc városi fenntartású óvoda működött – az Űrhajósok,  a Róth 

Ernő, a Rövid utcában, a Róth Ernő utcában magyar tanítási nyelvű óvoda, továbbá a 

Vajansky, a Pionír, a Csetneki és a Kyjevi utcában. Egy óvodát az evangélikus egyház 

működtetett a Zöldfa utcában.   

 Az év folyamán négy alapiskola és egy iskolaközpont tartozott a város fenntartása alá. 

Ezek a Pionír, Kárpátaljai, Arany és Zöldfa utcai alapiskolák. Az iskolaközpont a magyar 

tanítási nyelvű Fábry Zoltán Alapiskolából és Szakközépiskolából áll. A városban van két 

egyházi alapiskola is – a Rozsnyói Református Egyházközség magyar tanítási nyelvű  

alapiskolája és a Nepomuki Szent János Katolikus Alapiskola. A Kassai Kerületi Oktatásügyi 

Hivatal fenntartása alá tartozik a Zöldfa utcai Bentlakásos iskolaközpont.  

 Ebben az évben négy iskolai létesítmény működött a városban – a művészeti 

alapiskola, a szabadidőközpont, szakkörök iskolai központja az Úttörő utcai alapiskola, 

valamint a J. Hronec Akadémikus Alapiskola mellett. 

 A város területén 2011-ben öt, Kassa Megye Önkormányzata által fenntartott 

középiskola működött, mégpedig a Pavol Jozef Šafárik Gimnázium és a Kereskedelmi 

Akadémia a Hronec Akadémikus utcában, az Egészségügyi Szakközépiskola a Május 1. téren, 

a Kereskedelmi és Szolgáltató Szakközépiskola Rozsnyóbányán és a Hviezdoslav utcai 

szakközépiskola.    
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 Rozsnyó város területén található egy pozsonyi főiskola kihelyezett részlege is, ez 

pedig a Szent Erzsébet Egészségügyi és Szociális Munka Főiskola a Kósa-Schopper utcában. 

   

 Január 15-én a város területén megkezdődött az iskolaköteles gyermekek beíratása az 

alapiskolákba.  

 

 A Róth Ernő utcai óvodában február 15-én zajlott a gyerekek óvodai beíratása, 

melyet jelmezbállal kötöttek össze.   

 

 Március 7-én nyílt napot tartottak a pozsonyi Szent Erzsébet Egészségügyi és 

Szociális Munka Főiskola rozsnyói kihelyezett részlegén.  

 

 Március 9-én tesztelték az alapiskolás tanulókat a tanítási nyelvből és matematikából 

a számtani és olvasási készségeik ellenőrzése céljából. A „monitor“ a középiskolai felvételi 

miatt volt számukra fontos.  

 

 Március 15-én és 16-án a végzős középiskolás diákok írásbeli érettségi vizsgát tettek. 

A vizsgaeredményeket a szóbeli érettségi vizsgák előtt egy héttel tették közzé.  

 

 Március 15-én szervezték meg a Fábry Zoltán Alapiskolában a „Kossuth kupa” 

elnevezésű versenyt. A résztvevő tanulók különféle sportágakban – teremfutball, kosárlabda – 

és történelmi vetélkedőn mérkőztek meg egymással.  

 

 Márciusban a városháza kongresszusi termében szervezte meg a Csemadok Területi 

Választmánya a magyar tanítási nyelvű alapiskolák és középiskolák diákjainak járási vers- és 

prózamondó versenyét. A verseny négy kategóriájában 99 tanuló vett részt.   

 

 Március 23-án a magyar tanítási nyelvű Fábry Zoltán Alapiskola csapata megnyerte a 

bibliai olimpia versenyt, melyet a Rozsnyói Római Katolikus Egyházközség szervezett. 

   

Rozsnyó város március 28-án, a tanítónap alkalmából ünnepi délelőttöt szervezett a 

pedagógiai alkalmazottak számára. A meghívottak között voltak az óvodák igazgatónői, a 

rozsnyói alapiskolák, középiskolák, a művészeti alapiskola és szabadidőközpont 

pedagógusainak képviselői. 
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 Március 29-től 31-ig Prágában, a gyakorlócégek nemzetközi kiállításán sikeresen 

képviselték városunkat a Rozsnyói Kereskedelmi Akadémia diákjai.   

 

 Április 8-án került sor annak a szakmai bizottságnak a találkozójára, amely a 

versenybe benevezett 15 ötlet közül kiválasztotta az újonnan kialakított M Zóna logóját. A 

verseny győztese Pavol Katrenič, a rozsnyói P. J. Šafárik Gimnázium diákja lett.   

 

 Április 19-én a városi hivatal közösségi termében a tíz központtal rendelkező Europe 

Direct Slovensko hálózat hatodik alkalommal szervezte meg a „Fiatal európai“ elnevezésű, 

EU-ról szóló műveltségi vetélkedőt a középiskolák harmadik évfolyamos diákjai számára. A 

vetélkedő célja növelni a fiatalok tájékozottságát az Európai Unióról, annak intézményeiről, 

törvényhozásáról, programjairól, hangsúlyozva a fiatal generáció „europolgári“ tudatának 

megerősítését. A versenyen más szlovákiai középiskolák diákjain kívül részt vettek a rozsnyói 

Pavol Jozef Šafárik Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola diákjai is. Az első 

helyezést a nagyrőcei Első Szlovákiai Irodalmi Gimnázium diáklányai nyerték el.  

   

A Föld Napja alkalmából április 20-án a Rozsnyói Szabadidőközpont és a Brantner 

Gemer kft. környezetvédelemmel kapcsolatos, tanulságos és szórakoztató délelőttöt szervezett 

a rozsnyói óvodások részére.   

 

Április 27-én Rajman Mária tanárnő jelentős jubileuma alkalmából egykori diákjai a 

Rozsnyói Művészeti Alapiskolával közösen koncertet szerveztek, melyen fellépett Máté Péter, 

Farkas Árpád és fia, Zsolt, Ádám Anita, Polgáry Nándor, Ulbrik Noémi, Jana Celušňáková és 

Nyéky Miklós. 

 

 A rozsnyói Vajansky utcai óvoda bekapcsolódott a „Naturáčik kalandjai“ című 

szórakoztató projektbe, melynek eredményeképpen a gyerekek még jobban megkedvelték a 

zöldségeket. A projektben résztvevő csapat tagjai május 9-én meglátogatták az óvodásokat, 

és színes programot szerveztek számukra. 

 

 Május 18-án délelőtt a Rozsnyói Szabadidőközpont a Brantner Gemer kft.-vel 

közösen megszervezte a „A körülöttünk lévő természet“ című verseny harmadik évfolyamát a 

rozsnyói és környékbeli alapiskolás tanulók részére. A verseny fő témája a természet volt, és 
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nemcsak annak összetevőivel, hanem a környezetvédelemmel, illetve a hulladék 

osztályozással is kiemelten foglalkoztak. A bisztrói alapiskola tanulói voltak a 

legsikeresebbek, ők végeztek az első helyen.   

 

 Megalakulásának harmadik évfolyamát ünnepelte május 23-án a rozsnyói Meduška 

baba-mama központ. Ez a létesítmény az anyukáknak és három éves kor alatti gyermekeiknek 

biztosít szabadidős tevékenységeket a Dél-lakótelepen.     

 

 Május 25-én tizedik alkalommal került megrendezésre a vetélkedővel egybekötött 

Andrássy Nap. Az alapiskolás tanulók számára szervezett verseny célja régiónk 

történelmének megismerése volt. A rendezvényt a Fábry Zoltán Alapiskola pedagógusai és a 

Gömöri Ifjúsági Társaság szervezte.    

 

 Május 31-én az ismert írónő és humorista, Oľga Feldeková védnökségével zajlott az 

„Olvassunk...“ elnevezésű gyermek olvasói maraton negyedik évfolyama. A 

kezdeményezésbe már második alkalommal kapcsolódott be a Pavol Dobšinský Gömöri 

Könyvtár, hogy ezzel is olvasásra ösztönözzék a gyerekeket. Rozsnyón ebben a projektben 90   

vett részt az Arany, a Zöldfa, a Pionír utcai alapiskolákból és a Nepomuki Szent János 

Katolikus Alapiskolából. A programban egész nap részt vett Pavol Burdiga alpolgármester is, 

aki rövid részlettel indította az olvasói maratont.  

 

Június 6-án a Pavol Dobšinský Gömöri Könyvtár RNDr. Jaroslav Stankovič neves 

barlangásszal, a várhosszúréti Buzgó-barlang üzemeltetőjével együttműködve előadásokat 

szervezett „A Szlovák-karszt barlangjai – természeti világörökség“ címmel a helyi 

alapiskolák tanulói számára.  

 

Szeptember 3-án a rozsnyói Szűz Mária Mennybemenetele Székesegyházban, a 

Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége szervezésében zajlott a 2011/2012-es iskolaév 

országos ünnepélyes megnyitója a szlovákiai magyar tannyelvű alapiskolák számára.   

    

Szeptember 30-án nyílt napot tartottak a Rozsnyói Szabadidőközpontban. Erre a 

rendezvényre több mint száz gyermek látogatott el szüleivel, nagyszüleivel együtt, illetve a 

rozsnyói alapiskolák pedagógusainak kíséretében. Valamennyi látogató számára érdekes 

programot állítottak össze. A különféle finomságokon kívül a jelenlévők megismerkedhettek  
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a szabadidőközpont tevékenységével és a 2011/12-es iskolai évre tervezett programokkal is. 

A gyermekek és szüleik kipróbálhatták magukat különböző sportágakban és 

versenyszámokban. Kipróbálhatták az arcfestést, a rajzolást, játszhattak kutyákkal, melyek a 

jövőben a gyerekek mindennapi életének részei lesznek a szabadidőközpontban.  

 

A Kyjevi utcai óvodában október 14-én egy iskoláskor előtti neveléssel foglalkozó 

szervezet „Tanítsuk meg a gyerekeket egészségesen játszani“ című projektet valósított meg.  

A projektben a rozsnyói és környékbeli óvodák óvónői vettek részt együttműködve a 

Rozsnyói Városi Hivatal oktatásügyi osztályával.   

  

A Csetneki utcai óvoda pedagógiai munkatársainak közössége a gyerekekkel együtt, a 

nem pedagógiai dolgozók, szülők és barátok segítségével tevékenységének, környezetvédelmi 

aktivitásainak köszönhetően a 2010/11-es tanévben ötödik alkalommal teljesítette a „Zöld 

Iskola“ cím, tanúsítvány és zászló elnyeréséhez szükséges feltételeket. A tanúsítványt 

október 20-án adta át Iveta Radičová, a Szlovák Köztársaság kormányfője. 

 

Október 24-én a rozsnyói Arany utcai alapiskolát a járás egyetlen iskolájaként 

tüntették ki a rangos címmel és zászlóval a Zöld Iskola/Eco-Schools nevű nemzetközi oktatási 

program keretében. Ez az oklevél a diákok és tanítók környezetvédelem terén kifejtett 

tevékenységét díjazza.  

 

A Zöldfa utcai alapiskola közössége október 26-án meghívta egykori, immár 

nyugdíjas tanítókollégáit az idősek hónapja alkalmából rendezett eseményre.   

 

November 10-én a Kyjevi utcai óvodában zajlott a gyermekek ünnepélyes találkozója 

a nagyszülőkkel. A gyerekek fellépése rendhagyó, hagymás ételek kóstolójával volt 

egybekötve, valamint megemlékeztek az óvoda működésének 25. évfordulójáról. 

 

Megalakulásának 50. évfordulóját ünnepelte a rozsnyói Arany utcai alapiskola 

november 23-a és 25. között. November 23-án ünnepségre került sor a rozsnyói történelmi 

városháza kongresszusi termében, a fogadásra meghívást kaptak a város vezetésének,  

iskoláinak képviselői és olyan személyiségek, akik a múltban ennek az iskolának a diákjai 

voltak. November 24-én az iskola ebédlőjében jöttek össze azok, akik az iskolában valamikor 

dolgoztak, illetve jelenleg is dolgoznak. Az ünnepség csúcspontjaként születésnapi iskolai 
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bált szerveztek. Richard Szőllös, az iskola igazgatója köszönetét fejezte ki mindazoknak, akik 

támogatásukkal hozzájárultak az ünnepség megszervezéséhez.  

November 25-én a Rozsnyói Művészeti Alapiskola igazgatósága egy jazz koncert 

keretében találkozót szervezett a tanulók részére Farkas Árpáddal.  

A Kereskedelmi-Kulturális Központ színháztermében ünnepelte november 25-én   

megalakulásának 60. évfordulóját a Rozsnyói Egészségügyi Szakközépiskola. Az ünnepi 

eseményen a volt és jelenlegi alkalmazottakon kívül megjelent több neves közéleti és az 

egészségügy területén tevékenykedő ismert személyiség. Ebből az alkalomból kiadtak egy 

emlékkönyvet is, amely összefoglalja az iskola történetét a megalakulástól napjainkig. Az 

iskola jelenlegi diákjai az ünnepi alkalomra rövid színházi előadást is készítettek.  

November 30-án a Róth Ernő utcai óvodában „A jövő óvodája“ című projekt került 

megszervezésre.  A projekt keretében szakmai workshop zajlott „A digitális technológia 

integrációja az iskoláskor előtti gyermekek mindennapi tevékenységébe“ címmel, melyen a 

rozsnyói régió óvónői vettek részt.  

A Kyjevi utcai óvodában december 5-én valósult meg „A gyermekek és szülők az 

elhízás ellen“ elnevezésű projekt első része sportdélután formájában.   

Az egész iskola bekapcsolódott a Fábry Zoltán Alapiskola és Szakközépiskola által 

december 8-án szervezett „Iskola kilátással“ című rendezvénybe. A tanulók 

bekapcsolódhattak többféle, olvasással, képzőművészettel kapcsolatos versenybe 

sportjátékokba, kipróbálhatták a sakkot és a zumbát.  

December 14-én nyílt napot tartottak a Pionír utcai alapiskolában.  

December 15-án zajlott az Arany utcai alapiskola születésnapi ünnepsége. 

 

Gazdaság – infrastruktúra – környezetvédelem 

 

Globálisan elmondható, hogy 2011-ben is folytatódott a gazdasági növekedés 

lassulása a világban, Európában és Szlovákiában is. Ennek következménye elsősorban a 

növekvő munkanélküliség volt, továbbá a hosszan tartó adókrízis az eurozóna néhány 
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országában. Szlovákia bruttó hazai termék (GDP) értéke ebben az évben 3,3%-kal nőtt,  míg 

2010-ben ez a növekedés 4,2%-os volt. A GDP fő forrása Szlovákiában továbbra is a tiszta 

külföldre irányuló export.   

A gazdaság kedvezőtlen külföldi és szlovákiai alakulása ellenére Rozsnyó városnak a  

2011-es év folyamán sikerült elfogadni a költségvetését, elkezdeni, illetve befejezni néhány, 

helyi infrastruktúra kiépítésével, felújításával kapcsolatos projektet.  

 

A város költségvetését a képviselő-testület június 13-i ülésén fogadták el. Az 

elfogadott kiegyensúlyozott költségvetés számolt a feleslegessé vált városi vagyon eladásából 

származó bevétellel is. Az év során a város költségvetését kétszer, október 27-én és december 

15-én változtatták meg.    

 

Rozsnyó város 2011-es költségvetése 

 

 

 

 

Január hónap folyamán a diákönkormányzat és a Život je pes polgári társulás 

aláírásgyűjtést kezdeményezett egy rozsnyói kutyamenhely létrehozása érdekében.      

 

Február 16-tól 28-ig Rozsnyó város a Brantner céggel együttműködve papírgyűjtést 

szervezett a város területén. Mindazok, akik bekapcsolódtak az akcióba, jutalomban is 

részesültek – 6 kg papírhulladékért egy tekercs toalettpapírt kaptak.   

 

A közbeszerzési hivatal február 18-i határozatában 266 829,73 eurós bírságot szabott 

ki Rozsnyó város részére azért, mert a „Družba V.-VII. 3 x 30 lakású bérlakás, beleértve a 

műszaki felszereltséget“ tárgyú megrendelés szerződéskötésénél nem tartották be a 

közbeszerzési törvény egyik feltételét. Rozsnyó város megtámadta a hivatal határozatát a 

bíróságon, a jogi képviseletét a képviselők által elfogadott szerződés alapján JUDr. Ján 

Čarnogurský ügyvédi irodája látta el.     

 

Április 16-án a délelőtti órákban Rozsnyó város az előző évekhez hasonlóan 

úgynevezett tavaszi takarítást szervezett. A lakások tulajdonosai, illetve bérlői rendet 

Teljes bevétel 2011-ben €-ban 18 947 949 

Összes kiadás 2011-ben €-ban 18 947 949 
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csináltak a lakóházak közös helyiségeiben és azok közvetlen környezetében. A Brantner cég 

szükség esetén nagy kapacitású konténereket biztosított.   

 

Május 16-án a képviselő-testület tagjai 3/5-ös többséggel döntöttek a város TEKO-R 

vállalatban levő kisebbségi tulajdonának eladásáról a többségi tulajdonos STEFE. SK cégnek.       

  

Május 20-án délelőtt a szlovákiai szabadidőközpontok napja keretében a rozsnyói 

városháza udvarában ünnepélyesen megnyitották az M Zónát, mely megfelelő helyet biztosít 

a fiatalok találkozásának és a középiskolások, egyetemisták számára szervezett különféle 

tevékenységeknek. A megnyitó ünnepségen részt vett Burdiga Pál, a város alpolgármestere, 

aki ünnepi beszédet mondott. 

 

Szeptember 9-én a városháza kongresszusi termében zajlott az Idegenforgalom – 

Ifjúság – Jövő és a Gömör-Tornai régió tartósan fenntartható fejlődése elnevezésű 

konferencia. A találkozón szlovákiai és magyarországi idegenforgalmi szakemberek 

szerepeltek.   

 

Szeptember 9-én befejeződött a Družba V. – VII. bérlakások építése, melyeket 

kollaudáltak.  

 

Szeptember 10-én a Dél-lakótelepen MUDr. Vladislav Laciak, Rozsnyó város 

polgármestere jelenlétében a TEKO-R kft. egy új játszóteret adott át a gyerekeknek, mely a 

régi, eredeti játszótérhez képest jelentősen megváltozott. A gyerekeket a délelőtt folyamán 

nemcsak a játszótér egyes látványosságai várták, hanem a  TEKO-R cég apró ajándékai is. Az 

eseményt az Actores Városi Színház színészeinek fellépése gazdagította, akik eljöttek a 

gyerekek közé a játszótérre. Az ünnepélyes megnyitón részt vettek a városi önkormányzat 

további képviselői is.     

 

Október folyamán befejeződött a műfüves, többfunkciós sportpálya építése a Dél-

lakótelepen.  

 

Október 7-én kollaudálták az új  Družba V. – VII. bérlakások melletti infrastruktúrát, 

beleértve a helyi közutat.  
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Október 25-én került megrendezésre a „Desztináció menedzsment szervezése 

Rozsnyón és a Szlovák-karsztban“ elnevezésű konferencia a Bányászok terén, a kongresszusi 

központban. A konferencia célja az idegenforgalom támogatásáról elfogadott törvény 

alkalmazására való felkészülés volt.   

 

Október 25-én a Medišport szállóban zajlott a NATURA 2000 – a táj része Kassa 

megyében elnevezésű szakmai konferencia a Szlovákiai Környezetvédelmi Ügynökség 

szervezésében. A szeminárium nemcsak az államigazgatásban, önkormányzatoknál dolgozó 

alkalmazottaknak szólt, hanem a környezet- és természetvédelem területén működő 

csoportoknak, valamint a civil szervezeteknek és a széles nyilvánosságnak is.    

A novemberi hónap folyamán Rozsnyóbányán, az egykori trafóállomáson 

megkezdték a terület kerítésének és a ketrecek kiépítését, ahol az elhagyott kutyák és más 

állatok menhelyét alakítják majd ki.    

November 2-án a Bányászok terén található történelmi városházán, a polgármester 

irodájában ünnepélyesen átadták „A rozsnyói Bányászok tere és Šafárik utca felújítása“ nevű 

projekttel kapcsolatos szakvéleményt. A dokumentumot az Inžinierske stavby rt. és a  J. P. –  

STAV kft. ügyvezetői és képviselői vették át a város polgármesterétől. A projekt átadásán a 

helyi önkormányzat képviselői is részt vettek. Az átépítés elfogadott ütemterve szerint az 

építési munkálatok 2012 márciusában kezdődnek.   

November 25-én befejeződött és ünnepélyesen átadásra került Rozsnyó város új 

beruházása, a J. Hronec ak. Alapiskola felújítása és modernizációja a rozsnyói Dél-

lakótelepen. A rozsnyói Kárpátaljai utca alapiskolájának épülete előtti hivatalos 

szalagátvágással Rozsnyó város, az építkezés beruházója és a J.P. – STAV Rožňava kft., a 

megvalósító cég átadta az iskola modernizált helyiségeit RNDr. Ján Džubáknak, az iskola 

igazgatójának. Az ünnepélyes átadáson megjelentek a rozsnyói önkormányzat, valamint a 

Szlovák Köztársaság Mezőgazdasági és Régiófejlesztési Minisztériumának képviselői. A 

teljes felújítási projekt megvalósítása tizenhat hónapig tartott.   

December 2-án zajlott az építési terület átadása a futballstadionban, ahol megkezdik a 

főtribün tetőzetének javítását. A tető a múlt év nyarán egy erős viharban sérült meg.  
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A decemberi hónap folyamán kezdték meg a gázvezeték építését, melynek beruházója 

Rozsnyó város volt. Ez az építkezés a „Nová IBV areál Tehelne Rožňava” – (zámoček) című 

projekt része volt. 

December 14-én került sor a szennyvízhálózat kiépítésének ünnepélyes megkezdésére 

Rozsnyóbánya és Sajóháza (Nadabula) városrészekben, melyet az Európai Unió vissza nem 

térítendő anyagi támogatásából finanszírozott a város. Ezen az ünnepélyes megnyitón részt 

vettek a kassai székhelyű Kelet-szlovákiai Vízművek, a Kassai Megyei Önkormányzat és a 

rozsnyói önkormányzat képviselői. 

 

Egyházi élet 

 

 A januári hónap végén Rozsnyó város területén a három helyi egyházközség - a 

római katolikus, evangélikus és református – közös szervezésében zajlottak a sorrendben 

hatodik alkalommal megrendezett Ökumenikus Imanapok.      

 

 A Csemadok Rozsnyói Alapszervezete székházában január 28-án rendhagyó egyházi 

előadás zajlott „Hűség“ címmel, melyet a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház 

nyugalmazott püspöke, ThDr. Erdélyi Géza tartott. Az előadáson a református egyházközség 

tagjain kívül más felekezetű egyházközségek hívei is részt vettek.   

  

 Február 5-én a 2011-ik évi Rozsnyói Városnapok keretében ökumenikus 

istentiszteletet tartottak a Szűz Mária Mennybemenetele székesegyházban.   

 

 Február 8-án az Apostoli Egyház Rozsnyói Gyülekezete a városi hivatal 

nagytermében szervezte meg „A házasság nemzeti hete“ elnevezésű rendezvényt.    

 

 Április 21-én, zöldcsütörtökön a római katolikus egyházközség hívei a rozsnyói Szűz 

Mária Mennybemenetele székesegyházban gyűltek össze, ahol ünnepi szentmise zajlott az 

oltáriszentség alapításának és Jézus tanítványaival elköltött utolsó vacsorájának emlékére. 

 

 Május 1-én a Római Katolikus Püspökség és a Rozsnyói Római Katolikus 

Egyházközség szentmise keretében emlékezett meg II. János Pál pápa életéről és 

munkásságáról, aki 2003-ban Rozsnyóra látogatott.   
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 Május 20-án és 21-én a Rozsnyói Református Egyházközség tagjai és a református 

alapiskola tanulói bekapcsolódtak a „Szeretethíd 2011” elnevezésű önkéntes tevékenységbe. 

Az említett napokban valamennyi résztvevő megtisztította a szeméttől városunk egyes 

területeit. A kezdeményezést Rozsnyó Város Közterület-fenntartó Vállalata is támogatta.     

 

Augusztus 27-én a kora reggeli órákban Szlovákia bányászvárosainak és -

településeinek negyedik találkozója keretében ökumenikus istentiszteletet tartottak a Szűz 

Mária Mennybemenetele székesegyházban.    

 

Július 5-én emlékünnepség zajlott a rozsnyói Bányászok terén található püspöki 

palota előtt Cyril és Metód Nagy-Morva Birodalomba érkezésének 1148. évfordulója 

alkalmából. Az ünnepség szervezője a Rozsnyói Római Katolikus Püspökség, a Rozsnyói 

Római Katolikus Egyházközség, a Rozsnyói Evangélikus Egyházközség és a Matica 

slovenská rozsnyói helyi szervezete volt.    

 

December 3-án került megrendezésre az „Adventi család Krisztussal“ című esemény   

a Rozsnyói Református Egyházközség parókiahivatalában.     

 

Időjárás és rendkívüli események 

 

Az időjárást ebben az évben száraznak jellemezhetjük, kisebb mennyiségű 

csapadékkal.   

Január 15-én a délutáni órákban Rozsnyó fölött az égbolton szokatlan természeti 

jelenség – szivárvány – volt látható. Főleg azért volt különleges, mert ez a jelenség az év 

leghidegebb hónapjában jelent meg. Február utolsó hétvégéjén gyönyörű napos idő volt.  

Március harmadik hetében a folyamatos esőzések és hóolvadás eredményeképpen 

emelkedett Kelet-Szlovákia folyóinak vízszintje. Szlovákia néhány részén a Szlovák 

Hidrometeorológiai Intézet (SHMU) harmadfokú árvízvédelmi riasztást adott ki. Március 

végén a levegő legmagasabb hőmérséklete elérte a 13-20 °C-t. Április elején Szlovákiában  

rendkívül erős szélvihar tombolt, mely néhány helyen elérte a 100 km/órás sebességet. Emiatt 

valamennyi hegyvidéki területen harmadfokú riasztás lépett érvénybe. Május folyamán a 

levegő legmagasabb hőmérséklete 19 °C és 32 °C között mozgott.  
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Június folyamán a zivatarok miatt elsőfokú árvízvédelmi riasztást is kiadtak az ország 

területén. Június 24-én Szlovákia keleti részén erős vihar söpört végig. Néhány helyen a 

felhőszakadás és jégeső jelentős károkat okozott. Július 10-én a levegő maximális 

hőmérséklete elérte a 33  és  35 °C-ot. Augusztus 8-án a Szlovák Hidrometeorológiai Intézet   

(SHMU) egész napra másodfokú viharjelzést adott ki a nagy esőzések és széllökések miatt.     

Augusztus elejétől október elejéig csapadékmentes időjárás volt, és az év végén már csak 

elvétve fordultak elő esős időszakok. Augusztus végén a hidrometeorológiai intézet 

másodfokú hőségriadót rendelt el, mert a levegő legmagasabb hőmérséklete elérte a 34-37° C-

ot. A szélsőséges forróság miatt jégesővel kísért erős zivatar söpört át a Rozsnyói járás északi 

részén. Kisebb mértékű jégesőt Rozsnyón is észleltek.  

 

Szeptemberben a levegő maximális hőmérséklete 23 °C és 33 °C között mozgott.   

Október elején Szlovákia magasabban fekvő hegyvidéki területein jelentős mennyiségű hó 

esett. November elején a levegő hőmérséklete elérte a 24 °C-ot is, majd a hónap végére 3 °C-

ra süllyedt. A decemberi hónap folyamán az átlaghőmérséklet 5 °C volt. 

 

Június 8-án a rozsnyói téli stadion mellett szagtalan gáz – ammónia – szivárgása 

miatt volt szükség a tűzoltók beavatkozására. A tűzoltók biztosították a stadion környékét, a 

szivárgás során senkit nem kellett kórházba szállítani.   

 

 

Városi rendőrség 

 

2011-ben a Rozsnyói Városi Rendőrség a városi közrend betartásának ellenőrzésére, 

valamint Rozsnyó város hatályos általános érvényű rendeletei betartásának ellenőrzésére és a 

város polgárainak igényeire fektetett hangsúlyt. A rendőrség lehetőségei szerint és jogkörének 

keretein belül napi tevékenysége mellett igyekezett megoldást találni a polgárok, a 

polgármester, az önkormányzati képviselők, a város területén működő intézmények és 

szervezetek részéről érkező panaszokra, megkeresésekre is.     

 

A Rozsnyói Városi Rendőrség tevékenysége során használja a városi kamerarendszert 

is. A kamerarendszer felvételeit az említett időszakban a Rozsnyói Városi Rendőrség 492 
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esetben használta fel szabálysértés elkövetésének felderítésére, illetve dokumentálására. A 

kamerás monitorrendszer felvételeit együttműködés keretében 2011-ben 26 alkalommal 

bocsátották a bűnügyi rendőrség és a rozsnyói rendőrség rövidített nyomozási eljárásokkal 

foglalkozó osztálya munkatársainak rendelkezésére. 

 

A városban továbbra is gondot okoz a fiatalkorúak alkoholfogyasztása. Ennek okán 

tartottak hosszabb időn keresztül szúrópróbaszerű ellenőrzéseket az említett korosztály 

alkoholfogyasztásának ellenőrzésére, valamint teljes körű, tervezett közös akciókat is a 

rendőrségi testülettel és a rozsnyói munka-, szociális és családügyi hivatal munkatársaival 

együttműködve éttermekben, bárokban, vendéglőkben a város egész területén. A Rozsnyói 

Városi Rendőrség rendszeresen tartott véletlenszerű ellenőrzéseket a kocsmák, bárok 

nyitvatartási idejének, illetve zárórájának betartásával kapcsolatban. Ebben az időszakban a 

városi rendőrség 91 ellenőrzést tartott a vendéglátóhelyeken.   

 Az együttműködés keretében a  bűnügyi rendőrség felkérésére rendszeresen 

monitorozták főleg a Šafárik utcai Colors klub előtti területet, valamint a többi bár környékét 

is a teljes Šafárik utcán. Az említett ellenőrzés többnyire pénteken, az éjjeli órákban zajlott,  

amikor rendszeresen sor került összetűzésekre, verekedésekre és egyéb bűncselekményekre. 

Június 1-től megerősítették a Rozsnyói Városi Rendőrség péntek éjjeli járőreit is a 

szórakozóhelyek, bárok előtt előforduló rendbontások miatt.   

 A városi rendőrség az említett időszakban kényszerítő eszközöket is alkalmazott, egy 

esetben, amikor az illető személy nem reagált a felszólításra és aktív ellenállást tanúsított.    

 

 A városi rendőrség az év folyamán kénytelen volt intenzívebben ellenőrizni a város 

közrendről szóló általános érvényű rendeleteinek (VZN) betartását, mégpedig az egyes 

fegyelmezetlen kutyatartók  közterületen való kötelességeinek megszegése miatt.      

 

 A Rozsnyói Városi Rendőrség 2011-es évi tevékenységéről szóló jelentéséből kitűnik, 

hogy a város egyik legsürgetőbb problémája a rossz közlekedési helyzet. Mivel megnőtt a 

gépjárművek száma, az újonnan kiépített néhány parkolóhely ellenére kevés a parkoló a város 

területén, főleg a lakótelepeken.   

 

 2011-ben a további rendőri szervek rozsnyói részlegeivel együttműködve összesen 63 

közös művelet zajlott, ebből négy országos hatáskörű volt. A Rozsnyói Városi Rendőrség 

tagjai a járási rendőrparancsnokság és a rozsnyói munka-, szociális és családügyi hivatal 
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munkatársaival közösen ebben az időszakban négy teljes körű közös akciót szerveztek, 

melyek az iskolakerülés, a fiatalok alkoholfogyasztásának és az extrémizmus 

megnyilvánulásainak ellenőrzésére irányultak „Az iskolakerülés, fiatalkorú személyek 

alkoholos italokkal való kiszolgálásának és az extrémizmus megnyilvánulásainak ellenőrzése 

Rozsnyó város területén“ témájú projekt nyomán. A kérdéses időszakban a Rozsnyói Városi 

Rendőrség tagjai együttműködtek a szlovákiai vámhivatal  munkatársaival, más városok és 

települések városi rendőrségeivel is, ahogy a városi, állami, bírósági és magán intézmények és 

szervezetek alkalmazottaival is.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

A szabálysértések területén pozitív mutatók jelentkeztek, mivel számuk az elmúlt években 

fokozatosan csökken. A 2010-es évvel összehasonlítva, főleg a városi kamerarendszer 

Szabálysértés  fajtája A városi rendőrség által 2011-ben 

vizsgált szabálysértések száma - 

összesen 

Közlekedési kihágás 843 

Érvényes parkolókártya nélküli parkolás 377 

Kutyatartók kötelességei – a közrend 

védelméről szóló ált. érvényű rendelet 

32 

Csendháborítás - a közrend védelméről 

szóló ált. érvényű rendelet 

32 

Nemdohányzók védelme - a közrend 

védelméről szóló ált. érvényű rendelet 

66 

Alkoholfogyasztás tilalma - a közrend 

védelméről szóló ált. érvényű rendelet 

66 

A város köztisztaságának és rendjének 

betartásáról szóló általánis érvényű 

rendelet 

466 

A piaci árusítás feltételeiről szóló 

általános érvényű rendelet 

24 

Plakátok kiragasztásáról szóló általános 

érvényű rendelet 

3 

Taxiszolgálat állomáshelyének 

létrehozásáról és használatáról szóló 

általános érvényű rendelet 

6 

Alkoholizmus elleni védelem területén 

elkövetett kihágás 

3 

Közrend elleni kihágás 32 

Összes szabálysértés 1950 
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megelőző hatásának köszönhetően összességében 1310-zel csökkent a kihágások száma, 

ebből a közlekedési szabálysértések esetében 704-gyel.   

 

Tűzesetek 

      2011-ben a Rozsnyói Járási Tűzoltó- és Mentőszolgálat tűzoltóit 55 tűzesethez 

riasztották, melyeknél a keletkezett közvetlen károk értéke 15 180 eurót tett ki. Az időben 

végzett beavatkozásoknak köszönhetően 943 160 eurós értéket sikerült megmenteni. A 

tűzeseteknél egy személy könnyebben megsérült. A tűz miatt haláleset szerencsére nem 

történt.  

 

A 2010-es évvel összehasonlítva a tűzesetek száma nem alakult kedvezően. 2011-ben 

nyolc tűzkárral több történt, a közvetlen károk 7815 euróval nagyobb értékűek voltak a 

tavalyinál, a megmentett értékek 675 330 euróval szintén magasabb voltak. 2010-ben egy 

személy súlyosan megsérült, a tárgyalt évben pedig egy személy könnyebb sérüléseket 

szenvedett.  

 

A 2011-es év zárása 

 

A rozsnyóiak és a városba látogatók szilveszter napján, december 31-én már 

hagyományosan a Bányászok terén búcsúztatták az óévet. Éjfél előtt harminc perccel az 

őrtornyon levetítették a Rozsnyói Városi Televízió rövidfilmjét a városban 2011-ben lezajlott 

legfontosabb eseményekről.   

 

 

 

 Šimon Csaba, a város krónikása 


