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A) KÖZÉLET 

 

A város polgármestere Pavol Burdiga 

Demográfiai fejlődés  

Rozsnyó város elsőszülött polgára 2013-ban Viktória Gunárová lett. A kislány 

az új év első napján, 2013. január 1-én, kedden 14.30 órakor született.  

A rozsnyói Szent Borbála Kórház nőgyógyászati-szülészeti osztályán a 2,74 

kilogramm súllyal és 45 cm-rel született Viktóriát és édesanyját, Mária Gunárovát 

köszöntötte Pavol Burdiga, a város polgármestere, Mgr. Dionýz Kemény, a Polgári 

Ügyek Testületének elnöke és Erika Švedová, a PÜT titkára.     

A megjelentek ajándékot és emléklapot adtak át Viktóriának. Mária Gunárova 

aláírta a város krónikáját.   

 

2013-ban a város legidősebb polgára Jozef Hudák volt, aki 2013. december 

23-án betöltötte 99. életévét.  

 

A leggyakoribb lánynevek 2013 a következők voltak: Sofia (12), Viktória (9), 

Laura (8), Kristína, Natália (7), Nela, Vanesa (6), Martina (5), Mária, Miriam (4). 

 

A leggyakoribb fiúnevek 2013-ban: Lukáš (13), Adam, Dávid (10), Dominik (8), 

Kristián, Peter, Filip, Sebastián (7), Jakub (6). 

 

A város lakosságának száma 2014. január 1-én: 18 466 

Születések száma: 154 

Elhalálozások: 190 

A városba költözött polgárok száma: 264 

Az elköltözött polgárok száma: 386  
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Január  

Képviselői eskütétel 

2013. január 9-én zajlott a rozsnyói képviselőtestület ünnepi ülése, melynek 

egyik pontja egy új képviselő eskütétele volt. Gabriel Borzy (MKP) képviselő ezen a 

napon elfoglalta Ing. Dušan Pavlík (független) helyét, aki 2012 végén mondott le 

képviselői mandátumáról.  

A Rozsnyói Városi Rendőrség új parancsnokának kinevezése 

Január 31-én ülésezett a rozsnyói városi képviselőtestület. A polgárok által 

választott képviselők ülésének egyik betervezett  pontja a Rozsnyói Városi 

Rendőrség új parancsnokának kinevezése volt.   

 A munkahellyel kapcsolatos álláspályázat január 16-án és 21-én zajlott. A hét 

jelentkezőből hat jelölt vett részt a meghallgatáson, akik közül a pályázati bizottság 

Ing. Róbert Hanuštiak megválasztását javasolta a testületnek.   

 A Rozsnyói Városi Rendőrség új parancsnoka kinevezését követően 2013. 

február 1-től látja el a posztját.  

Idegenforgalmi vásárokon való részvétel 

Rozsnyó hagyományos módon 2013-ban is két idegenforgalmi vásáron 

mutatkozott be.   

 2013. január 24. és 27. között az ITF Slovakiatour nemzetközi turisztikai 

kiállítás látogatói ismerkedhettek meg városunkkal és az általa kínált lehetőségekkel.     

 Rozsnyó a Kassai Megyei Önkormányzat standján, ismét a gömöri régió 

keretében mutatkozott be Alsó-Zemplén vidékével, a szepességi régióval, illetve a 

Szlovák Paradicsommal, Stósz fürdővel és Kassával, Európa 2013-as kulturális 

fővárosával együtt.    

 A vásárra a pozsonyi Incheba Expo kiállítási csarnokában került sor.    

A budapesti „Utazás“ kiállítás 2013. február 28-tól március 3-ig zajlott. Városunk a 

szlovákiai stand részeként mutatkozott be, mely ebben az évben a vásár 

partnerországa volt. A szlovákiai kiállításon összesen húsz kiállító mutatkozott be.     

 Hagyományosan főleg a betléri kastély, a krasznahorkaváraljai mauzóleum és 

a Rozsnyó környéki barlangok iránt volt legnagyobb az érdeklődés. 
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Február 

A Matica slovenská elnökének látogatása  

2013. február 5-én, kedden a rozsnyói Pavol Dobšinský Gömöri Könyvtár  a 

nyilvánosság számára szervezett eseményekkel teli évet indított el. A „Hazátlan élet 

1945-1960 Jozef Cíger-Hronský argentínai hagyatékából“ című kiállítás 

megnyitásával a könyvtár folytatta azt a trendet, mellyel igyekszik nyitni a város minél 

nagyobb számú lakossága, illetve azok felé, akik számára városunk a munka vagy a 

tanulmányok helyszíne lett.       

 A kiállítást ezen a napon ünnepélyes keretek között Ing. Marián Tkáč, PhD, a 

Matica slovenská elnöke nyitotta meg, majd „Slovenské príbehy“ (Szlovák történetek)  

címmel könyvekről szóló beszélgetés következett.    

Április  

Az Amerikai Egyesült Államok nagykövetségének konzulja Rozsnyón 

Nathan Ringger, az Amerikai Egyesült Államok pozsonyi nagykövetségének 

konzulja áprilisban Rozsnyóra látogatott. A konzul a rozsnyói Pavol Dobšinský 

Gömöri Könyvtár meghívására Filip Kulisev szlovák fotográfus Amazing című 

kiállításának záró rendezvényén vett részt.      

 2013. április 24-én a rozsnyói könyvtárban találkoztak a helyi P. J. Šafárik 

Gimnázium, a Kereskedelmi Akadémia és a Rozsnyói Egészségügyi 

Szakközépiskola diákjai. A kiállítás záró eseményének első felében a kiállított 

fényképekről folyt a beszélgetés, majd a találkozó második részében a diákok 

megvitatták Nathan Ringgerrel az amerikai tanulmányi- és munkalehetőségeket, 

illetve az országaink közötti vízum kérdését is. A kommunikáció teljes egészében 

angol nyelven zajlott.   

 A Bányászok terén található városháza reprezentatív helységeiben fogadta a 

konzult Pavol Burdiga, Rozsnyó város polgármestere is. Rövid beszélgetés után 

mindketten megtekintették az éppen felújítás alatt álló főteret, Ringger felment a 

rozsnyói őrtoronyba is, és madártávlatból is megnézte a várost.   
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Július 

A felújítás befejezése a Bányászok tere egy részén és a Šafárik utcán 

A rozsnyói Bányászok tere egy részének felújítási munkálatai 2011 

novemberében kezdődtek, amikor az építési területet átadták a kivitelezőknek – a 

rozsnyói J. P. STAV cég és a kassai Inžinierske stavby konzorciumnak. Az építési 

munkák 2013. július 31-én fejeződtek be. A közel két évig tartó felújítás alatt új 

arculatot kapott a Bányászok terének teljes nyugati része – ezen a területen 

felújították a járdákat, kikövezték a parkolót, ami a felújítás előtt is ugyanilyen célt 

szolgált, a körülötte elhaladó utat bazaltkockákkal rakták ki. A főtér ezen részén új 

padokat helyeztek el, a tér sarkában egy szökőkút épült.       

A főtér keleti részén felújították az utat. A felülete jelenleg szintén 

bazaltkockákból áll.  

A főtér északi része egy kisebb, kamara jellegű rendezvények megtartására 

alkalmas szabadtéri színpaddal gazdagodott.    

A környezetvédelem jegyében a torony alatti kis boltok előtt füves zöld 

területet alakítottak ki, és a főtéren tizenhárom juharfát és öt darab hársfát ültettek el.  

A rekonstrukció része volt a közvilágítás lámpaoszlopainak és lámpáinak 

felújítása is.   

Október  

A Kassai Megyei Önkormányzat díjai 

Az idei év őszén a Kassai Megyei Önkormányzat díjazottjai között a rozsnyói 

közélet és sportélet személyiségei és csapatai is szerepeltek. A kitüntetéseket, 

melyek közé a Kassai Megyei Önkormányzat díja, a Kassai Megyei Önkormányzat 

elnökének díja és Kassai Megyei Önkormányzat elnökének emlékplakettje tartozik, 

ünnepélyes díjátadó keretében 2013. október 11-én adták át a kassai Állami 

Színházban.  

 A Kassai Megyei Önkormányzat díját Adrián Angyal és Róberta Lebovská,  a  

rozsnyói Taekwondo Hakimi tagjai, valamint a Testvériség Gömöri Bányásztársaság 

kapták. A Kassai Megyei Önkormányzat elnökének emlékplakettjével a Speleo 

Rožňava barlangászcsoportot tüntették ki.  
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November  

Megyei önkormányzati választások 

2013. november 9-én zajlott Szlovákiában a megyei önkormányzatok  

képviselőinek és elnökeinek választása. A választásokon harmincöten jelöltették 

magukat a Kassai Megyei Önkormányzat testületébe, a megyei önkormányzat 

elnökének posztjára tíz jelölt pályázott. 

Rozsnyó a 8. számú választókörzetbe tartozott, melyet a teljes Rozsnyói járás 

alkotott. A soron következő választási időszakban a megyei parlamentben Ing. Ján 

Babič, Pavol Burdiga, Juraj Nagy, Ing. Štefan Bašták és Karol Horník képviselik majd 

járásunkat. 

A járásban 9 277 szavazólappal ellátott borítékot adtak ki, ez a 48 606 fős 

szavazásra jogosult lakosság teljes létszámát tekintve 19,08%-os választási 

részvételt jelent.     

A megye elnököt első körben nem választották meg, a második fordulóba két 

jelölt – JUDr. Zdenko Trebuľa és RNDr. Rudolf Bauer, PhD – jutott tovább. A 8. 

számú választókörzetben 4 324 polgár élt szavazati jogával, ami 8,8%-ot tesz ki.     

A Kassai Megyei Önkormányzat elnökévé 2013. november 23-án JUDr. 

Zdenko Trebuľát választották meg, a választási részvétel a megyében elérte a 

12,21%-ot.    
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B) GAZDASÁG 

Április 

A Celltex üzem megnyitása 

A rozsnyói ipari park megszerezte első lakóját. 2013. április 5-én a városban 

ünnepélyesen elindították a Celltex gyártóüzem működését. Ez egy sokéves 

igyekezet betetőzése városunkban, ami új munkahelyeket hozott a lakosság 

számára. Az üzem 2013 végéig száz embert alkalmaz majd, ez remélhetőleg további 

befektetőknek ad ösztönzést arra, hogy tevékenységüket éppen Rozsnyón bővítsék.     

A Celltex cég rozsnyói üzemét ünnepélyes szalag átvágással Pavol Burdiga, a 

város hivatalban lévő polgármestere nyitotta meg Robert Fico, a Szlovák 

Köztársaság kormányfője és Tomáš Malatinský gazdasági miniszter részvételével.   

A város polgármestere beszédében kifejezte azon meggyőződését, hogy az ipari 

park hamarosan további üzemekkel bővül, és megköszönte a Szlovák Köztársaság 

kormányának a segítségét, mely szintén hozzájárult ahhoz, hogy ipari parkunkba 

megérkezett az első befektető.   

Október  

A Kaufland üzletház megnyitása 

Újabb üzletház, a Kaufland hipermarket megnyitásával bővültek Rozsnyó és 

környéke lakosainak vásárlási lehetőségei. Az áruház nem egészen egy évig tartó 

építkezés után 2013. október 10-én, reggel hét órakor nyitotta meg ünnepélyesen 

kapuit.   

 A Kaufland áruház a hozzá tartozó területekkel együtt nagyjából 14 716 m2 -

es telken helyezkedik el. Ebből a beépített terület 4 674 m2-t, az eladóterület 

körülbelül 2 824 m2-t tesz ki.   

 A városunkban, mely hosszú évek óta hatalmas munkanélküliséggel küzd, az 

idén tavasszal megnyitott Celltex gyártóüzem után további hetvenhét személy jutott 

munkalehetőséghez, valamint a Kaufland kialakított negyven munkahelyet 

brigádmunkások számára is.   
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 A hipermarket előtt kiépített parkoló kapacitása 194 parkolóhely, ami egyúttal 

segítséget jelenthet a parkolással kapcsolatos gondok enyhítésében a városban, 

amit a lakosság hosszabb ideje kedvezőtlennek ítél.   

 A Kaufland üzletház azonban a TESCO hipermarket, a LIDL és a BILLA 

üzletek, valamint a Dél-lakótelepen található üzletközpont után egy további áruház, 

ami meghatározóan befolyásolhatja a konkurenciaharcot a városban, és jelentős, sőt 

egyenesen egzisztenciális gondot okozhat azoknak a kisvállalkozóknak, akik 

Rozsnyón a nagy áruházláncokéhoz hasonló jellegű szolgáltatást nyújtanak.   

A csatornahálózat kiépítésének befejezése Rozsnyón, Sajóháza és 

Rozsnyóbánya városrészekben 

Az új, elválasztott rendszerű (az esővíz nélkül, csak a szennyvizet elvezető) 

csatornahálózat kiépítése 647 bekötővezetékkel és négy szivattyúállomással 2013. 

október 31-én befejeződött.      

A 9 872,86 méter összhosszúságú új csatornahálózat a Nagycsucsomi, 

Bányász, Fazekas, Fürdő, Rövid, Temető, Felső-temető és további utcák lakosai 

számára épült meg, valamint szintén elvégezték Rozsnyóbánya és Sajóháza 

városrészek csatornázását is.    

 A csatornázási munkálatok Rozsnyón, Sajóháza és Rozsnyóbánya 

városrészekben 2011. szeptember 14-én kezdődtek. A csatornahálózat kiépítését 

célzó projektet az Európai Unió vissza nem térítendő támogatásából finanszírozták 

(1. sz. prioritási tengely, A vizek integrált védelme és racionális kihasználása,  1.2. 

operációs program, A kommunális szennyvíz elvezetése és tisztítása a Szlovák 

Köztársaság Európai Unióval szembeni kötelezettségei értelmében), valamint a 

szlovák állami költségvetésből, a környezetvédelmi operációs program keretében.    

A projekt teljes beruházási költsége 3 531 989,45 € volt. Az építési munkálatok 

kivitelezője (az építkezés megvalósítója) a poprádi ARPROG r.t. volt. 
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C) OKTATÁSÜGY ÉS MŰVELŐDÉS 

Szeptember 

A 2013/2014-es tanév kezdete 

2013. szeptember 2-án a város területén működő óvodákban, alapiskolákban 

és középiskolákban új tanév kezdődött.  

A 2013/2014-es iskolai évben egy magán baba-mama klub (materské 

centrum), négy, Rozsnyó város fenntartása alá tartozó alapiskola, két  egyházi 

alapiskola, nyolc városi fenntartású óvoda, egy egyházi óvoda, művészeti alapiskola 

és szabadidőközpont, melyek alapítója Rozsnyó város, azon kívül egy egyházi 

művészeti alapiskola és egy magán művészeti alapiskola nyitotta meg kapuit. A 

rozsnyói városi önkormányzati képviselő-testület 2013. július 17-i ülésén határozott a 

rozsnyói Samo Tomášik Alapiskola megszüntetéséről. Ezért ez az iskola 

szeptembertől nem nyitotta meg kapuit, tanulóit a többi alapiskolába osztották szét.   

 

A város területén működő óvodák növendékeinek száma 2013. 9. 15-én: 

Róth Ernő Utcai Óvoda:   102 

Űrhajós Utcai Óvoda:      29 

Rövid Utcai Óvoda:      37 

Kijevi Utcai Óvoda:    131 

Pionír Utcai Óvoda:      57 

Csetneki Utcai Óvoda:   136 

Vajanský Utcai Óvoda:     57 

Magyar tanítási nyelvű óvoda:    20 

Evangélikus Óvoda:     64 

Összesen:     633 

 

 

 

 

 

 

 



 1

3 

A város területén működő alapiskolák tanulóinak száma 2013. 9. 15-én: 

Juraj Hronec Akadémikus Alapiskola:   460 

Komenský Utcai Alapiskola:    248 

Pionír Utcai Alapiskola:     666 

Arany Utcai Alapiskola:     568 

Nepomuki Szent János Katolikus Alapiskola:  115 

Rozsnyói Református Egyházközség Alapiskolája: 160 

Összesen:       2217 

 

A város területén működő művészeti alapiskolák tanulóinak száma 

2013. 9. 15-én: 

Normafa Utcai Művészeti Alapiskola: 526 

Katolikus művészeti alapiskola:  73 

Összesen:      599 

 

 Az új iskolaév öt rozsnyói középiskolában vette kezdetét: az egészségügyi 

szakközépiskolában, a kereskedelmi akadémián, a P. J. Šafárik Gimnáziumban,  a 

szakmunkásképzőben, az egyesített szolgáltatási szakközépiskolában és az 

egyesített iskolában. 

 A városban működik a Szent Erzsébet Egészségügyi és Szociális Munka 

Főiskola kihelyezett tagozata is. 

 

A közlekedési park megnyitása 

Hosszú idő után újra megnyitotta kapuit a városban a közlekedési park. A 

létesítmény egy pályázaton nyert 12 ezer eurós támogatásból került felújításra. A 

park felújítására sok önkéntes munkával töltött órát áldoztak a város dolgozói, a 

rozsnyói katonai laktanyában szolgáló katonák és az Apostoli Egyház Rozsnyói 

Gyülekezetének tagjai. A közlekedési park 2013. szeptember 15-én nyitotta meg újra 

a kapuját. 
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D) KULTÚRA ÉS MŰVÉSZET 

Rozsnyón működik a professzionális Actores Városi Színház, valamint további 18 

művészeti csoport: a Permonyíkok Evangélikus Egyházi Gyermekkórus, az 

Evangélikus Egyházi Dalkör,  a Retro Music Band zenekar, a 4G Férfi Énekes 

Kvartett, a ZUŠ Band,  a Renaissense, The Roads, a Sexit és az AllDevils 

zenekarok, a Dubina Népművészeti Együttes, a Haviarik Gyermek Folklórcsoport, a 

Haviar Népművészeti Együttes, a Flauta Dolce, a Murda East Tánccsoport, az AC 

RV Band, a Farby Laky együttes, Maroš Rusňák Népi Zenekara és Kónya Zoltán 

Népi Zenekara. Rajtuk kívül még több diákzenekar és más kisebb csoportosulás is 

tevékenykedik a városban. 

Rozsnyón fejti ki tevékenységét több kulturális-művelődési intézmény, a Gömöri 

Művelődési Központ, melynek része a rozsnyói csillagvizsgáló is a Kálvárián, a 

Rozsnyói Bányászati Múzeum a Bányászok terén található Galériájával és a Pavol 

Dobšinský Gömöri Könyvtár, melyek egész évben számos rendezvényt szerveznek a 

város lakosainak saját intézményeikben vagy szabadtéren.   

Január 

A város felszabadításának 68. évfordulója 

A városunk, a környező falvak lakosai és néhány rozsnyói iskola tanulói január 

23-án egy 68 évvel ezelőtti esemény tiszteletére gyűltek össze. 1945-ben, kegyetlen 

eseményekkel teli, hosszú idő után ezen a napon érkezett meg Rozsnyóra a 

szabadság.    

Az emlékünnepséget, melyet Rozsnyó város, a Szlovák Antifasiszta Harcosok 

Szövetségének Rozsnyói Alapszervezete és a város katonai alakulatai – a rozsnyói 

radiológiai, biológiai és vegyvédelmi zászlóalj és a rozsnyói rakétavető hadosztály – 

szervezett, Ing. Ondrej Bolaček, Rozsnyó polgármester-helyettesének beszédével 

vette kezdetét. Magyar nyelven Mgr. Laco Árpád, a rozsnyói önkormányzat 

képviselője szólt a megjelentekhez. Ing. Norbert Lacko, a Szlovák Antifasiszta 

Harcosok Szövetsége központi tanácsa alelnökének beszéde után a jelenlévők, 

köztük Rozsnyó város katonai alakulatainak tisztségviselői, az államigazgatás és 

helyi társadalmi szervezetek képviselői, az emléktáblánál koszorúk elhelyezésével 

tisztelegtek a felszabadítók emléke előtt.    
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Április  

A fegyveres erők feladatteljesítés utáni hazatérése  

A rozsnyóiak és a Szlovák Köztársaság katonai szárazföldi egységének 

radiológiai, biológiai és vegyvédelmi zászlóalja tagjainak családjai és ismerősei 2013. 

április 24-én találkoztak a rozsnyói Bányászok tere északi részén. A Szlovák 

Köztársaság fegyveres erői szárazföldi egységének zászlóalja és Rozsnyó város 

ünnepséget szerveztek a szlovák fegyveres erőknek az ISAF – AFGANISTAN 

katonai hadműveletből, feladataik teljesítése után hazatérő tagjai fogadása 

alkalmából.   

Az ünnepség neves vendégek, Miloš Koterec hadügyminisztériumi államtitkár, 

Peter Vojtek altábornagy, a Szlovák Köztársaság Fegyveres Erői vezérkarának 

parancsnoka, a Szlovák Köztársaság hadseregének magas rangú képviselői, a 

rozsnyói katonai alakulat tagjai és a város képviselői – Pavol Burdiga polgármester 

és Ing. Ondrej Bolaček alpolgármester – részvételével zajlott, melyen a Szlovák 

Köztársaság Fegyveres Erői tagjainak érmeket és tárgyi jutalmakat adták át. A 

tiszteletükre leadott díszlövések az őrtoronyból hangzottak el. A nyilvánosság 

számára haditechnikai bemutatót tartottak.    

Május 

„Az Irodalom Éjszakája“ nemzetközi rendezvény Rozsnyón is 

 A Slniečkovo polgári társulás, Kassa város ifjúsági könyvtára és a pozsonyi 

Cseh Központ volt a főszerezője az ötödik alkalommal megszervezett Irodalom 

Éjszakája című eseménynek. A rozsnyói Irodalom Éjszakáját „A csillagok alatt“ 

alcímmel a rozsnyói Pavol Dobšinský Gömöri Könyvtár bonyolította le.  

 2013. május 15-én tizennyolc órától hat kelet-szlovákiai városhoz hasonlóan, 

a rozsnyói vendégek, a politikai, kulturális és társadalmi élet képviselői is elkezdték a 

nyilvánosságnak szánt felolvasást francia, angol, osztrák, magyar és szlovák 

alkotásokból. A nemzetközi esemény résztvevőinek, akik Rozsnyón ugyanabban az 

időben találkoztak, mint a résztvevők a körülbelül húsz másik európai városban, az 

esemény partnere, a Rozsnyói Bányászati Múzeum Galériája biztosította a helyszínt.      
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 A rendezvény vendége Jana Pronská írónő, történelmi romantikus regények 

szerzője volt, az esemény célja pedig az volt, hogy a nyilvános felolvasással  felhívja 

a figyelmet az irodalom jelentőségére.  

Andrássy Nap 

Kézműves foglalkozások – emléklapok készítése és pecsételés, imitált 

öntöttvas díszek készítése, medalionok alkotása, kiállítások, előadások, 

tárlatlátogatások, illetve kísérőrendezvények – emlékérem verés, kovácsmesterség 

bemutatása, kőfaragás vasszerszámmal és kalapáccsal, utazás a kis 

bányászvonattal és erdei állomás. Ezeket a tevékenységeket szervezte a Rozsnyói 

Bányászati Múzeum, a Szlovákiai Vas Útja Egyesület, a szlovák állami 

erdőgazdálkodási vállalat rozsnyói egysége és a Szlovák Nemzeti Múzeum Betléri 

Múzeuma az Andrássy Napon, a Múzeumok és Galériák Nemzetközi Napja 

alkalmából.      

A Rozsnyói Bányászati Múzeumba 2013. május 17-én sok érdeklődő érkezett 

a gyerekek és felnőttek soraiból is, akiknek hangulatát az egész nap folyamán a 

jolsvai bányász fúvószenekar tette kellemessé.  

Június 

Jammin multikulturális fesztivál 

 2013-ban is megnyitotta kapuit a Jammin, az első rozsnyói multikulturális 

fesztivál. Ebben az évben a rendezvényre a Cold Light Music Club területén került 

sor, a rozsnyói Bányászok terén. 

 Az eseményt a városunkban működő COM.UNITY polgári társulás szervezte.   

 Az előző évekhez hasonlóan idén is két színpad várta a fesztivál látogatóit – a 

pódiumokon fellépő művészek főleg a karibi térség zenei stílusait képviselték, mint 

például a reggae, dancehall, ragga-jungle, de hip-hop előadó is fellépett. Mivel a 

Jammin multikulturális fesztivál, nem hiányozhatott a programból a kosárlabda 

bajnokság, a dob iskola és a teaház sem, valamint az elsősorban gyermekeknek és 

fiataloknak szóló művészeti és kézműves alkotóműhelyek.  
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Július 

Rozsnyói Radiálisok projekt 

A Rozsnyói Bányászati Múzeum, A Rozsnyói Bányászati Múzeum galériája, 

az Otvor dvor polgári társulás, a Pozsonyi Képzőművészeti Főiskola, a kiállító 

művészek és a meghívott művészettörténész elemzők 2013. július 18-án 

ünnepélyesen megnyitották a Rozsnyói Radiálisok projektet a Rozsnyói Bányászati 

Múzeum galériájában.  

Az egész országban egyedülálló projekt alapvető célja, hogy létrehozzon hat olyan 

képzőművészeti kiállítást, melyek feltérképezik a szlovákiai képzőművészeti élet 

széles spektrumát. Néhány hónap alatt tizennyolc művész mutatta be alkotásait, 

minden egyes rendezvény részeként egy ismert képzőművészeti elemző előadására  

is sor került. A projekt keretében a kiállításokon kívül néhány galéria-pedagógiai 

rendezvényt is megvalósítottak, melyek kommentált tárlatvezetést, alkotóműhelyeket, 

szakmai előadásokat és kritikai vitákat foglaltak magukba.  

 

1. kiállítás: HÁRMAN EGY VÁROSBÓL 

Kiállítók: Mgr.Art. Baffi Dávid, Mgr.Art. Erik Šille, Mgr.Art. Vlasta Žáková 

Elméleti reflexió: Mgr. Norbert Lacko 

2. kiállítás: POSTFOTOGRAFIKA 

Kiállítók: Mgr.Art. Róbert Makar, ArtD., Mgr.Art. Rastislav Sedlačík, ArtD., Mgr.Art. 

Kateřina Václavková 

Elméleti reflexió: Mgr. Silvia L. Čúzyová, PhD. 

3. kiállítás: GEOMETRIA ÉS GEOMETRIZMUSOK 

Kiállítók: Mgr.Art. Peter Králik, doc. Adam Szentpétery festőművész, Mgr.Art. Ján 

Vasilko 

Elméleti reflexió: Mgr. Ľuba Belohradská 

4. kiállítás: HÁZI VIDEÓ 

Kiállítók: Mgr.Art. Enrik Bistika, Mgr.art. Peter Barényi, Mgr.Art. Pavlína Fichta Čierna 

Elméleti reflexió: Mgr. art. Nóra Ružičková, ArtD. 

5. kiállítás: KÖZTES MÉDIA 

Kiállítók: prof. Daniel Fischer festőművész, Mgr.Art. Martin Špirec, Rastislav 

Podhorský 

Elméleti reflexió: Mgr. Jana Geržová  
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6. kiállítás: IDŐ ELŐTTI RETROSPEKTÍV 

Kiállítók: Mgr.Art. Radovan Čerevka, Mgr.Art. Tomáš Makara, Mgr.Art. Peter Vrábeľ 

Elméleti reflexió: Mgr. Ivana Komanická, PhD. 

Képzőművészeti szerdák a galériában – középkori mesterek technikái  

 A Képzőművészeti szerdák a galériában elnevezésű rendezvény tavalyi sikere 

után a Rozsnyói Bányászati Múzeum a partnerekkel – Rozsnyó Város 

Önkormányzata és a  STEFE SK r.t. - együttműködve 2013 nyarán is megszervezte 

a programsorozatot.  

  A rozsnyói Metercia táblakép létrejöttének 500. évfordulója jegyében az 

érdeklődők a négy júliusi szerdán megismerkedhettek azokkal a technikákkal – 

vitrázs, mozaik, modellezés és kollázs -, melyekkel a középkori mesterek dolgoztak 

és alkottak.    

Nyári mozi a csillagok alatt 

A rozsnyói Gömöri Művelődési Központ és a Gemerfilm filmklub 2013-ban  is 

célul tűzték ki, hogy a filmvászon segítségével néhány alkalommal a szabad ég alatt 

szervezett kellemes időtöltésre csábítják a rozsnyói és környékbeli látogatókat.    

 Júliusban és augusztusban a szervezők már ötödik alkalommal készítették elő 

a Nyári mozi a csillagok alatt című rendezvényt. Július folyamán a filmkedvelő nézők 

a rozsnyói csillagvizsgálóban megnézhették a Ted (július 18-án) és a Diktátor (július 

25.) című amerikai vígjátékokat, augusztusban olyan filmek várták a közönséget, 

mint az Így neveld a sárkányodat (augusztus 1.), Avengers: Bosszúállók (augusztus 

8.), Falusi tanító (augusztus 15.)  és az In Bruges (augusztus 22.).  

 A filmes nyár, mely a nézőknek számtalan filmes műfajban – a felnőtteknek 

szóló vígjátéktól a fekete komédián, koprodukciós drámán és sci-fi filmen át az 

animációs filmig – nyújtott kikapcsolódást, a szezon meglepetésével zárult, egy olyan 

filmmel, amit a nézők maguk választhattak ki.   

Cirill és Metód érkezésének1150. évfordulója 

A 2013-as év Szent Cirill és Szent Metód tájainkra érkezésének jegyében 

zajlik. A városunkban és környékén egész évben szervezett rendezvények sora egy  

megemlékezési ünnepséggel gyarapodott, melyet július 5-én, csütörtökön tartott a 

Matica Slovensá rozsnyói helyi szervezete Ing. Milan Kupčo elnökkel az élen.   
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 Az ünnepség a rozsnyói Bányászok terén zajlott a társadalmi, kulturális, 

egyházi és sportélet számos jeles személyiségének részvételével. A kultúrműsorban 

felléptek a rozsnyói énekkarok – a Római Katolikus Egyházközség énekkara, az 

Evangélikus Egyházközség énekkara, a nyugdíjasklub éneklőcsoportja, a G4 

formáció és Gitka Koláriková. 

Szeptember  

Városnapok, Rozsnyói Vásár, TEMPUS ART alternatív színházak 

nemzetközi fesztiválja, 500 éves rozsnyói Metercia 

2013 szeptembere a Rozsnyói Városnapok ünnepségsorozattal kezdődött 

városunkban. Az előző év premierje után idén másodszor zajlott ez a rendezvény 

ebben az őszi hónapban. Az ünnepség szeptember 12-én kezdődött, négy  napig  

tartott, és a városnapok ideje alatt kísérőrendezvényekre is sor került a rozsnyói 

Metercia 500 éves évfordulója alkalmából.   

A Rozsnyói Városnapok és a jubileumi XXX. Rozsnyói Vásár 2013. 

szeptember 12-én az ACTORES Városi Színház által szervezett színházi 

felvonulással kezdődött. A felvonulás útvonala a Kereskedelmi-Kulturális Központtól, 

az ACTORES Színház székhelyétől a Šafárik utcán keresztül a Bányászok terén 

felállított főszínpadig vezetett, ahol a menet érkezését már várta a város 

polgármestere és kísérete, hogy hivatalosan megnyissa a rendezvényt.   

A Rozsnyói Vásár szinte teljes kulturális programja hazai fellépőkből állt, a 

legnagyobb vonzerőt a rozsnyói Retro Music Band, az AllDevils és a Sexit 

együttesek fellépése jelentette, valamint Robert Micconi olasz orgonaművész 

koncertje az Ivan Sokol Nemzetközi Orgonafesztivál keretében. Rozsnyó város a 

programot a helyi alapiskolákkal és középiskolákkal, a város területén működő 

művészeti alapiskolákkal,  továbbá társadalmi-kulturális szervezetekkel – mint a 

Gömöri Művelődési Központ, a Rozsnyói Bányászati Múzeum galériája, a Pavol 

Dobšinský Gömöri Könyvtár, a CSEMADOK Rozsnyói Alapszervezete -, a város 

sportklubjaival együttműködve szervezte, a programból nem hiányozhatott a Haviarik 

gyermek folklórcsoport, a Dubina folklóregyüttes és a Haviar folklórcsoport fellépése 

sem.      

A Gömöri Művelődési Központ filmbemutatóval készült, a Rozsnyói Bányászati 

Múzeum galériája a szünidei kézműves foglalkozások alkotásaiból  szervezett 
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kiállítást, melynek témája az 500 éves Metercia volt, a szervezetek közösen hozták 

létre a Tašík mesekirályságát. A Pavol Dobšinský Gömöri Könyvtár mobil könyvtárat 

és könyvbörzét hozott a főtérre, bemutatták az intézmény tevékenységeit, valamint a 

könyvtár épületében „Fjordok és trollok földje“ címmel Norvégiát és a norvég 

irodalmat ismertették meg a középiskolás diákokkal.    

A város területén működő sportklubok több eseményt is szerveztek – máriás 

bajnokság zajlott a város polgármesterének kupájáért, IV. sakktorna a város 

polgármesterének kupájáért, nemzetközi női kosárlabda bajnokság a város 

polgármesterének kupájáért, illetve futballmérkőzés rozsnyói és kassai csapatok 

részvételével a rozsnyói szervezett futball 95. évfordulója alkalmából.  

Hatéves szünet után az ACTORES Városi Színház megszervezte a TEMPUS 

ART 2013 Alternatív Színházak IV. Nemzetközi Fesztiválját. A seregszemle 2013. 

szeptember 12-én ünnepélyes megnyitóval kezdődött a rozsnyói történelmi 

városháza udvarán. A fesztiválon tizennégy színtársulat vett részt, a rendezvény 

2013. szeptember 15-én, vasárnap ért véget.    

A Testvériség Gömöri Bányászegyesület a Rozsnyói Bányászati Múzeummal 

együttműködve nemzetközi konferenciát szervezett a rozsnyói Metercia 500. 

évfordulója alkalmából. A délelőtti órákban a meghívott vendégek előadásokat 

hallgattak meg Rozsnyó középkori történelméről, a rozsnyói egyházközség  

bányászattal kapcsolatos történetéről, a Rozsnyó és Csucsom környéki régi 

bányákról, a rozsnyói Meterciáról, mint a középkori képzőművészet jelentős 

emlékéről és a rozsnyói Meterciáról, mint történelmi dokumentumról. A résztvevők 

délután megtekintették a rozsnyói Meterciát a Szűz Mária Mennybemenetele 

Székesegyházban és meglátogatták Csucsom községben azt a helyet is, ahol az 

alkotás keletkezett.     

Mint minden évben, 2013-ban is kiosztották a legmagasabb városi 

kitüntetéseket – Rozsnyó Város Díját és Rozsnyó Város Polgármesterének Díját. A 

rozsnyói eskettető teremben vették át a díjakat a társadalmi, kulturális és sportélet 

személyiségei. Rozsnyó Város Díjával PaedDr. Viktor Balážt tüntették ki, aki 

jelentősen hozzájárult a fiatal generációk oktatásának fejlesztéséhez és 

modernizációjához, valamint hosszú évekig aktív közérdekű tevékenységet fejtett ki a 

közélet és sportélet terén. A díjat a Don Bosco Szlovákiai Szalézi Társaság a 

rozsnyói fiatalok szabadidős tevékenységei területén nyújtott sokéves áldozatos 

munkájáért vehette át. 
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Rozsnyó Város Polgármesterének Díjával 2013-ban Ing. Zlatica Halkovát 

tüntették ki áldozatos szervezőmunkájáért a nemzeti öntudat és a szlovák büszkeség 

megerősítése terén, főleg a nemzetiségileg vegyes területen élő gyermekek és 

fiatalok körében. Szintén a polgármester díját kapta Ivan Nemčok a kultúra, a szlovák 

népi hagyományok megőrzése és fejlesztése terén a gyermekekkel és ifjúsággal 

végzett sokéves áldozatos munkájáért, továbbá Rozsnyó sikeres hazai és külföldi 

képviseletéért. Füzék Erzsébet a magyar kultúra területén, annak megőrzése és 

fejlesztése érdekében végzett sokéves munkájáért és Rozsnyó város polgárai 

érdekében végzett érdemeiért kapta a díjat. A 2010 Rožňava Gömöri Tollaslabda 

Klub a díjat a sport területén végzett sokéves munkájáért, a rendkívüli sikerekért, 

Szlovákia és Rozsnyó város kitűnő képviseletéért vehette át. Karol Králikot a 

rozsnyói fúvószene fejlesztése érdekében kifejtett sokéves munkájáért, a fiatal 

generációnak a fúvós hangszerekhez való pozitív viszonyulásának kialakításáért 

részesítették a kitüntetésben, valamint azért, mert egész életében igyekezett magas 

színvonalon megtartani a bányász fúvószenét a városban, és ilyen formában is 

megőrizni Rozsnyó város bányászati hagyományait.    

Ars Antiqua europae in via gothica 

A gömöri, szepesi, abaúj régiók, sőt a magyarországi Baradla-barlang belső 

terei ebben az évben is megnyíltak a helyi és a környékbeli látogatók előtt, hogy a 

Gótikus úton szervezett, elismert nemzetközi régizene seregszemle segítségével 

bemutassák világi és egyházi építészeti emlékeiket és természeti szépségeiket.       

Az „Ars antiqua europae in via gothica“ 2013. szeptember 20. és 23. között valósult 

meg Csetneken, Krasznahorkaváralján, Rozsnyón, a magyarországi Aggteleken, 

Imrikfalván (Dedinky), Hárskúton, Csécsen, Márkusfalván (Markušovce)  és 

Betlérben.  

 A rozsnyói székhelyű Gömöri Művelődési Központ Mgr. Helena Novotná 

igazgatónővel az élen, a Kassai Megyei Önkormányzat elnökének, JUDr. Zdenko 

Trebuľának a védnöksége alatt már tizenkettedik alkalommal szervezte meg a 

rendezvényt. Idén az esemény a Kassai Megyei Önkormányzat Terra Incognita – 

Ismeretlen föld elnevezésű projektjének részeként került megrendezésre.    

 A fesztivál programjában fellépett a Venti Diversi zenekar, a szlovák családi 

Lotz Trio, a pozsonyi Voces Angelicus fiúkórus Mgr. art. Magdaléna Rovňáková 

vezetésével, ArtD, a cseh Orchestr Berg Peter Vrábeľ karmester vezényletével, 
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akiknek koncertjét a „Ars antiqua europae in via gothica“ közönsége a magyarországi 

Baradla-barlangban élvezhette. A fesztivál műsorában bemutatkozott még a kassai 

Gregoriana vokálegyüttes, a Musica Poetica régizene együttes Trencsénből,  a 

Cassovia Baroque Trio csapata és Igor Kucer. A fesztivált a Bass Band előadása 

zárta Ján Krigovský vezetésével, valamint a csehországi Fiorello régizene együttes 

fellépése.  

A rozsnyói Gömöri Művelődési Központ épületének felújítása 

 A rozsnyói Betléri utcában található nemzeti kulturális műemlék, a Gömöri 

Művelődési Központ épületének hosszú éveken át tartó hanyatlása után 2013-ban 

elkezdődött az objektum teljes felújítása.     

 A rekonstrukcióhoz szükséges anyagiakat 85%-ban az Európai Unió  - 

Európai Régiófejlesztési Alap, 10%-ban a Szlovák Köztársaság állami költségvetése 

biztosítja.   

 A műemlék felújítása 2013 szeptemberében kezdődött, befejezését 2014 

augusztusára tervezik. Az épület és hozzá tartozó területek teljes felújítása mellett 

egy modern mozi-kávézó kiépítésével is számolnak, amivel megújítják a 60-as 

években működött mozi tevékenységét. A hagyományos mesterségek  műhelyeinek 

(fazekas-, szövő-, csipkeverő műhely) kialakításával megteremtik a kézműves 

hagyományok újjáélesztésének feltételeit, és létrehoznak egy hagyományos gömöri  

népi mesterségeket bemutató állandó kiállítást is.      

A fegyveres erők 20. évfordulója Rozsnyón 

Húsz év telt el a szlovák fegyveres erők megalakulása óta. Rozsnyón erről az 

eseményről a radiológiai, biológiai és vegyvédelmi egység Állandó szabadság nevű 

hadműveletben való részvétele 10. évfordulójával együtt emlékeztek meg a Szlovák 

Köztársaság fegyveres alakulatainak magas rangú képviselői, a rozsnyói politikai és 

társadalmi élet személyiségei, valamint városunk lakosai.     

A 2013. szeptember 27-én megvalósuló ünnepi eseményen a fegyveres erők 

képviseletében részt vett Ondřej Novosad tábornok, a szárazföldi erők parancsnoka 

és Jaroslav Vývlek altábornagy, a szlovák fegyveres erők vezérkarának 

nyugalmazott parancsnokhelyettese, a radiológiai, biológiai és vegyvédelmi zászlóalj 

előző vezető funkcionáriusai, akiket a Bányászok terén üdvözölt a város 
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polgármestere, Pavol Burdiga, aki a szárazföldi erők parancsnokától emlékérmet vett 

át.   

Az ünnepélyes szemle idején kihirdették a Szlovák Köztársaság elnökének 

parancsát a radiológiai, biológiai és vegyvédelmi zászlóalj történelmi elnevezéséről -  

Gömör-kishonti radiológiai, biológiai és vegyvédelmi zászlóalj - és a szárazföldi erők 

parancsnoka a zászlóalj és a rakétavető egység képviselőinek emlékérmet 

adományozott a szlovák fegyveres erők megalakulásának 20. évfordulója alkalmából. 

A katonai seregszemle ünnepi jellegét a radiológiai, biológiai és vegyvédelmi 

zászlóaljnak a köztársasági elnök keresztjével kitüntetett, Állandó szabadság 

hadműveletben résztvevő harci zászlaja is erősítette.    

A kultúrműsort Rozsnyó város, illetve a Zóna M ifjúsági klub, a Rozsnyói 

Nepomuki Szent János Alapiskola mellett működő művészeti alapiskola biztosította, 

a programban fellépett a Haviar folklóregyüttes is. A városunkban székelő mindkét 

egység legénysége hadi felszerelések és haditechnika bemutatójával várta a 

gyerekeket és a széles nyilvánosságot.    

Október  

Gömöri Kulturális Napok 

Második évtizedébe lépett a Gömöri Kulturális Napok rendezvénysorozat 

szervezése. 2013-ban a CSEMADOK Rozsnyói Területi Választmánya, Rozsnyói 

Alapszervezete, a Rozsnyói Bányászati Múzeum és Rozsnyó város kétnapos 

rendezvényt szervezett, melynek helyszíne a Rozsnyói Bányászati Múzeum galériája 

és a történelmi városháza volt a Bányászok terén. Az eseményre 2013. szeptember 

24-én és 25-én került sor.     

A kulturális napok első napján a látogatók az erdélyi fejedelmek 

címeradományaiból láthattak válogatást az „Armales Transylvanorum“ című 

nemzetközi kiállítás keretében, a második nap a XIII. nemzetközi kórustalálkozó 

jegyében zajlott.   

November 

„Egy év Gömörben 2013“ 

Az „Amire az idősek emlékeznek – a fiatalok megőrzik“ című gálaműsor zárta 

2013. november 23-án, szombaton azt a rendezvénysorozatot, melyet Egy év 
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Gömörben címmel a rozsnyói Gömöri Művelődési Központ szervezett Mgr. Helena 

Novotná igazgatónő vezetésével. A gömör-kishonti szokások és hagyományok  

ünnepsége 19. évfolyamának kicsúcsosodására a rozsnyói Kereskedelmi-Kulturális 

Központ színháztermében került sor. A programban fellépett a pacsai Bučina 

folklóregyüttes, a Bystränky Rozsnyó-Bisztróról,  a sajórédei Hôra, a gócsi Gočovan, 

a Lehoťanka Szabados községből, a garamszécsi Brezinky, a Dubina és a Haviar 

folklórcsoportok Rozsnyóról, és a műsor vendégeként a besztercebányai Mladosť 

folklóregyüttes. A folklórcsoportok műsorát Juraj Kováč és Mária Brdárska-Janoška 

vezette. 

A rendezvény szervezői a gálaműsor idején megkeresztelték a rozsnyói 

Gömöri Művelődési Központ által kiadott „Tichý vetrík po doline veje“ című CD-t.  

Az ünnepélyes zárást kézműves alkotóműhelyek előzték meg, melyeket 

november 22-én, pénteken a nagyszabosi alapiskolában és óvodában szerveztek 

meg. Ezután következett a délutáni gyermekprogram „Tőlünk nektek“ címmel, 

melyben a rozsnyói Haviarik gyermek néptánccsoport, a nagyrőcei Lykovček és a 

dobsinai Gemerčatá gyermek néptánccsoport közreműködött.   

December  

A Rozsnyói céhek című publikáció megjelenése  

 2013 utolsó hónapjában a Rozsnyóról, hagyományairól és lakosságáról, illetve 

a városhoz kapcsolódó egyéb érdekes témákról szóló publikációk sora a Rozsnyói 

céhek című kötettel bővült. Szerzője Sylvia Holečková, akinek munkája értékes 

információforrásként szolgál a rozsnyói mesterségek és céhek történetéről, és a 

város történelméről.  

 A 87 szlovák nyelvű oldalon – az összefoglaló angol és magyar nyelven is 

olvasható – az olvasó számos érdekes információt ismerhet meg az egykori rozsnyói 

céhek életéről és tevékenységéről, melyeknek a világába a Rozsnyói céhek című 

kötetben található közel száz fényképen keresztül is betekinthet.   

Karácsonyi vásár 

A közelgő karácsonyi ünnepek előtt a város önkormányzata megszervezte a 

hagyományos karácsonyi vásárt. A rendezvény 2013. december 17-én kezdődött és 

2013. december 19-ig tartott, helyszíne a rozsnyói Bányászok tere volt.  
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 A történelmi városháza előtt, a Bányászok terén Pavol Burdiga, a város 

polgármestere nyitotta meg ünnepélyesen a vásárt. A dobsinai Gemerčatá gyermek 

folklóregyüttes betlehemes szokásokkal mutatkozott be Rozsnyón, utánuk a Haviarik 

gyermek folklórcsoport következett, ők karácsonyi műsorukkal örvendeztették meg a 

vásár látogatóit.  

 Az árusok sátrai, melyek három részre voltak osztva, mindennapi használati 

tárgyakat kínáltak a főtér keleti és nyugati részén, valamint a Šafárik utca egy 

szakaszán. A hagyományos kézműves mesterek sátrai a főtér nyugati részén álltak, 

a tér északi felén a jóféle ételeket és italokat kínáló gasztronómiai zónát helyezték el.   

 2013. december 18-án, szerdán a Rozsnyói Bányászati Múzeum galériája 

előtti sátorban a legjobb karácsonyi kolbász készítésében versengő csapatok 

találkoztak, az eredményt az arra sétálók meg is kóstolhatták.  A szakmai zsűri a 

karácsonyi vásár látogatóiból alakult, és a legjobb termékeket választották ki.   

 A karácsonyi vásárt a Rozsnyói Evangélikus Egyházközség templomában 

tartott karácsonyi jótékonysági koncert zárta. A hangversenyt a Rozsnyói Művészeti 

Alapiskola szervezte. A műsorban felléptek a művészeti alapiskola volt és jelenlegi 

diákjai, továbbá a rozsnyóiak meghívását elfogadták a miskolci Erkel Ferenc zenei 

általános iskola tanulói is, az evangélikus egyházi énekkar és a  Permoníci 

evangélikus egyházi gyermekkórus előadásában is felcsendültek énekek, nem 

hiányzott a 4G férfi kvartett és a rozsnyói Retro Music Band sem. A rendezvényből 

befolyt összeget a rozsnyói hajléktalan emberek megsegítésére ajánlották fel.  

Szilveszter 2013  

 A rozsnyóiak és az év utolsó napját a városunkban töltő látogatók a 

Bányászok terén búcsúzhattak el az óévtől és köszönthették a 2014-es évet.   

 23,30 órától a városi televízió által készített, a 2013-as év eseményeit 

megörökítő filmet vetítették az őrtoronyra. Ezután röviddel éjfél előtt Pavol Burdiga 

polgármester köszöntötte a jelenlévőket. Az ünneplő emberek együtt számolták 

vissza az óév utolsó másodperceit, és az ünnepi tűzijátékkal beléptek az új évbe, 

mely sokak szerint több területen a stabilizáció, sőt az enyhe növekedés éve lesz. 
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E) EGYHÁZ 

Június 

A szaléziánusok távozása Rozsnyóról 

 2013. június 30-án, vasárnap don Karol Maník, a szaléziánusok tartományfőnöke 

olyan bejelentést tett, amely felbolygatta a rozsnyói közvéleményt. A megtelt 

templomban, a rozsnyói Bányászok terén tájékoztatta a híveket és a város többi 

lakóját, hogy  húszéves rozsnyói működésük után Mons. Vladimír Filo rozsnyói 

püspök megkérte a szaléziánusokat, hogy hagyják el a rozsnyói egyházmegyét, 

mivel már nem számol velük.    

 A néhány lehetőség közül, mely a szalézi rend és a püspökség közötti 

egyeztetés tárgya volt – a püspökség át akarta helyezni a rendet a losonci 

egyházközségbe, a szaléziánusok felajánlották, hogy maradnak Rozsnyón, és 

egyúttal új közösséget építenek ki Losoncon is, ezután már csak azt a 

lehetőséget kínálta fel a püspök, hogy működtessenek egy templomot Losoncon 

– a püspökség úgy határozott, kitart eredeti szándéka, tehát a testvérek 

egyházmegyéből való végleges távozása mellett.  

 Ezáltal 2013 nyarán a rozsnyói egyházmegye lett az egyetlen római katolikus 

egyházmegye Szlovákiában, ahol nem működnek szaléziánusok.   

 A szaleziánusok hivatalosan 1990-ben kezdték meg működésüket a rozsnyói 

egyházmegyében, ahol azelőtt titokban már hosszú évek óta dolgoztak. Mons. 

Eduard Kojnok meghívására Rozsnyón elkezdett alakulni egy mű, ami húsz év 

után olyan hatalmas nyomot hagyott maga után, melyet nem lehet figyelmen 

kívül hagyni. A szaléziánusok felújították az egyház tulajdonában lévő épületet, 

melyet béreltek,  játszóteret alakítottak ki, a Dél-lakótelepen gyerekekkel és 

fiatalokkal foglalkoztak. Jelenlétüket és munkájukat támogatták a város területén 

működő szervezetek, a lakosság és maga Rozsnyó Város Önkormányzata is. 

Idővel szaléziánus nővérek is érkeztek Rozsnyóra, és létrehozták a szaléziánus 

munkatársak központját.  

 Az okok megnevezése, miért kellett egy szervezetnek - melyet Rozsnyón úgy 

értékeltek, mint amelyiknek a legnagyobb sikerei voltak az ifjúsággal való 

munkában, és akiket a nyilvánosság olyan mértékben támogatott, mint egyetlen 

más szervezetet sem - elmennie a városból, Mons. Vladimír Filo rozsnyói 
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megyés püspök vállán nyugszik. Ő azonban a 2013-as év folyamán nem 

magyarázta meg a döntését.      

F) EGÉSZSÉGÜGY ÉS SZOCIÁLIS GONDOSKODÁS 

November  

Önkéntes véradók díjazása 

Városunkban minden évben díjakat adnak át azon személyeknek, akik megosztották 

a legértékesebbet, amit az ember embernek adhat. A rozsnyói és környékbeli 

véradók 2013. november 21-én találkoztak egy ünnepségen a rozsnyói 

történelmi városháza épületében.    

 A rendezvényt, az előző évekhez hasonlóan 2013-ban is a Szlovák Vöröskereszt 

rozsnyói területi egyesülete szervezte Norbert Smolko igazgatóval és a Szlovák 

Vöröskereszt rozsnyói területi egyesületének elnöknőjével, MUDr. Katarína 

Kopeckával, PhD. az élen.   

 

 A rendezvényen a következő önkéntes véradóknak adták át a kitüntetéseket:  

 

A prof. MUDr. Jan Jánsky bronz emlékplakett rozsnyói díjazottjai: 

Ing. Lukáš Belák 

Tibor Bradáč 

Ing. Rastislav Dravecký 

Alexander Hetesi 

Branislav Hromjak 

Zoltán Koronczi 

Miloš Schlosár 

Michal Szekeres 

Peter Tverďák 

Kristián Vidinský 

Jaroslav Zauška 

 

A Jánsky-plakett ezüst fokozatának rozsnyói díjazottjai: 

Attila Bartók 
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Peter Cily 

Mgr. Marek Filo 

Ivica Králiková 

Igor Leitner 

Loránt Lengyel 

Milan Marčok 

Zoltán Šalamon 

Ing. Ladislav Zlatoš 

Gabriel Egri 

 

A prof. MUDr. Jan Jánsky emlékplakett arany fokozatának rozsnyói díjazottjai: 

Miriam Hrivnáková 

Valéria Pačaiová 

Ľubomír Sentpétery 

 

A gyémánt Jánsky-plakett rozsnyói díjazottjai: 

Peter Lőrincz 

Jozef Sirgely 

 

A polgármester díját adományozták a MUDr. Kňazovicky érem - a százszoros 

véradásért és emberi élet megmentéséért - kitüntetettjeinek : 

Štefan Pipoly és Mikuláš Tóth 
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G) SPORT ÉS TESTNEVELÉS 

A város területén összesen huszonnyolc, különböző irányultságú sportklub működik. 

A nagyobb klubok előkészítő, fiatalabb és idősebb tanuló, serdülő és senior 

részleget is működtetnek szakképzett edzők vezetésével. A város fő sportágai és 

egyesületei: futball - SP MFK Rozsnyó, jégkorong – 98 mládeže Rozsnyó - 

városi jégkorongklub, kosárlabda – MBK REGIÓN Rozsnyó (nők) és Sporttal a 

drogok ellen kosárlabdaklub/BK Športom proti drogám  (férfiak), asztaltenisz – TJ 

Geológ Rozsnyó és TAEKWONDO HAKIMI Rozsnyó.  

 Szintén Rozsnyón működik a Sambed táncklub - polgári társulás, a 0268 

Rozsnyói Sportlövész Klub, a Szlovákiai Turisták Klubjának Rozsnyói Volovec 

Egyesülete, a Szlovák Horgászszövetség Rozsnyói Helyi Szervezete, a SPELEO 

Rozsnyó, K1 Team KICKBOX KLUB, az 1. Teniszklub Rozsnyó, Maraton 

Rozsnyói Atlétikai Klub, Auto Sport Klub Rozsnyó, JP STAV HERKULES 

Rozsnyói Hármas Erőpróbázók Klubja, Junior Autóklub Rozsnyó, Rozsnyói 

Veterán Klub, BIG-BULL Rozsnyó – Tornalja, BORIS MILKO BOXING CLUB 

Rozsnyó, KGB 2010 Gömöri Tollaslabdázók Klubja Rozsnyó, KORYO 

PANTHERS TAEKWONDO Rozsnyó. Az  ELÁN tornaklub a futó, turisztikai, 

röplabda, sí és judo klubot foglalja magába.   

Újévi túra a Pozsálóra 

Január első szombatja Rozsnyón már évek óta egybeforrt a Pozsáló hegyre 

szervezett újévi túrával. A 35. alkalommal megrendezésre kerülő túrát 2013. 

január 5-én a Volovec Szlovákiai Turistaklub szervezte Rozsnyó város és 

Csucsom község önkormányzataival együttműködve.    

 A Szlovák Érchegység egyik legszebb kilátóhelyére és a rozsnyóiak kedvelt 

turisztikai célpontjára vezető túra ebben az évben is számtalan különböző korú 

túrázót vonzott (akik közül sokan házi kedvenceiket is elhozták), számukat a 

szervezők több mint hatszázra becsülték. 

 A gyalogtúra útvonala már hagyományosan Csucsom községből indult és a 

Pozsáló csúcsán (Skalisko) ért véget, ahol a Gulyapalag felőli útvonalon 
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érkezőket is várta újévi jókívánságaival Pavol Burdiga, Rozsnyó polgármestere 

és Alexander Szőllős, Csucsom község polgármestere.   

A túra résztvevői azután folytatták útjukat a pozsálói menedékházig, ahol 

megmelegedhettek vagy forró teával frissíthették fel magukat.  

A jubileumi pozsálói túrán kassai, Hnilec-völgyi, Prakovce, Nálepkovo községekből 

érkező, sőt iglói turisták is részt vettek, négy turista Csehországból és húszan 

Magyarországról látogattak ide. A túra legidősebb résztvevője a 81 éves  Ján 

Komáromi volt.  

Május 

Ami mozog, az él 

A Rozsnyói Közegészségügyi Hivatal hagyományt teremtett a városban „Ami mozog, 

az él“ elnevezésű rendezvényével, melynek harmadik évfolyamát 2013. május 

29-én szervezte meg az intézmény, ezúttal a rozsnyói Dél-lakótelepen.  

 A rendezvényt, melynek célja mozgásos tevékenységgel tölteni egy délelőttöt,  

közösen szervezte Rozsnyó város, az M Zóna ifjúsági klub, a DOMKA – 

Szaléziánus Ifjak Rozsnyói Egyesülete, a Rozsnyói Szabadidőközpont, a 

Szlovák Vöröskereszt – rozsnyói területi egysége, a Rendőri Testület Rozsnyói 

Járási Igazgatósága, a Szlovák Köztársaság rozsnyói önkéntes 

tűzoltóegyesülete és a Rozsnyói Egészségügyi Szakközépiskola, összesen 

huszonhét szervező és harminchat animátor a város területén működő 

valamennyi középiskolából.   

 A mozgásos délelőttön a Rozsnyói járás alapiskoláinak 5. és 6. évfolyamos 

tanulói és a gimnázium alsóbb osztályainak diákjai vettek részt.     

Június 

Peking-Párizs Motor Challenge 2013 történelmi járművek versenye  

2013-ban Rozsnyónak lehetősége nyílt fogadni a Peking - Párizs Motor Challenge 

elnevezésű nemzetközi rendezvény versenyzőit. Utuk során Pozsony felé tartva 

haladtak városunkon keresztül a versenyzők, meglátogatva Csetneket, Jolsvát 

és Nagyrőcét.  
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 2013. június 24-én Rozsnyótól nem messze, az uhornai hegyen találkoztak az 

idei verseny szervezői és versenyzői, hogy járműveikkel részt vegyenek az 

Uhorná – Krasznahorkaváralja közötti időmérő ellenőrző versenyen. 

A híres nemzetközi rendezvény 1907-ben indult. Később, az első versenyek 

befejezését követően továbbiak is megvalósultak, mégpedig 1997-ben, 2007-ben 

és 2010-ben.   

 

90 éves a rozsnyói futball 

Már kilencven éve játszanak Rozsnyón futballt szervezett keretek között. Erről  a 

jubileumról is megemlékeztek a rozsnyói és kassai Internacionál válogatott 

közötti futballmérkőzés szervezői. A találkozó, melynek főszervezője a rozsnyói 

futball lelke, Dušan Polák volt, a 2013-as Rozsnyói Városnapok 

ünnepségsorozat keretében valósult meg 2013. szeptember 14-én, a rozsnyói 

futballstadionban. A kimagasló játékosoknak és vezetőknek a város 

polgármestere okleveleket és emléktárgyakat adományozott.   

A futballmérkőzésen az alábbi játékosok vettek részt:  

Rozsnyó: J. Gáspar, Ľ. Hlaváč, P. Džačár, J. Milko, ifj. Miloš Gallo., id. J. Strelka., J. 

Lörincz, J. Zdechovan, Š. Borsódy, Z. Breuer, M. Benco, V. Baláž, O. Fabian.  

Kassa: L. Janočko, O. Varga, D. Baláž, J. Dubecký, E. Horkavý, D. Weiss, Š. Stoľar, 

J. Hodor, Ľ. Pavlovič, D. Tobák, I. Liba, J. Strausz, J. Šimon, M. Golenya. 

Az Inter. Rožňava – Inter. Košice találkozó 5:5-ös eredménnyel zárult, a góllövők a 

rozsnyói Miloš Gallo (3) és id. J. Strelka (2) voltak, kassai színekben pedig 

Horkavý, Hodor, Pavlovič, Liba és Strausz. 
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H) JOGVITA A KÖZBESZERZÉSI HIVATALLAL 

Augusztus  

„Jogvita a Közbeszerzési Hivatallal“ - per 

2013. május 28-a örömteli nap volt Rozsnyó város számára. Ezen a napon döntött a 

Szlovák Köztársaság Legfelsőbb Bírósága a Közbeszerzési Hivatal által 

Rozsnyó városra kiszabott bírság perében. A Legfelsőbb Bíróság úgy döntött, 

hogy a város lakosainak nem kell megfizetniük a 266 829,73 eurós büntetést, 

mely minden bizonnyal csődeljárás bevezetését jelentette volna a város 

számára.      

A per, mely 2011 óta tartott - amikor a Közbeszerzési Hivatal bírságot szabott ki a 

városra a rozsnyói Družba V-VII bérházak építésének közbeszerzési eljárása 

ügyében -, ezzel a város számára sikeresen befejeződött.    

I) TERMÉSZETI CSAPÁSOK  

Felhőszakadás 2013. május 12-én   

2013. május 12-e kellemes vasárnapnak ígérkezett, az időjárás az egész nap 

folyamán napos volt, a rozsnyóiak közül a második májusi vasárnapot sokan 

házon kívül vagy a szabadban töltötték. A délutáni órákban azonban esni kezdett 

az eső, de semmi sem jelezte előre, mi történik néhány perccel később.   

Körülbelül délután 14.00 órakor a városra hatalmas felhőszakadás zúdult. A 

mezőkről a Kassai, Fábry Zoltán, Okružná és Szivárványos utcák között a 

legnagyobb rozsnyói lakótelepre, a Dél-lakótelepre kezdett ömleni a víz, később 

az utcákat elöntötte a sár. A víz és a sár a Fábry Zoltán, a Román, a Cházár 

András, a Déli és a Jólészi utcákról folyt a Dél-lakótelepre, ahol egy természetes 

tölcsérben találkoztak a másik irányból zúduló vízzel. Ezekben az utcákban, 

ahogy az egész Dél-lakótelepen a víz rövid időn belül elárasztotta a családi és a 

bérházak pincéit, valamint a liftaknákat. A szennyvízcsatorna nem győzte 

elvezetni az esővizet, később teljesen eldugult a sártól. A víz egészen a 

személyautók ablakáig ért, elárasztva azokat, és elsodorta a szemetes 

konténereket.     

Akkor már teljes készültségben voltak a rozsnyói és környékbeli állami tűzoltók és a 

városi tűzoltó egység. A város lakói is segítettek. Rozsnyó polgármestere 
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harmadfokú vészhelyzetet hirdetett ki a városban, és segítségül hívta a 

katonaságot.   

A nem egészen két órán át tartó vihar - mely elárasztotta a Dél-lakótelepet és a 

környező utcákat, amiken az áradás kezdődött, valamint részben a Világos és 

Krasznahorkai utcákat a hozzájuk közel eső utcákkal együtt – emberéletben nem 

tett kárt. Anyagi károk főleg a gépjárművekben keletkeztek és azokban a 

vagyontárgyakban, amiket a polgárok a házak elárasztott részeiben tároltak.        

J) TESTVÉRVÁROSI KAPCSOLATOK 

A testvérvárosok képviselőinek találkozói és a testvérvárosi kapcsolatok 

alapján szervezett események 

 

Rozsnyó testvértelepülései: 

Szerencs – Magyarország 

Budapest – V. kerület Belváros-Lipótváros 

Topolya (Bačka Topoľa) – Szerbia 

Český Těšín – Cseh Köztársaság 

Cieszyn – Lengyelország 

 

A nemzetközi kapcsolatoknak köszönhetően, melyeket Rozsnyó már több éve ápol 

testvértelepüléseivel, városunk küldöttsége és a folklórcsoportok tagjai júniusban 

néhány rendezvényen vettek részt.   

 

Rozsnyó testvérvárosa, Budapest V. kerület Belváros-Lipótváros meghívására 2013. 

június 7-8-án a város folklórcsoportjai révén bemutatkozott a budapesti 

BelFesten – Magyarország egyik legnagyobb fesztiválján.  

A testvérvárosban fellépett a Dubina folklóregyüttes népdalköre sajórédei (Rejdová) 

népdalokat bemutatva, valamint a csoport tagjaiból álló fujara duó. A rozsnyói 

Búzavirág Néptáncegyüttes pedig dunántúli és bodrogközi táncokkal mutatkozott 

be.  

A város vezetése nevében Pavol Burdiga, Rozsnyó polgármestere és a városi 

önkormányzat képviselői, Ing. Ján Lach és Cyril Motyka vettek részt a 

rendezvényen. A küldöttség a testvérvárosi kapcsolatok elmélyítésén dolgozott. 
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Az ösztönző találkozókon a testvérvárosok közötti közös projektek érdekes 

jövőbeni tervei is terítékre kerültek.  

 

A Három fivér ünnepe (Sviatok troch bratov) 23. évfolyamát 2013. június 14. és 16. 

között szervezték meg Český Těšín és Cieszyn testvérvárosok. 

A rendezvényen részt vett Pavol Burdiga, a város polgármestere és JUDr. Erika 

Mihaliková, a Rozsnyói Városi Hivatal elöljárója. A város képviseletében részt 

vettek az ünnepség hivatalos programjain, mint a hagyományos városi 

felvonulás, vagy a Český Těšín és Cieszyn városok vezetőinek találkozása a 

Družba hídon. A küldöttség programjában a testvérvárosok képviselőinek 

összejövetele keretében polgármesteri szintű találkozó is szerepelt.    

 

A magyarországi Alsózsolca város meghívására 2013. július 20-án a rozsnyói 

küldöttség részt vett „A Sajó vize összeköt“ elnevezésű fesztiválon. Rozsnyó 

város nevében a rendezvényen Ing. Ondrej Bolaček, a város polgármester-

helyettese és Mgr. Laco Árpád, a Rozsnyói Városi Önkormányzat képviselője 

jelent meg, akik a fesztivál vándorbotjára feltűzték városunk szalagját.  

Az egynapos fesztiválon fellépett a Haviar folklóregyüttes és a The Roads 

rockzenekar, akik a rendezvény végén gondoskodtak a látogatók 

szórakoztatásáról.    

„A Sajó vize összeköt“ című fesztivál első évfolyamába a Sajó mentén fekvő 

szlovákiai és magyarországi települések kapcsolódtak be. Az érintett települések 

gazdag kultúrműsorral készültek, valamint regionális ételkülönlegességeket is 

bemutattak és a legkisebbek számára is szerveztek kísérőprogramokat.  

A fesztivál következő évfolyamát az előzetes tervek szerint Pelsőcön szervezik meg 

a 2014-es évben.  

 

 A Rozsnyói Városnapok ünnepségsorozata idején elfogadták a város 

meghívását Český Těšín, Czieszyn, Topolya (Bačka Topola), Budapest V. 

kerület Belváros-Lipótváros tesvértelepülések képviselői, valamint a Szerencsről, 

Rozsnyó legrégebbi partnervárosából érkező vendégek.    

 A küldöttségeket ünnepélyes fogadáson üdvözölte a város polgármestere és a 

Rozsnyói Városi Önkormányzat képviselői. A fogadás után a vendégek 

megtekintették a Szűz Mária Mennybemenetele Székesegyházat, az ott kiállított 
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rozsnyói Metercia című alkotást, Csucsom községben megnézték azt a helyet, 

ahol a mű keletkezett, és szintén részt vettek a Rozsnyói Vásár jubileumi 

évfolyamán.  2013. szeptember 14-én, szombaton a küldöttségek tagjai részt 

vettek a legmagasabb városi kitüntetések ünnepélyes átadásán a rozsnyói 

házasságkötő teremben.  

 

 

Rozsnyó város 2013-as krónikája 35 oldalt tartalmaz. Rozsnyó város számára 

fontos eseményekről szóló feljegyzések szerepelnek benne, melyeket a 

város krónikása, Mgr. Peter Gallo jegyzett fel.    

 

 

 

 

    Mgr. Peter Gallo        Pavol Burdiga 

Rozsnyó város krónikása       Rozsnyó város polgármestere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


