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 Rozsnyó város már hagyományosan a Bányászok terén köszöntötte az új, 2012-es 

évet. Éjfélkor elhangzott a polgármester ünnepi köszöntője és a Szlovák Köztársaság állami 

himnusza. Az újévi ünnepségen nem hiányzott a tűzijáték sem, mely nagyjából húsz percig 

tartott. A tavalyi évvel ellentétben semmilyen kultúrműsor nem zajlott.    

 

Lakosság és demográfiai fejlődés 

 

2012 első rozsnyói szülötte Alex Szűcs volt. Január 2-án született a rozsnyói Szent 

Borbála Kórházban. A kis Alexet és szüleit felkereste és köszöntötte MUDr. Vladislav Laciak  

polgármester és a Rozsnyói Városi Hivatal mellett működő Polgári Ügyek Testületének 

(ZPOZ) tagjai.   

 

Esemény kaleidoszkóp 

 

 Január 7.  

34. alkalommal került sor az újévi pozsálói túrára. A rendezvényt a rozsnyói Volovec 

turistaklub, Csucsom község és Rozsnyó város szervezte. A túrán közel nyolcszáz hazai és 

külföldi turista vett részt.  

 

 Január 19.  

Hat év telt el a Hejce község melletti légitragédia óta. Ezen a napon a repülőgép roncsai 

között elhunyt a Szlovák Köztársaság fegyveres erőinek a koszovói KFOR küldetésből 

hazafelé tartó 42 tagja. Az áldozatok között volt két rozsnyói katona is, Ondrej Keszi 

törzszászlós és Peter Komora törzsőrmester. Erre a szomorú eseményre emlékezett a helyi 

temetőben a város vezetése a szlovák fegyveres erők rozsnyói képviselőivel együtt.     

 

 Január 23.  

Emlékünnepséget szerveztek Rozsnyó város felszabadításának 67. évfordulója tiszteletére, 

melyre a Bányászok terén került sor a város képviselőinek, valamint helyi lakosok és a 

rozsnyói alapiskolák tanulóinak részvételével.    

  

 Január 25.  

Rozsnyó várost meglátogatta Ivan Gašparovič, a Szlovák Köztársaság elnöke.  

 



 Március 1. és 4. között  

a magyar fővárosban, Budapesten zajlott az Utazás kiállítás 35. évfolyama. Az előző évekhez 

hasonlóan Rozsnyó város is helyet kapott a Szlovákiát bemutató stand egy részén. Városunkat 

a városi hivatal munkatársai képviselték. Az első napon meglátogatta a kiállítást MUDr. 

Vladislav Laciak polgármester Ing. Ján Lach önkormányzati képviselővel együtt. A kiállítás  

több mint 50 ezer látogatót vonzott.    

 

            Március 8.  

A város központjának nyugati részén megkezdődött a Bányászok tere felújítása. Az építési 

munkálatokat széles körű régészeti kutatások előzték meg, melyet a pozsonyi székhelyű 

Szlovákiai Régészeti és Történelmi Intézet végzett.     

 

 Március 10.  

Szlovákiában immár sorrendben harmadik alkalommal tartottak előrehozott parlamenti 

választásokat. Rozsnyón is megnyitották a választási helyiségeket. A város polgárai 

tizennyolc választási körzetben huszonhat politikai párt és azok képviselői közül választhattak 

politikai pártot, illetve pártképviselőt. A városban 7513 választó járult az urnákhoz.  A 2012-

es parlamenti választások eredményei a város területén:   

 

 

Politikai párt vagy 
mozgalom 

Érvényes szavazatok száma 
%-ban 

1. Zöldek 19 ( 0.25 % ) 
2. KDH 271 ( 3.66 %) 
3. SDĽ 13 ( 0.17 %) 
4. SNS 282 ( 3.88 %) 
5. OĽaNO 577 ( 7.80 %) 

6. SaS 431 ( 5.83 % ) 
7. PaS 19 ( 0.25 % ) 
8. NÁŠ KRAJ 16 ( 0.21 % ) 
9. SZ 22 ( 0.29 % ) 
10. ĽSNS 183 ( 2.47 %) 
11. SMER - SD 1963 ( 26.55 % ) 
12. Zmena zdola DÚ 122 ( 1.65 % ) 
13. NaS - ns 25 ( 0.33 % ) 

14. KSS 79 ( 1.06 % ) 
15. SRÚS 5 ( 0.06 %) 
16. MOST - HÍD 1837 ( 24.85 %) 
17. 99 % 174 ( 2.84 %) 
18. ĽS HZDS 107 ( 1.44 % ) 



19. + 1 HLAS 0 ( 0.00 % ) 

20. SF 20 ( 0.27 % ) 
21. Obyčajný ľudia 12 ( 0.16 % ) 
22. SDKÚ - DS 497 ( 6.72 % ) 
23. SOSKA 7 ( 0.09 % ) 
24. MKP 594 ( 8.03 %) 
25. SSS - NM 105 ( 1.42 %) 
26. SZŠ 12 ( 0.16 % ) 

 

           Április 19. 

A Bányászok tere felújítását megelőző régészeti kutatások érdekes felfedezést hoztak -  egy 

valószínűleg 13. századra datált árkot találtak, ami a város történelmének átírását jelentené.  A 

felújítást végző rozsnyói Inžinierske stavby - J. P. Stav társaság eddig a makadám alapú 

aszfalt marását végezte el. Állapotuk felmérése érdekében lecsupaszították az elektromos és 

telekommunikációs kábeleket, ami az építési munkálatok miatt fontos. Kivágtak tizenöt fát, 

melyek helyett tizenhárom korai juhart ültetnek majd.       

 

          Augusztus 3.  

A Bányászok tere felújítási munkálatai a nyári időszakban is haladnak. A felújítás során 

szükség van földfelszín feletti tűzcsap elhelyezésére, kábelvezetékek beszerelésére és a 

Garant üzlet irányából vezető járda felújítására.     

 

         November 23.  

A hosszan tartó esős időben zajló felújítási és építési munkálatok során problémák 

jelentkeztek a térkő lerakásánál, mivel süllyedt, eltűnt a fugázó homok, folyamatos 

homokpótlásra volt szükség. Az új közvilágítás próbája rendben zajlott.     

 

 

Kulturális és társadalmi események 

 

 Január 14.  

A Kereskedelmi-Kulturális Központ (OKC) színháztermében telt ház előtt zajlott az ABBA 

World Revival című újévi koncert.   

 

 

 



 Január 23.  

A rozsnyói Amalia szociális otthon, a Rozsnyói Művészeti Alapiskola és Rozsnyó város 

„Drakiáda“ címmel szervezett műsort a kínai sárkány újév kezdete alkalmából. Az esemény a 

Bányászok terén zajlott. A rozsnyói alapiskolák tanulói és valamennyi jelenlévő ízelítőt 

kapott a keleti táncokból és harcművészeti bemutatókból. A főtér északi részén később 

sárkánymaszkos menet vonult fel, élén a kínai sárkánnyal.   

 

 Február 4.  

A Kereskedelmi-Kulturális Központban (OKC) zajlott Rozsnyó város és a Felső-gömöri 

Városok és Falvak Szövetségének negyedik reprezentatív bálja. A bálozók jó hangulatáról a   

Cigánski diabli zenekar muzsikusai, az Aratron Aspis művészeti duó és a Vertigo  

akrobatikus-tánccsoport tagjai gondoskodtak. 

 

 Február 5.  

A Rozsnyói Szabadidőközpont jégkarnevált szervezett a téli stadionban a gyerekek részére.  A 

rendezvény álarcos felvonulással kezdődött és a jégen zajló szórakoztató és sportversenyekkel 

folytatódott.   

 

Február 6.  

A Rozsnyói Actores Városi Színház a Vajansky utcai óvodába látogatott „Angol karnevál“  

című előadásával. A színház szlovák és angol nyelven mutatta be darabját, melynek során a 

gyerekek új angol szavakkal ismerkedtek meg.    

 

 Március 5.  

Az M Zónában zajlott a tél témájú fotóverseny kiértékelése. A zsűri döntése alapján Barbora 

Kriaková, a rozsnyói P. J. Šafárik Gimnázium diákjának fényképe lett a győztes alkotás.      

 

            Március 27. 

„Ezt a könyvet soha nem felejtem el“ című rendezvény zajlott a rozsnyói Pavol Dobšinský 

Gömöri Könyvtárban, melyen a régió ismert személyiségei olvastak fel a gyerekeknek.    

 

            Március 28. 

A Rozsnyói Városi Hivatal nagytermében Rozsnyó város ünnepséget szervezett a 

pedagógusnap alkalmából. A rendezvényen a rozsnyói iskolák meghívott képviselői és 



nyugdíjas tanítók vettek részt. A város képviseletében emléklapot és vörös rózsát adtak át a 

tanítóknak, mely a munkájuk iránti köszönet kifejezését szimbolizálta. A műsorban felléptek 

az óvodás gyerekek, a művészeti alapiskola tanulói furulyán és gitáron játszottak, valamint 

bemutatkoztak a rozsnyói M Zóna ifjúsági klub táncosai.  

 

          Március 30 - 31. 

A Bányászok tere északi részén zajlott a „Húsvét a főtéren“ nevű program, melyet Rozsnyó 

város és a Gömöri Kézművesek Társulása szervezett. A rendezvény látogatói saját húsvéti 

tojást festhettek, kipróbálhatták a kovács munkáját a mesterségek utcájában, megnézhették és 

vásárolhattak a kézzel készített fajátékok, háztartási eszközök és egyéb hagyományos népi 

termékek kínálatából. A kísérőrendezvény keretében fellépett a Murda East tánccsoport, a 

Dubina éneklőcsoport és a Haviarik néptánccsoport. Valamennyi fellépő csoport Rozsnyóról 

származik.  

 

          Április 20.  

20.02-kor kék színben világították ki a város jelképét, az őrtornyot, amivel a város 

bekapcsolódott a Light in up blue elnevezésű, világszerte zajló kezdeményezésbe. Ez a nap az 

autizmusról szóló tájékoztatás világnapja, ekkor kék színnel világítják meg a történelmi 

emlékeket és nevezetességeket a világ számos országában.  

 

          Április 4 - 5. 

Húsvéti kézműves foglalkozás zajlott az M Zóna ifjúsági klubban. Veronika Vávrová és 

Patrícia Hlbocká, a helyi gimnázium diáklányai megtanították az alapiskolás tanulókat, 

hogyan tudják különféle technikákkal kidíszíteni a húsvéti tojásokat, sós tésztából díszeket 

készíteni, valamint tavaszi ikebanákat, melyekkel kicsinosíthatták az osztálytermeket az 

iskolában. Abszolvens gyakorlatuk keretében segítségükre voltak Stanislava Gubeková és 

František Petr, valamint a főiskolás Miroslava Annová, aki bemutatta az ikebanákat.  

 

          Április 13.  

A városházán lezajlott az „U Havranky hrať budú“ nevű gyermek folklórverseny járási 

fordulója. A megmérettetés szervezője a Gömöri Művelődési Központ (GOS), Rozsnyó város 

és a Matica slovenská rozsnyói szervezete volt. Négy kategóriában – szóló énekesek és párok, 

hangszeres szólisták, népzene és éneklőcsoportok – összesen 85 gyermek versenyzett a 

járásból. Az énekes és hangszeres szólisták csoportjából Martina Zagibová, a népzenei 



csoportból a Lúčka zenekar, az éneklőcsoportok közül pedig a Stromíš jutott tovább. 

 

          Április 14. 

Körülbelül ötven résztvevő töltötte a szombat délelőttöt a Sajó folyó partjának tisztításával a 

jégpályától az Indián tóig. Az esemény szervezője az OZ Com. Unity, SRZ Rožňava és a 

város közmunkásai voltak.  

A Gömöri Művelődési Központ (GOS) galériájában zajlott a CINEAMA 2012 amatőr filmes 

alkotások megyei versenyének 16. évfolyama. A legrégebbi országos verseny megyei 

fordulójába 37 film jutott tovább – régiónkból Vladimír Kóňa a Szilicei-jégbarlangról szóló 

dokumentumfilmjével és Alexandra Borzy a Stres (Stressz) című játékfilmmel. 

 

          Május 3. 

Egy rövid időre a városi hivatal épülete előtt tartózkodott a Szlovákián keresztülhaladó 

olimpiai staféta. A város színeit jelképező szalagok felkerülése után az olimpiai fáklya 

folytatta az útját további szlovákiai városok felé.   

 

          Május 4. 

A Pavol Dobšinský Gömöri Könyvtárban ünnepélyesen megnyitották a fiatal képzőművész, 

Silvia Ujházy alkotásait bemutató kiállítást, melyet május 30-ig tekinthetett meg a közönség.    

 

          Május 9.  

Az Európa-nap alkalmából Sárga rózsák néven rendezvényt szerveztek a Bányászok terén. A 

EURO DIRECT központ munkatársnői minden járókelőnek sárga rózsát osztottak, az Európai 

Unióban egyesült nemzetek közötti barátság jelképeként.    

 

        Május 10 - 11.  

Az M Zóna ifjúsági klubban kézműves alkotóműhelyt szerveztek. Anyák napja alkalmából az 

alapiskolás tanulók sajátkezűleg készítettek ajándékot anyukájuknak.   

 

       Május 16.  

A Pavol Dobšinský Gömöri Könyvtárban zajlott az Irodalom Éjszakája 2012 nevű nemzetközi 

projekt. A szépirodalom kedvelői részleteket hallhattak Harry Mulisch, Philip Pullman, Silwia 

Chutnik, Monika Kompaníková és Pavel „Hirax“ Baričák könyveiből. A felolvasók Peter 



Gallo, a városi hivatal referense, Petra Annová, az M Zóna munkatársa, Henrieta Farkašová, a 

műlesikló világkupa győztese és Petr František diák voltak. 

 

Május 23. 

Az Actores Városi Színházban került megrendezésre a Kassai Megyei Önkormányzat   

szociális otthonai klienseinek színjátszó találkozója. A Mosolyok hídja (Most úsmevov) 

elnevezésű  fesztivál kilencedik évfolyamán tizenkét csapat versenyzett.     

 

Május 31.  

A Pavol Dobšinský Gömöri Könyvtárban lezajlott az Olvassunk című gyermek olvasói 

maraton ötödik évfolyama. Az alapiskolás tanulók egymást váltva olvastak fel Gabriela 

Futová írónő „A mi anyukánk boszorkány“ című könyvéből. A projekt keresztanyja Oľga 

Feldeková írónő, a kezdeményezés célja pedig az volt, hogy minél nagyobb számú gyermek 

kapcsolódjon be a klasszikus könyvolvasásba.     

 

Június 7. 

Nemzetközi Gyermeknapot ünnepeltek a rozsnyói Bányászok terén. Közel négyszáz óvodás 

és alapiskolás gyermek mérte össze ügyességét a rendhagyó sportversenyekben és tudását a 

műveltségi vetélkedőn. A gyermeknapi ünnepség végén az összes gyerek édes jutalomban 

részesült. 

 

            Június 13.  

A rozsnyói SUBSIDIUM – speciális létesítmény, idősek otthona és szociális szolgáltatások 

háza ünnepi délelőttöt szervezett azon lakói számára, akik az elmúlt hat hónapban kerek 

évfordulót ünnepeltek. Darina Repaská asszony, a városi hivatal elöljárója Pavol Burdiga 

polgármester-helyettessel együtt emléklapokat és virágokat adtak át az ünnepelteknek.    

A jubilánsokat Ing. Mária Wernerová, a SUBSIDIUM igazgatónője is köszöntötte. Az 

időseket verses összeállítással, folklórműsorral is megajándékozták, és fellépett az 

ARITHMICA együttes, melynek tagjai a SUBSIDIUM alkalmazottai.    

 

         Június 23.  

Ezen a napon zajlott a strand idei ünnepélyes megnyitója. A látogatók közös jelképes 

medencébe ugrásával vette kezdetét a nyári fürdési idény. Az M Zóna ifjúsági klub a nyári 

hónapokra több újdonságot, szabadidős programot is készített a látogatók számára. 



 

           Július 5.  

Andrássy Franciska grófné, Andrássy Dénes gróf felesége halálának 110. évfordulója 

alkalmából a Turisztikai Információs Központ rendhagyó esti városnézést szervezett, melynek 

a Randevú a grófnéval címet adták. A rendezvény résztvevőit korabeli zene fogadta a Duo 

Moderno Artico előadásában és a „grófi pár“ kíséretében sétára indultak a város régi részén, 

megállva az Andrássy családhoz kötődő történelmi, építészeti emlékeknél.    

 

            Július 13.  

Az M Zóna ifjúsági klub és a helyi nyugdíjasklub közös projektet indított „Két világ“ címmel.  

A projekt öt hónapja alatt a fiataloknak lehetőségük lesz, hogy tanuljanak az idősektől a 

kertészeti, sütő- és horgoló tanfolyamon, és fordítva, a fiatalok segítenek majd eligazodni az 

időseknek a technikai vívmányok, például a szociális hálón való barangolás világában. 

 

            Augusztus 25. 

A Irish pub adott otthont az Actores Városi Színház The Family Band Wagon című darabja 

bemutatójának. A zenés utcai vígjáték-előadás rendkívüli sikert aratott a megtelt 

szórakozóhelyen.    

 

            Augusztus 29.  

A Bányászok terén megemlékezési ünnepség zajlott a Szlovák Nemzeti Felkelés 68. 

évfordulója alkalmából.  

 

            Szeptember 7 - 15.  

A Rozsnyói Városnapok első alkalommal zajlottak ebben az időpontban.   

 

             Szeptember 7. 

A városnapok rendezvénysorozata Dr. Markó Sándor rozsnyói királyi közjegyző a Rákóczi 

Magyar Házon elhelyezett emléktáblájának ünnepélyes leleplezésével kezdődött. A 

Bányászok terén található városházán zajlott a Dr. Markó Sándor tiszteletére összeállított 

emlékkiállítás ünnepélyes megnyitója. Ezt követően került sor a Szlovák Köztársaság és a 

Magyar Köztársaság Közjegyzői Kamarái közti memorandum aláírására mindkét kamara 

képviselőinek, valamint Pavol Burdiga, a város polgármester-helyettesének és Darina 

Repaská, a városi hivatal elöljárójának jelenlétében. Az esti órákban Szécsi Ferenc: Utazás az 



özvegység felé című darabját mutatta be a rozsnyói közönségnek a magyar közjegyzők 

színtársulata.          

 

               Szeptember 12.  

A történelmi városházán zajlott a városunkról szóló „Rožňava a okolie“ (Rozsnyó és 

környéke) című új könyv keresztelője. Mgr. Edita Kušnierová, a kötet szerzője Darina 

Repaskával, a városi hivatal elöljárójával együtt kék-sárga rózsaszirmokkal keresztelte meg a 

publikációt. A könyvet a JES SK kft. kiadó adta ki a Szlovák Köztársaság Kulturális 

Minisztériuma támogatásával.  

 

                Szeptember 13 – 15. 

A városnapok keretében szervezték meg a hagyományos Rozsnyói Vásárt. A Bányászok tere 

felújítása miatt a vásár helyszíne a Dél-lakótelep volt.  

Szeptember 13-án, csütörtökön a vásár megnyitóján fellépett a Haviarik néptánccsoport, a  

Fanfár ifjúsági fúvószenekar Szerencsről, Rozsnyó testvérvárosából, valamint Valentín 

Čekovský Clakson nevű zenekara. 

Pénteken, szeptember 14-én a napi programban bemutatkoztak a város területén működő 

alapiskolák, a délutáni órákban a vásár legerősebb embere címért folyt a verseny, majd ezt 

követte a Renaissense, Graceful és az AC/DC Revival együttesek koncertje. Késő délután 

adták át az elismeréseket a város legsikeresebb sportolóinak. Az esti hangulatot a Music 

Orchester band Rožňava koncertje színesítette, majd a szórakozás a HUFU formáció és az All 

Devils együttes fellépésével folytatódott. 

Szombaton, szeptember 15-én a sporté volt a főszerep, a multifunkciós tornateremben 

nemzetközi női kosárlabda bajnokság zajlott a polgármesteri kupáért.   

A városnapok ünnepségsorozata a legmagasabb városi kitüntetések átadásában csúcsosodott 

ki. Pavol Burdiga alpolgármester átadta Rozsnyó város díját a Rozsnyói Bányászati 

Múzeumnak, megalakulása 110. évfordulója alkalmából, az Arany utcai alapiskolának 

megalapítása 50. évfordulója alkalmából, továbbá Ing. Ondrej Bolačeknek a bányászati 

hagyományok megőrzése, a barlangászat, muzeológia és természetvédelem területén hosszú 

éveken át végzett aktív tevékenységéért. A polgármester díját Milan Tkáčik és Juraj Lörinčík 

kapta, az amerikai Oswegoban szervezett Genius Olympiad versenyen elért 3. helyezésért és 

Szlovákia, valamint Rozsnyó város sikeres képviseletéért.     

 

            



     Október 5.  

A Matica slovenská rozsnyói helyi szervezetének megalakulása 90. évfordulója alkalmából 

Pavol Burdiga alpolgármester fogadta a Matica slovenská elnökét, Ing. Marián Tkáčot, PhD. 

Az ünnepélyes ülésen részt vett Ing. Zlatica Halková, a Matica slovenská rozsnyói házának 

igazgatónője is. 

 

            November 1. 

A rozsnyói köztemetőben Halottak Napja alkalmából kegyeleti ünnepség zajlott. 

 

             November 5.  

A városi hivatal nagytermében verseny szerveztek Euroscola: Quo vadis, Európa?- Merre 

tartasz, Európa? címmel. Az egészségügyi szakközépiskola diákjai egy workshopon tették 

próbára tudásukat és képességeiket, melynek témája a 2012 – Az aktív öregedés és a 

generációk közötti szolidaritás európai éve volt. A rendezvényen részt vett Mgr. Monika 

Smolková, az Európai Parlament képviselője és Pavol Burdiga, a város alpolgármestere.    

 

             November 20.  

Kerek születésnapjukat ünnepelték a Subsidium otthon idős lakói és a nyugdíjasklub tagjai. 

Az ünnepelteknek gratulált Pavol Burdiga, újonnan megválasztott polgármester.  

 

             November 22.  

A kulturális központban tizenhetedszer került megrendezésre a Charitánia elnevezésű 

jótékonysági rendezvény. A szervezők, az AMALIA szociális otthon és a Milan Štefánik 

egyesület színes programot készített, melynek célja a betegek és egészségesek közötti 

akadályok megszüntetése, továbbá a gyermekek és felnőttek világának összekapcsolása volt.  

A műsort az ismert humorista, Andrej Bičan vezette, a közönséget elkápráztatták táncos-sport 

bemutatójukkal a fogyatékos gyerekek, fellépett a zlatý Slávik (Arany Csalogány) díjjal 

jutalmazott Peter Cmorík, a fiatal tehetség, Martin Harich, Peter Amstrong Ondria jazz 

énekes, Zašo énekes-táncos, Lukáš Adamec énekes a Siempre együttessel, és az idei év 

sztárja, Katka Knechtová énekesnő. 

 

              November 23. 

Rozsnyóra látogatott Balog Csaba, Magyarország szlovákiai nagykövete. A Pavol Burdiga  

polgármesterrel való találkozón a város problémái felől érdeklődött, valamint a 



munkanélküliségről, nagybefektetők hiányáról, a városi oktatásügyi kérdésekről és a főtér 

felújításáról.  

 

               December 6.  

Egy év elteltével ismét megérkezett a városba a Mikulás. Meglátogatta az óvodás gyerekeket, 

az AMALIA szociális otthon lakóit, a Meduška baba-mama klubot és a G. Berger humanitás 

házát, majd a Bányászok terén, a történelmi városháza épülete előtt a gyerekek és felnőttek 

gyűrűjében meggyújtotta a karácsonyfa fényeit.  

 

             December 11.  

Az egészségügyi szakközépiskolában beszélgetés zajlott Josef Markus Wuketich, Ausztria 

szlovákiai nagykövete részvételével. Az Olyan közel és mégis olyan távol – mi köti össze és 

választja el Ausztriát és Szlovákiát című találkozó témája az idegen nyelv - mint a nemzetek 

kultúrája megismerésének eszköze, a közös problémákról való kommunikáció, a műveltség és 

emberiesség értékein alapuló jobb társadalom keresése - kérdésének megvitatása volt. A 

rendezvény szervezője a Sugarbooks cég és a Slovak Spectator című hetilap volt. 

 

               December 18 - 20.  

A Bányászok terén karácsonyi vásár zajlott, melyet Pavol Burdiga, a város polgármestere 

nyitott meg a Haviarik gyermek néptáncegyüttessel közösen. A Domka szaléziánus ifjúsági 

egyesület élő betlehemet készített. A háromnapos vásár látogatóit számtalan sátor kínálata 

várta, továbbá a kézművesek udvara kézzel készült termékekkel, a hagyományos mézeskalács 

és a karácsonyi asztal díszeinek készítését bemutató kézműves foglalkozásokkal. 

 

              December 23. 

Pavol Burdiga, a város polgármestere, Ing. Ondrej Bolaček alpolgármester és a Polgári Ügyek 

Testületének titkára, Erika Švedová köszöntötték Rozsnyó város két legidősebb polgárát.  

Júlia Štefanová asszony és Jozef Hudák úr 98. életévüket ünnepelték. 

 

 

Oktatásügy és művelődés 

 

 Január 15-től február 15-ig 

A város területén megkezdődött az iskolaköteles gyermekek beíratása az alapiskolákba.   



 

Február 16.  

A városi hivatal nagytermében farsangi jelmezbált szerveztek a Róth Ernő utcai óvodába járó 

gyermekek részére.  

 

 Február 18.  

Megrendezésre került a Kyjevi utcai óvoda sorrendben tizedik bálja. A rendezvényen részt 

vett Darina Repaská, a városi hivatal elöljárója, az oktatásügyi hivatal munkatársai és a Český 

Těšíni partneróvodából érkező vendégek.   

 

Szociális szféra és egészségügy 

 

 Január 19. 

A Rozsnyói Munkaügyi, Szociális és Családügyi Hivatalban állásbörze zajlott, melynek 

célcsoportja elsősorban a hosszabb ideje munkahelyet keresők voltak.    

 

December 4.  

A hajléktalanokat befogadó szükségszálláson Pavol Burdiga, a város polgármestere a Dom 

služieb kft. cég tulajdonosaitól, Ondrej Attilától és JUDr. Robert Tutkotól adományt vett át, 

mely a hajléktalanszálló működésének biztosítását szolgálja.  

 

Sport 

 

Január 25- 27.  

Az olaszországi Arta Terme központban került megrendezésre a fogyatékkal élők 

(látáskárosultak) műlesikló világkupájának első fordulója. A két szlalomban Henrieta 

Farkašová Natália Šubrtovával aranyérmet nyertek, óriás-műlesiklásban szintén az első 

helyen végeztek. Henrieta Farkašová sikeresen képviseli a Szlovák Köztársaságot és Rozsnyó 

városát is.  

 

 Január 12.  

Az M Zóna ifjúsági klubban első alkalommal szervezték meg a városi hivatal munkatársainak 

asztalitenisz bajnokságát a hivatalvezető vándorkupájáért. Az első helyet Július Repaszky, az 

Okatásügyi, kulturális, ifjúsági és sportosztály és PÜT munkatársa szerezte meg.  



 

 Február 11.  

Rozsnyó a szlovákiai kickbox fővárosa lett, mivel a városban került megrendezésre a K1 

Empress Liga, a K1 harcosok profi ligájának első fordulója. Az esemény műsorvezetője az 

ismert szlovák sportkommentátor, Marcel Merčiak volt.  

 

              Március 21. 

A kanadai Panorama síközpontban az egészségkárosodott sportolók alpesi világkupájának 

győztese Henrieta Farkašová lett kísérőjével, Natália Šubrtovával és ezzel elnyerte a nagy 

kristályglóbuszt.   

 

   Május 17. 

Az AMALIA szociális intézmény a pozsonyi székhelyű szlovákiai speciális olimpiai 

mozgalommal együttműködve futballbajnokságot szervezett. A kedvezőtlen időjárás miatt a 

mérkőzéseket a Kereskedelmi Akadémia tornatermében játszották. A bajnokság Ing. Filip 

Pollák, a rozsnyói futballklub legjobb játékosának ünnepélyes kezdőrúgásával indult. Az első 

meccset a Összevont Bentlakásos Iskola két csapata vívta, a másodikban az AMALIA és a    

Jasanima szociális intézmények mérkőztek meg egymással. Valamennyi résztvevő győztes 

lett. A bajnokság célja az volt, hogy lehetőséget adjon a fogyatékos sportrolóknak 

képességeik, önbizalmuk fejlesztésére, az összetartozás érzésének és a sport iránti 

szenvedélynek az átélésére.   

 

Szeptember 30. 

Az amatőr és veterán kerékpárosok járási ligája és a TJ Juh kerékpárklub tizenhatodik 

alkalommal szervezte meg a Ladislav Szántai Memorial kerékpárversenyt. A versenynek idén 

ötvenhét résztvevője volt.     

 

Október 6. és 7. 

A sportcsarnokban nemzetközi ifjúsági kosárlabdabajnokság zajlott tanulólányok és kadet 

lányok kategóriában. A tornán négy csapat vett részt, köztük az MBK Región Rožňava 

csapata is, akik a tanulólányok kategóriában első helyet szereztek, valamint harmadik 

helyezést a kadet lányok kategóriájában. 

 

 



Helyi önkormányzat 

 Január 2.  

A rozsnyói történelmi városháza épületében zajlott a Rozsnyói Városi Önkormányzat 

ünnepélyes ülése. A városvezetésnek a költségvetési intézmények, vállalkozók, iskolák és 

iskolai létesítmények képviselőivel szervezett újévi találkozóján ünnepi beszédet mondott a 

polgármester, melyet pohárköszöntővel fejezett be. Ezen a találkozón bemutatták Rokolya 

Gábor „Az első rozsnyói közjegyző” című könyvét.    

         Október 27.  

Az időközi választásokon a 15 432 választásra jogosult rozsnyói lakos polgármestert 

választott, aki a 2012-es rendes önkormányzati választásokig tölti be a funkciót. A város első 

emberének posztjára eredetileg hat jelölt pályázott, de október 18-án Katrenics K. visszalépett 

a jelöltségtől. 432 fiatal rozsnyói polgár első alkalommal vehetett részt a választáson, ők a 

2010-es önkormányzati választásokon még nem voltak választásra jogosultak. A választáson 

123 külföldi is részt vett, akiknek állandó lakhelyük van a városban. Ezúttal a választásra 

jogosult polgárok 19, 89%-a járult az urnákhoz. A városi választási bizottság közölte, hogy az 

október 27-i választáson 1398 szavazattal Pavol Burdiga lett a város polgármestere. 

Sorrendben a második helyen Ing. Karol Kováč végzett 664 szavazattal, a harmadik Bc. Ivan 

Kuhn, MA. lett 599 szavazattal, a negyedik Mgr. Milan Capák 246 vokssal, az ötödik jelöltre, 

Roman Ocelníkre pedig 143-an szavaztak. 

November 15.  

A Bányászok terén található történelmi városháza kongresszusi termében ülésezett Rozsnyó 

Város Önkormányzata. A bevezetőben Görgey Árpád, a városi választási bizottság szóvivője 

beszámolt a polgármesterválasztás eredményéről. Ezt követően zajlott a város újonnan 

megválasztott polgármesterének ünnepélyes eskütétele. Egyúttal letette képviselői esküjét 

Mgr. Laczo Árpád is, aki a 3. számú választási körzetet fogja képviselni.  

 

 

 

 

 



Gazdaság és infrastruktúra 

 

 Az új évtől a Rozsnyói Városi Hivatal Anyakönyvi Hivatala előtt felújított helyiségek 

várják a polgárokat.  

 Január 4-től megkezdődött az elhagyott állatok menhelyének építése Rozsnyóbánya 

városrészben. A volt trafóállomás épületét bérbe adta a város a Život je pes polgári 

társulásnak.    

 

 

Időjárás és rendkívüli események 

 

 Az új év első napjaiban az időjárás borús és ködös volt. Csak ritkán fordult elő napos 

időjárás. Az első hóréteg az új évben január 5-én esett le. Január végén és február elején a 

levegő hőmérséklete jóval a fagypont alá süllyedt. Szlovákia néhány területén a reggeli és 

éjszakai hőmérséklet -20 °C és -35 °C között alakult. A szélsőségesen hideg időjárás miatt 

Európában több mint kétszáz ember vesztette életét. 

 

 

Egyházi élet 

  

  Január 17 – 19. 

A városunk területén működő három történelmi – a római katolikus, evangélikus és 

református – egyházközségben immár hetedik alkalommal zajlottak az ökumenikus 

imanapok. Ezekben a napokban az említett egyházközségek hívei közösen meglátogatták az 

egyes templomokat, ahol a helyi lelkészek ünnepi misét, illetve istentiszteletet tartottak.      

 

              Július 23. 

Mons. Vladimír Filo rozsnyói megyéspüspök fogadta a város megbízott polgármesterét, Pavol 

Burdigát. A találkozón a várost foglalkoztató égető kérdésekről és az egyházi körök aktuális 

eseményeiről tárgyaltak. 

 

 

 

 



Városi rendőrség 

 

          2012 első félévében a városi rendőrség a törvényből adódó mindennapi tevékenységén 

kívül a rendőri testülettel és a Rozsnyói Munka-, Szociális- és Családügyi Hivatallal   

együttműködve teljes körű tervezett bűnfelderítő akciókat is végzett. A felderítés a város 

egész területén zajlott az éttermekben, vendéglátóhelyeken és bárokban. A városi térfigyelő 

kamerarendszer felvételeit 231 szabálysértés elkövetésének felderítésénél és 

dokumentálásánál használták fel. Ebből 22 esetet a rozsnyói bűnügyi rendőrség és a    

rövidített nyomozási eljárásokkal foglalkozó osztály munkatársainak adtak át.    

A városi rendőrség a tárgyalt időszakban összesen 1456 szabálysértéssel foglalkozott, ez  a 

szám a 2011-es év első félévéhez képest növekedést jelent, mégpedig az adott időszakban 560 

kihágással többet. A városi rendőrség a legproblémásabb városrészekként a Varga-dombot, 

Rozsnyóbányát és a város északi részét jelölte meg.     

A városi rendőrség ebben az időszakban, az iskolai év folyamán 7:25 és 8:00 óra között az 

Úttörő utcai és a Zöldfa utcai alapiskolák tanulóinak biztonságát szolgáló megelőző-

biztonsági tevékenységet is folytatott. A láthatósági mellényt viselő rendőrök biztosították a 

legveszélyesebb gyalogátkelőket, az akció meghozta a kívánt eredményt.   

A városi rendőrség tevékenységét ebben az időszakban nagyban befolyásolta munkatársainak 

betegsége, ami összesen 294 napot tett ki.  

Huszonhárom esetben került sor együttműködésre a városi rendőrség és a rozsnyói járási 

rendőrparancsnokság egyes osztályai között, valamint a különböző intézmények és 

szervezetek, mint a Rozsnyói Városi Hivatal, közjegyzői, végrehajtó hivatalok stb. ügyeinek 

megoldásánál.    

 

 

 

 

 

 

 

Lejegyezte: Milena Kajdová s.k.      

       krónikás       

 

 


