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A Rozsnyói Városi Önkormányzat képviselői: 

 
1. sz. választókerület 

 
 

 
Bc. Ivan Kuhn, MA     
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 Beke Zoltán     

 független 

 
 
 

    
 

Ľudovít Kossuth     

 független  

 
   

 
Ing. Ján Lach     

 MOST - HÍD 

 
 
 
 

Ing. Juraj Balázs     

 független 

 
 
 
  

Mgr. Milan Capák     
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          TIP 

 
 
2. számú választókerület 

 

 
 
Ing. Karol Kováč     
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 független 

 
 

Mgr. Laco Árpád    

MKP 
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 OKS 
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 független 
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 NOVA 

 

 



 
 

6 
 

 

 

Városi képviselő-testület/önkormányzati képviselők  

1/ A városi önkormányzat Rozsnyó város képviselő-testülete, amely a közvetlen választások 
során a rozsnyói lakosok által négy évre megválasztott képviselőkből áll.   

2/ A rozsnyói képviselő-testület 13 képviselőből áll.  

3/ A képviselő-testület megbízatási időszaka az újonnan megválasztott képviselő-testület 
tagjainak eskütételével ér véget.   

A rozsnyói önkormányzat egyebek mellett határozhat bármilyen, a város életét érintő 
kérdésben. A képviselőket közvetlen választásokon választják, és a választás módját törvény 
határozza meg. A megválasztott képviselők ügyelnek arra, hogy minden tevékenységükkel 
méltók legyenek választóik bizalmára. Igény esetén kötelesek tájékoztatni  a választókat a 
saját munkájukról és az önkormányzat tevékenységéről. A képviselői funkció 
összeegyeztethetetlen az alábbi tisztségekkel :  

 A város polgármestere 

 A város alkalmazottja, amelyben megválasztották 

 Ügyvezetője olyan költségvetési vagy támogatási szervezetnek, melyet az a város 
alapított, melyben megválasztották 

 Vonatkozó törvény alapján 

 

 

 

Városi statútum  

1/ A városi statútum az általános érvényű jogi előírásokkal összhangban főleg a város 
jogállását és hatáskörét, a város lakosainak jogait és kötelességeit, a gazdálkodás és 
finanszírozás, a városi vagyonkezelés alapelveit, továbbá a városi képviselő-testület, a 
polgármester  és a városi önkormányzat egyéb szerveinek jogállását és hatáskörét, belső 
struktúráját, egymás közötti munkamegosztását, munkájuk formáját és módszereit határozza 
meg, valamint szélesebb értelemben foglalkozik a város kapcsolataival, jelképeivel, a 
díszpolgári cím és a város díjainak, jutalmainak adományozásával. 
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2/ Rozsnyó város statútuma a város szabályozó-jogi alapdokumentuma, szervezeti előírása.   

 

A városi képviselő-testület bizottságai 

A bizottságokat, mint állandó vagy ideiglenes tanácsadó, kezdeményező és ellenőrző 
szerveket a városi önkormányzat hozza létre. Képviselőkből és a városi képviselő-testület 
által választott további személyekből, szakemberekből tevődnek össze. A bizottságokat 
legfeljebb kilenc tag alkotja. A bizottságok megválasztott taglétszámából minden bizottságban 
legalább két képviselőnek kell lennie. Minden bizottságnak van elnöke, alelnöke, tagjai (a 
képviselő-testület választja meg őket) és bizottsági titkára – a városi hivatal megbízott 
dolgozója. Összejöveteleiket szükség szerint tartják, a bizottságot annak elnöke hívja össze és 
ő vezeti az üléseket. A bizottságoknak nincs döntési jogköre, határozataik ajánlás jellegűek a 
tárgyalt kérdéskörrel és a városi képviselő-testülettel kapcsolatban. Rozsnyó városa az alábbi 
bizottságokat hozta létre: 

 Pénzügyi, vállalkozói és a városi vagyonkezelési bizottság  

elnök:  Ing. Juraj Balázs 

alelnök: Beke Zoltán  

tagok: Bc. Ivan Kuhn, MA 

  Mgr. Eva Gallová 

  Görgei Árpád 

  JUDr. Judita Jakobejová 

  Ing. Ondrej Kračún 

  Rozália Tóthová 

  Ing. Robert Urbančík 

titkár: Ing. Erika Leskovjanská 

 

 Építésügyi, területfejlesztési, környezetvédelmi és városi közlekedési bizottság  

elnök: Ľudovít Kossuth 

alelnök: Ing. Ján Lach 

tagok: Ing. arch. Peter Bischof 

  Ing. Peter Marko 

  Erika Szabadosová 
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  Ing. arch. Peter Tešlár 

  Ing. Nataša Vjesztová 

titkár: Ing. Miroslav Tomášik 

 

 Szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság  
elnök: Mgr. Dionýz Kemény 

alelnök: Mgr. Eduard Mihók 

tagok: PaedDr. Mikuláš Gregor 
  Ing. Jozef Kováč 

  Bc. Henrieta Rusňáková 

  Mgr. Monika Šeďová 

  Mgr. Simon Csaba 

titkár: Mgr. Ľudmila Černická 

 
 Oktatásügyi, kulturális, ifjúsági és sportbizottság  

elnök: Mgr. Laco Árpád 

alelnök: Mgr. Eduard Mihók 

tagok: Mgr. Matúš Bischof 
  Mgr. Miriam Banďošová 

    Ing. Oskar Lörinc 

    Mgr. Helena Novotná 

    Mgr. Dušan Pollák 

    Hildegarda Támárová 

    Mgr. Tóth Lucia 

  titkár: Erika Švedová 

 
 Közbiztonsági bizottság  

elnök: Peter Džačár 

alelnök: Roman Ocelník 

tagok: František Focko 

  Mgr. Juraj Halyák 

  Ing. Robert Hanuštiak 

  Bartolomej Šturmann 

  MVDr. Végsö Viktor 
titkár: Bc. Iveta Angyalová 

 
 Idegenforgalmi és régiófejlesztési bizottság 

elnök: Roman Ocelník 

  alelnök: Mgr. Milan Capák 

  tagok: Ing. Richard Bachňák 

    Cyril Motyka 

    Bc. Prékop Ivett 
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  titkár: Ing. Monika Gecelovská 
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Városi szervezetek 

Regionális Tanácsadó és Információs Központ 
igazgató: JUDr. Karol Gogolák 
székhely: Vállalkozói inkubátorház 
Zakarpatská 19 
048 01 Rozsnyó 
Vállalkozást szeretne indítani és nem tudja, hogyan? Nem működik a vállalkozása? 
Anyagi támogatásra van szüksége? Nincsenek helyiségei a tevékenységéhez? 

 

Rozsnyó Város Közterület-fenntartó Vállalata 
költségvetési szervezet 
székhely: Csetneki u. 21., 048 01 Rozsnyó 
igazgató: Ing. Ivan Demény 
 

Rozsnyói Városi Erdők kft. 
székhely: Rozsnyó – huta 2243, 048 01 Rozsnyó 
ügyvezető: Ing. Bohuš Hudaček 
tevékenységi területek: 
- fakitermelés 
- erdészeti szolgáltatások 

 

Rozsnyói Városi Televízió kft. 
székhely: Šafárik u. 29., 048 01 Rozsnyó 
ügyvezető: Peter Benedikty 

A városi televízió fő tevékenysége a napi 24 órás információszolgáltatás a televíziós 
programok közvetítésével szlovák és magyar nyelven.  

 

ACTORES VÁROSI SZÍNHÁZ ROZSNYÓ 
költségvetési szervezet 
székhely: Šafárik u. 20., 048 01 Rozsnyó 
igazgató: Mgr.art.Tatiana Masníková 
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A régi Rozsnyó 

 

jobb földrajzi fekvést nem is választhatott volna magának. A Rozsnyói-
katlan gyönyörű, erdővel borított táján terül el a Sajó folyó völgyében,    

mely a Gömör-Kishonti régió legjelentősebb folyóvize. Rozsnyót, mely 313 m tengerszint 
feletti magasságban fekszik, zöld hegyek koszorúja övezi. Északon a Pozsáló (1293 m) enyhe 
lejtői futnak be hozzá. Keleti és déli oldalról a Szlovák-karszt fennsíkjai, a Szilicei- és a 
Pelsőci-fennsík csatlakoznak magas, meredek hegyoldalaikkal a katlanba. A Szlovák-karszt és 
a Szlovák Paradicsom Nemzeti Parkok közelsége kedvelt idegenforgalmi várossá teszi 
Rozsnyót.   A történelmi, ennek ellenére modern, közel 20 ezer lakosú város festőiségét két 
vízfolyam vonala hangsúlyozza – a Sajó folyó, melybe belefolyik a Rozsnyói patak, vagy más 
néven, a Drázus. A völgyben fekvő város kellemes, enyhe klímáját erősíti a sűrű, többnyire 
lomblevelű erdő, mely a város határának kétharmadát fedi.    

 A történelmi, ennek ellenére modern, közel 20 ezer lakosú város festőiségét két 
vízfolyam vonala hangsúlyozza – a Sajó folyó, melybe belefolyik a Rozsnyói patak, vagy más 

néven, a Drázus. A völgyben fekvő város kellemes, enyhe klímáját 
erősíti a sűrű, többnyire lomblevelű erdő, mely a város határának 
kétharmadát fedi.    

 

Rozsnyó keletkezésének mondájából – Rosenau 

 

A Rozsnyó keletkezéséről szóló monda szerint egykor azon a helyen, ahol ma Rozsnyó fekszik, csak egy 

nagy rét volt, melyen egy pásztor legeltette a teheneket. Egyszer az egyik borjú elvesztette a 

csengőjét,   ezért a pásztor úgy döntött, megkeresi. Keresés közben azonban talált egy arany színű 

háromágú rózsát, amit – angyallá változott – kedvese hozott fel a föld mélyéből. A pásztor ezzel a 

reményteli kinccsel lefeküdt és elaludt. Azt álmodta, hogy eljött hozzá egy tündér, ölébe hajtotta a 

fejét és azt suttogta neki: „Gazdag leszel, de szerencséd csak a másvilágon lesz.“ Amikor a pásztor 

felébredt és hazament,elmesélte a családjának az álmát és megmutatta a különlegességet, amit talált. 

Azon a helyen, ahol a pásztor azt az arany hármasrózsát találta, ásni kezdtek, és ott aranyat találtak, 

ami erre a helyre csábította az aranyásókat. Az idetelepült bányászok aztán ezeken a helyeken új 

települést alapítottak, amit  Rosenaunak neveztek. A város címerében így ma is megtalálhatjuk a 

három arany rózsát (a korábbi címerekben ez arany hármasrózsa volt), melyről Rozsnyó a nevét kapta. 
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A város rövid története 

Rozsnyó első írásos említése 1291. február 3-hoz kötődik. A város említése III. András király 
Ladomér esztergomi érseknek szóló adománylevelében található. Rozsnyó első ismert 
építménye az eredeti plébániatemplom (a mai püspöki székesegyház), amely 1304-ből 
származik. A templom számos átépítésen esett át, ezek közül a legnagyobb változásokat a XV. 
és XVI. század fordulóján történt felújítás hozta, melyet az úgynevezett Bakócz kápolna, a 
reneszánsz kapu és a szentély északi falán található késő gótikus pasztofórium képvisel. A 
templom közelében jött létre a település, mely 1382-ben, a jelenlegi városmag elődjeként, I. 
Lajos királytól városi jogot kapott. A környező hegyek ásványkincseinek kitermelése miatt 
ideérkező bányászok eredeti településéből így város lett. Egész további története szorosan 
kapcsolódik az arany, ezüst, réz, később a vasérc kitermeléséhez. A város egy kivételesen 
nagy hozamú bányáról kapta a nevét: Rosnoubana (Rozsnyóbánya, Rosenau). A husziták 
végleges legyőzése után a 16. század kezdetét nagyszabású építkezés jellemezte: Petrus de 
Colo mester gótikus pasztofóriuma, a Metercia táblakép L. A mestertől és a reneszánsz kapu,  
ami a dubrovniki Vincent mester  munkája, ennek a korszak legértékesebb alkotásai.   A 
templomtól nem messze kialakult a tágas, négyzet alakú főtér előkelő polgárházakkal, 
közepén a középkori városháza épületével. A város széleskörű fejlődésének a bányászat 
hirtelen hanyatlása és a vallási békétlenség vetett véget. A tér közepén, a török veszedelem 
árnyékában, 1643 és 1654 között felépítették a jellegzetes városi őrtornyot, és a városháza 
romjain Lippay György érsek utasítására jezsuita templom keletkezett. Az 1706-1707-es        
évek fordulóján Rozsnyó európai jelentőségű események színhelye lett. A II. Rákóczi Ferenc 
által Rozsnyóra összehívott országgyűlés itt, a bányakamara reneszánsz épületében döntött a 
Habsburgok trónfosztásáról. A püspöki palota előtt álló Mária-oszlop az 1711-es pusztító 
kolerajárvány áldozatainak emlékére készült. A székesegyház közelében álló épület a három 
barokk szoborral Rozsnyó első kórháza (ispotály) volt, Andrássy György építtette 1719-ben.     
A városháza háromemeletes épületét 1720-ban építették. 1776-ban Rozsnyó püspöki székhely 
lett és két évvel később, Mayer János tervei alapján elkészült a rozsnyói püspökök palotája.   
A püspöki katedrálissá emelt plébániatemplom fából készült harangtornya helyett Mayer 
János impozáns barokk-klasszicista harangtornyot épített. 1733-ban vette kezdetét a 
ferencesek templomának és kolostorának közel száz évig tartó építkezése is. A város azokban 
az időkben fokozatosan elvesztette bányászváros jellegét, és kereskedő-kézműves várossá 
vált. 1786-ban Mayer János helyi építész befejezte legjobban sikerült építményét, az 
evangélikus templom épületét, melynek oltárát és szószékét – ahogy a székesegyház esetében 
is – az ismert Gode József készítette. Rozsnyó jelentős iskolaváros is volt, amihez élénk 
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kulturális élet kapcsolódott. A helyi nyomtatás és sajtó története kiapadhatatlan forrása a 18. 
és 19. századi rozsnyói kulturális élet színvonaláról szóló bizonyítékoknak, ismereteknek.      

 

 

 

Demográfiai fejlődés         

 A 2015-ös évben a város területén 18 306 lakos élt, ebből 8 698 férfi és 9 608 nő. A 
város lakossága ebben az időszakban 486 személlyel csökkent (elköltözöttek- 240 férfi,  246 
nő), miközben a növekedés (beköltözők) mértéke csak 437 lakost (208 férfi, 229 nő) jelentett, 
168 újszülött született, ebből 88 fiú és 80 lány, elhunyt 184 lakos, ebből 96 férfi és 88 nő.  
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Rozsnyón 2015. december 31-ig 106 pár kötött házasságot, ebből 74 polgári és 32 
egyházi házasságkötés volt (külföldi állampolgárral 5 személy kötött házasságot).  
 
A szülők az alábbi neveket adták leggyakrabban gyermekeiknek:  

lányok: Sofia, Natália, Viktória, Nina, Laura, Kristína,  Lenka, Daniela, Rebeka, Jasmin 

fiúk: Ján, Oliver, Samuel, Dominik, Peter, Filip, Tomáš, Dávid, Adam, Jakub 

 
2015-ben négy ikerpár született: 2x fiú/lány, 1x fiúk, 1x kislányok 
 

A 2015-ös év szokatlan keresztnevei 
női: 
Szelina, Szulita, Amélia, Ameli, Mercedes, Luna, Elisa, Zselyke, Lolita,  
Laila, Bela, Virgínia, Nadežda, Zara, Lorene, Evelyn, Jázmín, Yasemin,  
Jazmína 

 
férfi: 
Max, Teo, Leo, Leon, Noel, Jason, Joshua, Quido, Carlos, , Luciano,  
Přemysl, Franko, Marko, Robin 

 
A 2014/2015-ös év fordulóján Rozsnyó város ünnepi tűzijátékot rendezett polgárainak a 
Bányászok terén, a rozsnyóiak ezzel köszöntötték az újévet. Az őrtoronyra vetített film 
bemutatta az elmúlt év legérdekesebb eseményeit.   
 
2015 első babája január 1-én 10.40-kor született a rozsnyói szülészeten. Súlya 2,770 kg, 
magassága 48 cm volt, és világra jövetelével szüleinek, Edita Rézmüvesovának és Karol 
Szőllősnek hozott a legnagyobb örömet, mivel ő az elsőszülött fiuk. A kisfiú a Karol nevet 
kapta. A fiúcska egészségi állapota miatt a kórházban nem jöhetett létre a látogatás, így a baba 
felépülése után a város történetében első alkalommal a polgármester meghívására az újszülött 
köszöntése a történelmi városháza reprezentatív helyiségében zajlott. Pavol Burdiga 
polgármester úr a családnak elsősorban jó egészséget, boldogságot, szeretetet és békességet 
kívánt szeretteik körében.      
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Gazdaság és gazdálkodás 

 
Gazdasági adatok: 

 
 A Rozsnyói járásban és Rozsnyó városában csökkent a munkanélküliek száma. 2014. 
december 31-ig 8 612 személyt regisztráltak munkanélküliként, ami 28,27%-ot jelent,  és 
2015. december 31-ével 7937 volt a munkanélküliek száma, ez 25,9%-ot tesz ki.    
 
 A város legjelentősebb munkáltatói a következők: GEMTEX r.t., VELTEX kft., 
AGROTRADE GROUP kft. Rozsnyó, Szent Borbála Kórház és Rendelőintézet, Rozsnyó 
város.  
 
A városban található: 

mutató érték 

Posta igen 

Kábeltelevízió igen 

Vízvezeték hálózat igen 

Szennyvízvezeték igen 

Szennyvíztisztítóra csatlakoztatott szennyvízvezeték-hálózat igen 

Gázvezeték-hálózat igen 

Legközelebbi vasútállomás - megnevezés Berzétén 

Strandfürdő – kiépített- vagy szabadstrand igen 

Tornaterem igen 

Futballpálya (nem iskolai) igen 

Könyvtár igen 

Videofilm- és DVD-film kölcsönző igen 

Állandó mozi nem 

Gyógyszertárak és gyógyszer kiadó helyek igen 

Önálló orvosi rendelők felnőttek számára igen 

Önálló gyermekorvosi rendelők  igen 

Önálló fogászati rendelők igen 

Önálló nőgyógyászati rendelők igen 

Lakossági hulladék lerakóhely nem 

Lakossági hulladék igen 

Hasznosított lakossági hulladék igen 

Élelmiszerüzlet igen 
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Vendéglátóipari üzemegység igen 

Nem élelmiszeripari termékeket forgalmazó bolt igen 

Üzemanyag értékesítő üzlet igen 

Motoros járművek karbantartására és javítására szolgáló üzem igen 

Autóalkatrészeket és kellékeket árusító bolt igen 

Hotel (motel, botel) igen 

Panzió *** -tól*-ig igen 

Turistaszálló**,* igen 

Üdülőövezet***-tól*-ig nem 

Kemping****-tól*-ig nem 

Egyéb tömegszállások igen 

Kereskedelmi célú biztosítótársaság igen 

Kereskedelmi bank igen 

Készpénzkiadó automata igen 

 

 

A város gazdasági fejlődése: 

2015-ben a 2011-es évhez képest emelkedett a város általános bevétele, a növekedés  főleg az 
adóhányadból keletkezett. A folyó bevételek között a legnagyobb tételt az adóbevételek 
alkotják – az állami adóhányad és a hazai adók és illetékek közül a lakossági hulladékszedési- 
és építkezési hulladékszedési díj. Az általános bevétel növekedése elsősorban az országos 
gazdaság fokozatos növekedésének köszönhető, valamint a lakossági hulladékszedési és 
építési hulladék utáni helyi adókról és illetékről szóló általános érvényű rendelet 
változásának.   

A város tőkejövedelmét a felesleges városi vagyon eladása befolyásolta, és 2014-ben került 
sor az 1. Rozsnyói r.t. megszüntetésével kapcsolatos városi tulajdon rendezésére. A város a 
pályázatok, transzferek keretében lakások megépítésére, iskolaépületek, a Bányászok tere, a 
térfigyelő rendszer és játszótér felújítására kapott támogatást.  

A pénzügyi bevételek alakulását főleg a tőkeberuházások – a városi tulajdon felújításának 
befejezéséhez felhasznált hitel befolyásolta.     

Az áruk és szolgáltatások jelentik a város kiadásainak legnagyobb (25%) hányadát. Bár 2015-
ben a kiadások 2014-gyel összehasonlítva, a kisebb tőkebefektetések hatására 12%-kal 
csökkentek, megnőttek azonban a folyó kiadások. Ennek oka a bérköltségek és járulékok 
növekedése volt, megnőttek a szolgáltatások tétel kiadásai is, amikor a város kiegyenlítette a 
Brantner kft-vel szembeni kötelezettségét. A tőkeberuházásokat főleg a városi vagyon – a 
Bányászok tere, iskolaépületek, iskolai létesítmények épületének felújítása alkotta,  valamint 
berendezések, gépek és eszközök vásárlása az óvodai és iskolai étkezdék számára, 
közlekedési eszközök vásárlása, a kamerás téfigyelő rendszer felújítása és a térfigyelő 
rendszer bővítése.   
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A kötelezettségek alakulása összhangban van a vagyoni eszközök fejlődésével. 2015-ben sor 
került a kötelezettségek, főleg a hitelek teljeskörű csökkentésére.   

A bankhiteleket a város a kamatokkal együtt havonta, a megkötött szerződés szerinti 
időpontban és összegben törleszti.  A városnak két lízingszerződése van: egy traktorra és egy    
aszfalt újrahasznosítóra. 

 

 

 

 

 

Pályázatok és támogatások  

2015 első félévében Rozsnyó város az alábbi forrásokból pályázott támogatásokat  
ezekkel az eredményekkel: 

Összesen 9 pályázatot adtak be, ebből 3 nyert támogatást, 6 nem nyert. 

 

Támogató 

Elnevezés 
A pályázott 

összeg €-ban 

Megszavaz
ott összeg 

€-ban 

Önrész €-
ban 

Információk a 
végrehajtás 

folyamatáról 

Kassa Megye 
Önkormányza
ta Terra 
Incognita 

A rozsnyói 
őrtoronyból az 
ismeretlen 
földre 

4 000,00   400,00 
A pályázat nem 
nyert támogatást 

SZK 
Kulturális 
Minisztériuma 

A városi torony 
felújítása, 
Rozsnyó 
Bányászok tere 
38.,  ÚZPF: 
462/1 

80 789,00   5 000,00 
A pályázat nem 
nyert támogatást 

SZK 
Kormányhivat
ala – 
kisebbségi 
programok  

A nyár illata- 
kézműves 
foglalkozások 

10 381,00   600,00 
A pályázat nem 
nyert támogatást 

Kassa Megyei 
Önkormányza
t 

Egy év 
Gömörben – 
Gömör-Kishont 
szokásainak 21. 
ünnepélye   

4 700,00   500,00 
A pályázat 

támogatást nyert 
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A projekt célja: Megőrizni az egykori Gömör megye területe népszokásainak, különböző 
családi, naptári és munkához kapcsolódó ünnepeinek színpadi feldolgozását nyilvánosan 
bemutató hagyományt az Egy év Gömörben című rendezvény segítségével, bekapcsolva Gömör 
más régióiból, valamint egész Szlovákiából és külföldről érkező szereplőket is.     
Az Egy év Gömörben rendezvénysorozat 21. évfolyamát a hagyományok és a hosszútávú célok 
jegyében szeretnénk megszervezni, kibővítjük Magyarország határmenti területeivel, a magyar 
kisebbség, a roma közösség és a fogyatékkal élő csoportok bevonásával újszerű 
kísérőprogramokkal, élményszerű tevékenységekkel szeretnénk gazdagítani. Ezeket a 
csoportokat a népzene, a népdal és a közös tánc kötné össze a hagyomány szellemében, mint 
egykor. A gyermekek, a tanulóifjúság és a családok számára hagyományos mesterségeket 
bemutató kézműves foglalkozásokat, népzenei és néptáncos programokat szervezünk a Gömöri 
Kézművesek Társulásával együttműködve, mégpedig rendhagyó helyszíneken, mint például a 
cukrászda, múzeum, galéria, csillagvizsgáló, könyvtár, üzleközpont. Ezeken a helyeken nemcsak 
a többféle zsánert ötvöző rendezvényre és egyfajta plusz élményre nyílik lehetőség, hanem az 
esemény népszerűsítésének bővítésére is. További cél a rendezvény szereplőinek – a 
folklóregyütteseknek – az ösztönzése és mobilizálása a hagyományos népszokások felfedezésére, 
kutatására és az eredetiséget hangsúlyozó színpadi feldolgozásra.   

 

Támogató 

Elnevezés 
A pályázott 

összeg €-ban 

Megszavaz
ott összeg 

€-ban 

Önrész €-
ban 

Információk a 
végrehajtás 

folyamatáról 

Szlovák 
Gázművek 

Tegyük 
közösen jobbá  
Szlovákiát 

DRUŽBA 
pihenőoázis 
  

6 000,00   0,00 
A pályázat nem 
nyert támogatást 

BAUMIT 
pályázati 
program aktív 
emberek 
részére 

Kis lépés a Nagy 
parknak 

800,00   0,00 
A pályázat nem 
nyert támogatást 

TESCO 
Alapítvány 

Zöld fasor 3000,00   0,00 
A pályázat nem 
nyert támogatást 

SZK 
Belügyminiszt
ériuma 

A városi 
térfigyelő 
kamerendszer 
bővítése és 
modernizálása 
Rozsnyó 
városában II. 

26 424,00 10 000 ,00 2400,00 
A pályázat 

támogatást nyert 
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A projekt célja: A városi térfigyelő kamerarendszer további bővítése és moernizációja 
Rozsnyón. Ebben az esetben a Szlovák Takarékpénztár fiókjánál lévő kamerák cseréjéről van 
szó, valamint a Billa üzletháznál, a tágabb városközpontban. A Rozsnyói Városi Rendőrség 
tevékenysége során használja az említett kamerarendszert, mely kitűnően bevált a kihágások 
felderítésénél, főleg a közrend, a polgárok biztonsága és egészségvédelme területén. Több 
esetben a rendőrség képviselői is felhasználták a kamerarendszer felvételeit a bűncselekmények, 
vétségek és szabálysértések elkövetése vizsgálatának és gyanújának ellenőrzése céljából. A 
városok biztonsága az egyik olyan tényező, mely jelentősen befolyásolja a benne élő polgárok 
életét. Behatárolja a közösségi kapcsolatok fejlődését, a közéletben való aktív részvételt, a 
szabad mozgást, a vállalkozások fejlesztését és egyéb tényezőket, melyek hatással vannak a helyi 
közösség fejlődésére. A térfigyelő rendszer modernizációjával az említett helyszíneken 
megnöveskszik a rozsnyói polgárok biztonságérzete.  

 

Támogató 

Elnevezés 
A pályázott 

összeg €-ban 

Megszavaz
ott összeg 

€-ban 

Önrész €-
ban 

Információk a 
végrehajtás 

folyamatáról 

SZK 
Pénzügyminis
ztériuma 

A gyerekek 
személyi 
higiéniáját 
szolgáló 
létesítmény a 
rozsnyói 
Csetneki utcai 
óvodában  

13 500,00 13 500,00 1 500,00 
A pályázat 

támogatást nyert 

A projekt célja: A Csetneki utcai óvoda felújításával javul az épület műszaki állapota. A  
gyerekek személyi higiéniáját szolgáló berendezések átalakításával jelentősen javul az óvoda 
jelenlegi állapota. Az óvoda szociális létesítményeinek felújításának és javításána oka azok 
alkalmatlan állapota, melyek már nem megfelelő műszaki állapotban vannak, és nem 
utolsósorban célja az élettartamuk növelése. A cél elérése érdekében az alábbi munkálatokra van 
szükség: szétszedni az összes berendezési tárgyat, kivésni a kerámia csempét és burkolatot, a 
szennyvíz- és vízvezetékek szétbontása, esetleges áttisztítása, a fűtőtestek cseréje, ablakcsere, a 
padlóburkolat szigetelésének megvalósítása. A bontási munkálatok után új víz- és 
szennyvízvezetékek kerülnek beépítésre, a padlót lebetonozzák, ráhelyezik a kerámia járólapot, a 
falakat pedig kerámia csempével fedik be. Az új berendezési tárgyakat az eredeti helyükön 
helyezik el, új lámpákat szerelnek fel. Szükség van továbbá ruhafogassal ellátott szekrénykék 
beszerzésére is.  
 

 

2015 második félévében Rozsnyó város az alábbi forrásokból pályázott támogatásokat  
ezekkel az eredményekkel: 
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     Összesen öt pályázatot adtak be, ebből egyet támogattak, a további négy még 
elbírálás alatt áll  

 

Támogató 

Elnevezés 

A pályázott 
összeg €-

ban 

Megszava
zott 

összeg €-
ban 

Önrész €-
ban 

Információk a 
végrehajtás 

folyamatáról 

Környezetvédel
mi Alap 

Az Arany utcai 
Alapiskola 
felújítása – 
Rozsnyó 

199.442   88.834 Elbírálás alatt 

Az építési átalakítások megvalósításával – a tornaterem tetőburkolatának szigetelése, a 
pavilonok tetőburkolatának felújítása és szigetelése – csökken az iskola fűtéséből adódó 
energetikai terhelés 

Környezetvédel
mi Alap 

A rozsnyói 
Csetneki utcai 
óvoda 
felújítása 

189.088   9.952,44 Elbírálás alatt 

A beadott projekt célja az oktatási-nevelési folyamat feltételeinek javítása építési 
átalakítások segítségével: ablak- és tetőcsere. Ezzel jelentős energia megtakarítás érhető el.   

Környezetvédel
mi Alap 

A rozsnyói 
Vajansky utcai 
óvoda 
felújítása  

200.000, 00   49.414,52 Elbírálás alatt 

A projektben tervezett tevékenységekkel elérhető:  
- Az épületek energetikai igényének csökkentése és belső terek kényelmének javítása 

a szigetelésnek köszönhetően   
- Javítani az épület belső tereinek látványát 
- Az építészeti konstrukciók élettartamának növelése  
- A hőhidak megszüntetése  
- A sérült tetőszerkezet kijavítása  

SZK 
Kormányhivatal
a 

A téli stadion 
átalakítása 

40 000,00 40 000,00 9 461,14 
A pályázat 

támogatást nyert 

A téli stadion felújítását ebben az esetben főleg a jégpálya fölötti lámpák cseréje jelenti, 
valamint az ezzel összefüggő átalakításokat. Az öltözőkben eltávolítják az eredeti 
burkolatot, melyet nivelláló betonnal és az erős igénybevételű sportlétesítményekbe szánt 
padlóburkolattal helyettesítenek.      

SZK Kulturális 
Minisztériuma - 
Újítsuk fel a 
házunkat 

A városi 
őrtorony 
felújítása a 
rozsnyói 
Bányászok 
terén  

53 095,00   2.986,00 Elbírálás alatt 

A késő reneszánsz őrtorony Rozsnyó történelmi központjának domináns jelképe. Egy 
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régebbi gótikus építmény helyén épült a török vész idején, az 1643-1654-es években. A 
benyújtott pályázat célja a torony felújítása az 1. és 2. szakaszban – a tető és a kapőcsolódó 
szerkezet felújítása. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Testvérvárosi kapcsolatok 

ROZSNYÓ TESTVÉRVÁROSAI : 
 

 

1. SZERENCS 
a szerződés aláírásának időpontja: 1991. 11. 27. 

a város hivatalos honlapja 

 

 
 

 

 

 

2. BUDAPEST V. KERÜLET BELVÁROS - LIPÓTVÁROS 

a szerződés aláírásának időpontja: 1997. 3. 27. 

a város hivatalos honlapja 
 
 

3. ČESKÝ TĚŠÍN 

a szerződés aláírásának időpontja: 2001. 2. 2.  

a város hivatalos honlapja 
 

 

 

 

4. CIESZYN 
a szerződés aláírásának 

időpontja: 2001. 6. 7.  

a város hivatalos honlapja 
  

  

 5. BAČKA TOPOLA 
 a szerződés aláírásának 
időpontja: 2006. 2. 3. 

a város hivatalos honlapja 
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ROZSNYÓ VÁROS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁST ÍRT ALÁ A KÖVETKEZŐ VÁROSOKKAL: 

 
   Trøgstad  

  Trøgstad  

  a memorandum aláírásának időpontja: 2009. 2. 1. 

 

 

 
   Skiptvet 

  Skiptvet 

  a memorandum aláírásának időpontja: 2009. 2. 1.  

 

 

Életszínvonal 

Londonban a szakemberek ebben az évben is összeállították a szociális fejlődési indexet  
(Soacial Progress Index), melyben összehasonlították a világ 133 országának gazdasági 
helyzetét, oktatásügyét, egészségügyét, jogrendszerét és az élethez szükséges forrásokhoz 
való hozzáállást. Az összehasonlításból kialakult a tíz legfejlettebb ország sorrendje, melynek 
élén Norvégia foglal helyet. Őt követi Svédország, Svájc, Izland, Új-Zéland, Kanada, 
Finnország, Dánia, Hollandia és a sort Ausztrália zárja. Országunk a 25. helyen végzett. Az 
idei eredményekből kitűnik, hogy a múlt évhez képest nem javítottunk az értékelésünkön,  
ellenkezőleg, egy hellyel alább helyezkedtünk el. A lista szerint Szlovákia a magas szociális 
fejlettségű országok közé tartozik.   

A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) 2015 májusában nyilvánosságra 
hozta az adózott minimál órabéreket összehasonlító grafikonját a világ 27 országára 
vonatkozóan. Szlovákia nem került a legbőkezűbbek közé, 2,99 dollárral a 21. helyen állt.       
Az Európai Unió szinte minden országában többet keres a lakosság. A lista elején nagy 
eltéréssel Ausztrália (9,54 dollár), Luxemburg (9,24 dollár) található, az első hármast Belgium 
(8,57 dollár) zárja. A legrosszabb helyzetben Mexikó van, ahol a minimális órabér adózás 
után 1,01 dollár.  

A munkanélküliség mértéke a Rozsnyói járásban:  
2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 

21,58 % 24,27 % 24,83 % 

 

A rendelkezésre álló álláskeresők száma a Rozsnyói járásban: 

2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 



 
 

23 
 

6 596 7 393 7 609 

 
Az álláskeresők struktúrája a Rozsnyói járásban 2015.12.31-vel: 

 
az álláskeresők teljes létszáma:  7 937  
nők:    3 819 

egészségkárosult polgárok:  135 

pályakezdők:   324 (főiskolás - 68, középiskolás - 256) 
 
Az  5/2004 sz. törvény 52 §-a alapján a községek vagy a megye számára aktivációs 
tevékenység formájában közmunkában alkalmazott álláskeresők száma:   
 
Rozsnyói járás: 

2015 2014 2013 

2 406 1 949 2 729 

 
 
 
 
Rozsnyó város: 

2015 2014 2013 

281 189 140 

 
Az álláskeresők munkaerőpiacon való elhelyezkedésének sikeressége a Rozsnyói 
járásban 2015-ben:   1 616 
 
A munkaerőpiaci aktív intézkedések költségének megegyezett összege (a munkaerőpiaci 
aktív intézkedések eszközei új munkahelyek kialakítására, az álláskeresők dolgozó 
magatartásának megtartására, a munkanélküliek képzésére stb. szolgálnak) 
Okres Rožňava: 

2015 2014 2013 

5 118 279,92 € 2 023 275,38 € 3 718 767,99 € 

 
A megvalósított képzések és a munkaerőpiacra való felkészítés áttekintése a Rozsnyói 
járásban 2015-ben - 5/2004 sz. törvény  46 §: 
 

Tanfolyam megnevezése Bekapcsolódott  munkanélküliek 

száma 

Kettős könyvelés 20 

CNC gépek kezelése 20 

 

A betöltendő munkahelyek helyzete és alakulása 
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A 2015-ös évben összesen 1357 szabad munkahelyet jelentettek be. A Rozsnyói járásban 
bejelentett álláslehetőségek struktúrája alapján, az igényelt minimális végzettség szerint 
nyilvánvaló, hogy a kialakított munkahelyek legnagyobb részénél legalább szakmunkás 
bizonyítványt adó középiskolás végzettség volt a feltétel. Ilyen munkalehetőség a betölthető 
szabad munkahelyek teljes számát tekintve nagyjából az esetek 42 %-ban fordult elő. A 
munkáltatók részéről főleg a gépipari munkások iránt van kereslet, valamint adminisztrációs, 
személyzeti munkakörökben, a gasztronómiában, vendéglátásban és lakossági szolgáltatásban 
is.     

 
 
 

 

 

 

 

 

 

2015-ben a járásban 90 munkáltató volt, mely több mint 20 alkalmazottat foglalkoztatott, 
ebből 15 cég több mint 100 alkalmazottal működött.  

Idegenforgalom 

A Bányászok tere 32. szám alatti székhelyű turisztikai információs irodát az Envilaw kft.   
üzemelteti. Működését 2014 júniusában kezdte meg, tagja a Szlovákiai Információs 
Központok Szövetségének.  

A város látogatóinak ingyenesen nyújtott infomációt a múzeumokról és galériákról,  a 
kulturális és történelmi emlékekről, a rendezvényekről, szállásadó és étkeztetési 
létesítményekről, természeti látványosságokról és a közlekedési menetrendekről.    

Biztosította az őrtorony megtekintését, fénymásolási szolgáltatást, városi idegenvezetést, 
továbbá Rozsnyó városról szóló publikációk és propagációs anyagok, térképek, képeslapok, 
ajándéktárgyak eladására specializálta magát. A rozsnyói turisztikai infomációs iroda rozsnyói 
és környékbeli érdeklődők számára lehetőséget biztosított európai és a világ más részeire 
szervezett utazások vásárlására.   

A 2015-ös évben a turisztikai iroda több kiállításon részt vett, mint például a 21. ITF 
SLOVAKIATOUR nemzetközi idegenforgalmi nagyvásár, az UTAZÁSI KIÁLLÍTÁS 2015 
MISKOLC ,,MENJÜNK VILÁGGÁ....! és a Szlovák nap bemutatása Miskolcon. 

Az ITF Slovakia tour idegenforgalmi nagyvásár a legjelentősebb vásárok közé tartozik, az 
utaztatási lehetőségek és turisztikai látványosságok komplex bemutatásával. Rozsnyó város és 
Gömör Kassa megye más régióival együtt jelentek meg. A bemutató stand számos értékes 
információt kínált a nagyvásár látogatóinak. Rozsnyó többek között a bányászat történetével, 
az ismert barlangokkal, különleges objektumokkal, természeti szépségekkel is bemutatkozott.   

A Rozsnyói járásban bejelentett betölthető munkahelyek struktúrája az elvárt 
minimális végzettség alapján (2015.1.1. - 2015.31.12.)  

Az elvárt minimális végzettség Munkahelyek száma

Alapfokú végzettség 285 

Középfokú végzettség (szakmunkás bizonyítvány) 568 

Teljes középfokú végzettség/gimnázium       303 

Főiskolai végzettség 111 

Alacsonyabb középfokú végzettség  71 

Magasabb középfokú végzettség (felépítményi) 19 
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2015-ben 3232 turista látogatta meg Rozsnyót, főleg Magyarországról és a Cseh 
Köztársaságból, továbbá Hollandiából, Franciaországból, Lengyelországból, de Kolumbiából 
és Izraelből is.  

 

Szociális gondoskodás 

Rozsnyó város által biztosított házi gondozó szolgálat  

A házi gondozó szolgálat (a továbbiakban csak gondozó szolgálat) a szociális 
szolgáltatás terepen végzett formája, mellyel biztosítják az önellátás, a háztartás ellátás és az 
alapvető szociális aktivitás tevékenységét, tekintettel egy meghatározott időre a gondozói  
szolgáltatások biztosítása feltételeinek fennállása időtartamáig a szociális szolgáltatásokról 
szóló törvény értelmében, összhangban Rozsnyó városnak a szociális szolgáltatás nyújtásánál 
meghatározott eljárásról és feltételekről, valamint Rozsnyó városában a szociális 
szolgáltatások térítéséről szóló általános érvényű rendeletével. Az ápolói szolgálat a rozsnyói 
állandó lakhellyel rendelkező fizikai személynél, közvetlenül saját háztartásában valósul meg, 
és az a fizikai személy veheti igénybe, aki erre a szociális felülvizsgálati tevékenység    
értelmében rászorult. A fizikai személy rászorultságát orvosi és szociális felülvizsgálati 
tevékenységgel állapítják meg. A szociális szolgáltatásra való rászorultságról szóló döntés 
hatályba lépését követően a fizikai személy írásos kérvényt nyújt be a városhoz a házi 
gondozói szolgálat biztosítására (szolgáltatás nyújtásáról szóló szerződés megkötése)  illetve 
szociális szolgáltatás biztosítására. A gondozói szolgálatot biztosíthatják a város gondozói 
szolgálata segítségével, egyéb közsszolgálati vagy nem közsszolgálati szolgáltató 
közreműködésével, mégpedig a rászoruló fizikai személy választása alapján. A gondozói 
szolgálat tevékenységének mértékét a szociális felülvizsgálati tevékenység alapján a város 
határozza meg.  
2015-ben a gondozói szolgálatot Rozsnyó város révén igénybe vevők teljes létszáma 44 volt, 
ebből: 
-   teljes térítési kötelezettséggel - 42 
-   résztérítési fizetési kötelezettséggel -  1 
-   térítésmentesen – 1 
A gondozottak teljes létszámából 36 nő és 8 férfi volt.  
 
2015 folyamán a gondozói szolgálat 11 igénybe vevővel bővült, és 5 ügyféllel csökkent 
idősek otthonában való elhelyezés és a gondozott személy halála miatt. A gondozói 
szolgálatot igénybe vevők átlagos létszáma 2015-ben 35 volt és a gondozók átlagos létszáma  
26.  
 
Segédeszközök kölcsönzése 

A segédeszközök kölcsönzése súlyos egészségkárodott fizikai személynek és 
kedvezőtlen egészségi állapotú, segédeszköz biztosítására szoruló fizikai személynek   
nyújtott szociális szolgáltatás a közegészségügyi biztosítás alapján, pénzügyi hozzájárulás 
formájában a segédeszköz beszerzésére a kompenzációhoz való pénzügyi hozzájárulásokról 
szóló törvény alapján, egyéb forrásokból vagy a segédeszköz szolgáltatásához szükséges 
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feltételek időtartamáig. 2015-ben egy eszközt – összecsukható járókeretet - kölcsönöztek egy  
gondozói szolgálatot igénybe vevő személynek.  
 

A 2015-ös évben összesen volt: 
 71 szociális szolgáltatásra való rászorultság elbírálása iránti teljesített kérvény  
 58 feldolgozott szociális felülvizsgálat 
 58 feldolgozott egészségügyi felülvizsgálat  
 59 szociális szolgáltatásra való rászorultságról kiadott felülvizsgálat  
 69 szociális szolgálatra való rászorultságról szóló kiadott határozat  

 
Az egészségügyi felülvizsgálatokat az értékelő egészségügyi munkatárs dolgozta fel, akivel a 
városnak az egészségügyi felülvizsgálati tevékenység végrehajtására szóló szerződése van a 
szociális szolgáltatásokról szóló törvénnyel összhangban.  
 

Szlovák Vöröskereszt – rozsnyói területi egység 

 
Gerald Berger Humanitás Háza Szociális Otthon 

Súlyos testi és mentális sérült ügyfelek létesítménye, akik különféle betegségekben 
szenvednek, pl. gyermekbénulás, Down-szindróma, autizmus, hiperkinetikus szindróma stb. A 
szociális otthon a következő szolgáltatásokat nyújtja: ápolói gondoskodás, étkezés, kulturális-
hobbi tevékenység, zeneterápia, ergoterápia, a rehabilitációk közül gyógytorna és masszázs. A 
létesítmény kapacitása 20 fő. A szociális szolgáltatást igénybe vevők ott tartózkodása 
ambuláns, azaz nappali formában történik. 2015-ben az otthon 22 ügyfelet tartott nyilván, 
akik naponta 4 vagy 8 órát látogatták a létesítményt.        
 
Gondozói szolgálat 

Ez a létesítmény az időseket és a felnőttkorú, súlyosan egészségkárosodott személyeket 
fogadja, akik például szívkoszorúér, mozgásszervi megbetegedésekben, Alzheimer-, 
Parkinson-kórban, cukorbetegségben stb. szenvednek. Befogadóképessége 9 ügyfél, akik az 
otthont ambuláns formában látogatják. A létesítményben nyújtott szolgáltatások: betegápolás, 
étkezés, az ügyfelek szállítása az otthonba és az otthonból, hobbi tevékenység, ergoterápia, 
kézműves műhelyek, művészetterápia – stresszoldó kifestők felnőttek részére, biblioterápia, 
zeneterápia, emlékezés terápia stb., a különböző kulturális rendezvények és a többi rozsnyói 
szociális otthon programjainak meglátogatása. 
 
Házi gondozó szolgálat ügynöksége 

A házi gondozó szolgálat ügynökségén keresztül az egészségkárosodás, rossz egészségi 
állapot vagy a nyugdíjkorhatár betöltése miatti kedvezőtlen szociális helyzet megoldásában 
nyújtottak segítséget az ügyfeleknek. A terepen végzett ápolói szolgálat közvetlenül a polgár 
otthonában történik. Rozsnyó város és közeli környék lakosai vehetik igénybe. 
2015-ben 5, Rozsnyó város által finanszírozott ügyfelet ápoltak, és a munka-, szociális- és 
családügyi minisztérium implementációs ügynökségén keresztül bekapcsolódtak az ápolói 
szolgálatot támogató nemzeti projektbe is, melynek köszönhetően 9 ügyfélnek nyújtottak 
gondozást és alkalmaztak 8 ápolót. 



 
 

27 
 

 
A szállító szolgálat személygépkocsival egyéni szállításra szoruló súlyosan egészségkárosult 
fizikai személy számára, vagy korlátozott tájékozódási képességű kedvezőtlen egészségi 
állapotú fizikai személynek nyújtott szociális szolgáltatás. 2015-ben 2 autó segítségével 
biztosították a szállító szolgálatot, melyek 11 809 utat tettek meg.     

 

Az asszisztensi szolgálat ingyenes, az egészségügyi létesítményekben a páciensek és 
látogatók tájékozódását segítő szociális szolgáltatás; segít az egyedülálló, testi fogyatékos 
vagy egészségkárosult polgároknak az egészségügyi intézményekben tett látogatásnál; 
biztosítják a páciens kíséretét a rendelőbe; kivizsgálásra autóval szállítják vagy elkísérik a 
beteget. 2015-ben a szolgálat a Szent Borbála Kórház és Rendelőintézet különböző osztályain 
és rendelőiben 252 esetben nyújtott asszisztensi segítséget.     

 

A kompenzációs segédeszközöket kedvezőtlen egészségi állapotú, átmeneti időszakra 
gyógyászati segédeszközre szoruló személyeknek kölcsönzik. A szociális szolgáltatás említett 
típusa kiegészíti a fizikai személyeknek a közegészségügyi biztosításból és a kompenzációs 
rendszerből nyújtott segédeszköz támogatás rendszerét. 2015-ben az alábbi kompenzációs 
eszközök kerültek kölcsönzésre: tartályos toalettszék, ágyban használatos étel alátét, 
összecsukható járókeret, vérnyomásmérő, kerekesszék, elektromos kerekesszék, elektromos 
lépcsőjáró, zuhanyfülke ülés, masszázskád, ágyban használatos fürdőkád, nagyító olvasáshoz, 
kerekes járókeret. 

 

Senior – kifőzde az idősek és súlyos egészségkárosult személyek részére működik. 
Működését 2012. 10. 1-jén kezdte meg, azóta naponta biztosít ebédet ügyfelei számára, 
szombat, vasárnap és államünnepek kivételével. Az ebédet elfogyaszthatják közvetlenül az 
étkezdében, vagy szükség esetén házhoz szállítást is biztosítanak. 2015-ben a kifőzdében 23 
714 ebédet adtak ki. A legtöbb ebédet júliusban, szeptemberben és októberben adták ki.      
 
2015-ben sikeresen lezajlott két új szociális szolgáltatás regisztrációja: telekommunikációs 
technológiák segítségével nyújtott sürgősségi segély, terepi sürgősségi megelőző szociális 
szolgáltatás. 2016-ben tervezik ezeknek a szolgáltatásoknak a fejlesztését és ezáltal a 
Vöröskereszt tevékenységének minőségi javítását. 
 
2015 önkéntes véradás 

A véradások teljes száma: 1 817, első alkalommal vért adók: 151 
 
Díjazott véradók 2015-ben a Rozsnyói járásban  
Prof. Jan Janský bronz plakett  43 

Prof. Jan Janský ezüst plakett  31 

Prof. Jan Janský arany plakett 12 

Prof. Jan Janský gyémánt plakett  3 
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Prof. Jan Kňazovický medál  2 

 
Rendezvények egészségügyi biztosítása 

A Szlovák Vöröskereszt rozsnyói területi egységének 62 önkéntese 2015-ben 24 egészségügyi 
felügyeletet végzett különböző rendezvényeken: újévi pozsálói túra, vlachovoi lóverseny, 
futónap Adriánnal, Én és a biciklim, és sok egyéb eseményen. 
 
Elsősegélynyújtó verseny 2015. 6. 11. 
Ifjú egészségügyisek csapatai I. szint 

Csapatok száma         5 

Versenyzők száma     25 

Ifjú egészségügyisek csapatai II. szint 

Csapatok száma        4 

Versenyzők száma    20 

Fiatalok elsősegélynyújtó csapatai 
Csapatok száma        3 

Versenyzők száma    
 
A Szlovák Vöröskereszt által 2015-ben szervezett kampányok  
 
Egy óra a Vöröskeresztről, Bálint-napi Vércsepp, Segítünk a gyerekeknek, Biztonság az 
utcán, Véradás a Kauflanddal, a Szlovák Vöröskereszt Világnapja, a Szlovák Vöröskereszt 
gyűjtése, Véradók Világnapja, MUDr. Vladimír Harinek Memoriál, Szünidei Vércsepp, az 
Elsősegélynyújtás Világnapja, Véradás a Kauflanddal együttműködve, az Életmentés 
Világnapja, A gyerekek iránti szeretetből, Élelmiszerekkel segítünk, Diák Vércsepp, a 
HIV/AIDS Elleni Harc Világnapja – gyertyás felvonulás, a Gyermekek Órája gyűjtés, 
Használt ruha adományozás. 
 
Gondozói tanfolyam 226 óra 

2015 folyamán a Szlovák Vöröskereszt négy gondozói tanfolyamot szervezett, melyen 33 
ember vett részt. 
 
Elsősegély tanfolyam  
A Szlovák Vöröskereszt 2015 során 32 elsősegélynyújtó tanfolyamot szervezett, melyeken 
270 személy vett részt. 
 
A Szlovák Vöröskereszt rozsnyói területi egysége aktívan együttműködik a Rozsnyói járás 
óvodáival, alapiskoláival és középiskoláival. Biztosítja a tanulók felkészítését az 
elsősegélynyújtásra, elsősegély bemutatókat tart az iskolákban, biztosítja az egészségügyi 
állomásokat a célgyakorlatokon. Évente szerveznek képzéseket az óvodai, alapiskolai, 
középiskolai pedagógus egészségügyisek számára. 
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Rozsnyói Egyházmegyei Karitász 

 

A Rozsnyói Egyházmegyei Karitász önálló jogi személyiséggel rendelkezik, alapítója a 
rozsnyói megyés püspök. 
Az egyházmegyei karitász küldetése az Isten és a felebarátok iránti szeretet evangéliumi 
parancsának beteljesítése és az emberek segítése anyagi, szociális, lelki és szellemi 
szükséghelyzetben, fajra, nemzetiségre, vallási felekezetre, politikai meggyőződésre vagy 
egyéb helyzetre való tekintet nélkül.      
1996-ban kivált a Szlovák Katolikus Karitászból és az akkori püspök, Eduard Kojnok által 
megalapították Rozsnyón a karitászt az egész rozsnyói püspökségre vonatkozó hatáskörrel. A 
Rozsnyói Egyházmegyei Karitász székhelye 2015 februárjáig a Bányászok tere 27. szám alatt 
volt. Később a székhelyet átköltöztették a Kósa-Schopper utca 141/22 számra, ahol az 
Igazgatási Központ és a Karitatív-szociális Központ és szolgáltatásai székelnek.        
A rozsnyói egyházi karitász a szociális gondoskodás terén fejti ki tevékenységét karitatív-
szociális központjai és szállás létesítményei, az úgynevezett Karitász otthonok által. A 
Rozsnyói Egyházmegyei Karitásznak 35 alkalmazottja van, ebből 10 Rozsnyón. Részlegei 
Rozsnyón, Gölnicbányán, Breznóbányán, Losoncon, Rimakokován és Divényben működnek, 
és a plébániai karitászok önkéntes tevékenységének köszönhetően számos más településen is.        
Ezekben szociális szolgáltatásokat nyújtanak – otthoni ápolói szolgálat, szociális otthon, 
felnőtt napközi otthon, alacsonyküszöbű nappali központok (ruházat, személyi higiénia, 
étkezés előkészítés és felszolgálás), éjszakai szállás és menedékhely hajléktalan polgárok   
számára. 
 
A Rozsnyói Karitatív-szociális Központ szolgáltatásai:  

 otthoni ápolószolgálat (2015-ben 12 ügyfelük volt), 
 alacsonyküszöbű központot üzemeltetnek ruhatárral, a személyi higiéniára 

szolgáló helyiségekkel és ételosztással, 
 6 fős kapacitású menhely hajléktalanok számára 

 éjjeli szállás 20 hajléktalan polgár számára 

 speciális szociális tanácsadás  
 
 
 Igyekeznek együttműködni a munka- és szociális ügyi hivatallal a tartósan 
munkanélküliek ideiglenes alkalmazásában. Bekapcsolódnak a rászoruló polgárok részére 
szervezett élelmiszer- és pénzgyűjtésbe (pl. Tesco gyűjtés). Az alkalmazottak és ügyfelek 
számára búcsúkat szerveznek.   
 
A Rozsnyói Egyházmegyei Karitászt a vallási szabadságról és az egyházak és egyházi 
szervezetek jogállásáról szóló 308/1991 számú törvény, valamint a Kánonjogi kódex CIC 
(1983) alapján hozták létre.  

 

 

Építkezések, városfejlesztés, közlekedés,  
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2015 első félévében a város a következő javításokat/karbantartásokat végezte: 

 A házasságkötő terem előtti út (új kövezet)  

 Zöldövezet karbantartása a Bányászok terén – járdasziget a keleti oldalon  

 A főtér szépítése villanyoszlopokon elhelyezett virágdíszítéssel  

 Közutak javítása 

2015 második félévében a város a következő javításokat/karbantartásokat valósította meg: 

Művészeti alapiskola - a központi fűtés vezetékeinek hidraulikus szabályozása  
 
Szabadidőközpont -  a villanyhálózat javítása 

 
Róth E. utcai óvoda -  a gyerekek személyes higiéniájára szolgáló létesítmények javítása  

 útfelület és járda javítás 

 ablakcsere az épület egyes részein 

 
Kijevi utcai óvoda – útjavítás és a tető vízelvezetésének megoldása 

                                                       -  ablakcsere az épület egyes részein 

 
Csetneki utcai óvoda – a konyhai helyiségek és a konyhai összekötő folyosó egy részének 

rekonstrukciója és javítása  
 a gyermekek személyi higiéniájára szolgáló két létesítmény javítása  

 
Rövid utcai óvoda     - a gyermekek személyi higiéniájára szolgáló két létesítmény javítása  

 gázkazánok cseréje  
 

Arany utcai alapiskola       - ablakok, üvegezett ajtók cseréje és építési átalakítások  
 
Komensky utcai Fábry Zoltán Alapiskola és Középiskola – szagelszívó berendezés az 
iskolai étkezde konyhájába 

 
Házasságkötő terem -  tetőjavítás – a fedőburkolat és bádogelemek cseréje  
 
A város az ENVIROFOND-tól a következő felújításokra kért anyagi támogatást: 

-    a Vajansky utcai óvoda felújítása  
 az Arany utcai alapiskola épületeinek szigetelése és tetőszerkezete  
 a Csetneki utcai óvoda felújítása és rekonstrukciója  

 
December végén kezdődött a Komensky utcai iskola épületei energetikai igénybevételének 
csökkentése elnevezésű projekt megvalósítása. A felújítás az iskola valamennyi ablakának 
cseréjét, a fűtőrendszer ekvitermikus regulációját jelenti, valamint egyes ablakkonstrukciók és 
üvegbeton konstrukciók befalazását a tornateremben. 
 



 
 

31 
 

Tervezési előkészületi fázisban:  
 

 Új parkolóhelyek kialakítása a négysávos közút területén – II. János Pál sétány 

 Óvoda kialakítása a Fábry Zoltán Alapiskola és Szakközépiskola egy részében 

 A futballstadion tribünje helységeinek javítása  
 A téli stadion burkolata 

 
A 2015-ös év során megjavították és felújították a járdákat a Jólészi, a Krasznahorkai, az 
Edelényi utcán és a II. János Pál sétányon is. Megjavították a járdákat a Bányászok tere keleti 
részén is.      
 

 
Felújított rozsnyói üzletközpont  

A Kocka üzletközpont egy felújított épület a Šafárik utcában. Kétszintes, pincével rendelkező 
épület, melyben bérbe adott üzlethelyiségek találhatók. A már meglévő objektum 
rekonstrukciója az épület magasabb színvonalú használatát teszi lehetővé. Az objektum a 
Šafárik utcában, a városközpont szempontjából nagyon jó helyen található. A főtér közelében 
helyezkedik el, ami jól kihasználható épület lehetőségét rejti magában. Az épület tagolódása a 
felújítással jelentős mértékben nem változott. A homlokzat azonban új, mégpedig ugyanolyan 
dizájnnal, mint a többi, már megvalósított Kocka üzletközpontnál más szlovákiai városokban. 
A második szintet burkolati elemekkel hangsúlyozták. Az üzletközpont november 30-án 
fogadta első látogatóit. 9 üzlet kapott benne helyet, hasznos alapterülete 2 786 m2 és 
befektetés költsége 1 300 000 € volt. A központi csarnokból üvegezett lifttel és lépcsővel lehet 
feljutni a második szintre. 

 

  

Körforgalom 

A Rozsnyói Járási Hivatal építési engedélyt adott az építtetőnek (Slovenská správa – 
Investičná výstavba a správa ciest Košice) az „I/67 és II/526 Rozsnyó kereszteződés – város“ 
nevű építkezés megvalósítására.   

 A javaslat szerint a rozsnyói I/67 és II/526 útkereszteződést körforgalomként újítják 
fel, melyen a közúti forgalom egyirányú sávban kerüli meg a középső szigetet. Az utak 
kereszteződése kritikus és balesetveszélyes volt, gyakori közlekedési balesetek helyszíne. Az 
építkezés célja megnövelni a biztonságot és a kereszteződés kapacitását, és biztosítani a 
közúti forgalom folyamatosságát. A cél természetesen a járművek sebességének csökkentése  
30 km/ó-ra, és megnövelni a közlekedés minden résztvevőjének biztonságát a kereszteződés 
területén, beleértve a gyalogosokat. A felújított út teljes hossza 305 m. Az építkezés a meglévő 
kereszteződés területén helyezkedik el. Létrehoznak egy jobboldali lehajtósávot az I/67-es 
úton az I/50-es út irányából Rozsnyó központjába, jobboldali önálló sávot az I/67-esen 
Dobsinától Berzéte felé, és külön ágat a Berzéte irányába jobbra kanyarodó I/50 felé.      

A körforgalmat 2015 végén befejezték és átadták a forgalomnak.    
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Városi tömegközlekedés 

Rozsnyó város elfogadta a városi autóbuszjáratok menetrendjének tervezetét. A városban  (az 
Eurobus r.t. Kassa társasággal kötött szerződés alapján) a városi tömegközlekedés két 
autóbuszjárata közlekedik: 

Rozsnyó, P. J. Šafárik lakótelep – Autóbusz állomás – Sajóháza (Nadabula) 

-  az útvonalon 13 járat közlekedik  
Rozsnyó, Dél lakótelep – Autóbusz állomás  – Rozsnyóbánya 

- a vonalon 24 járat közlekedik  

 
Szeparált hulladékgyűjtés  

 

Rozsnyó városában a szeparált hulladékgyűjtés az alábbi hulladékfajták esetében valósul meg:    

- papír 

- műanyag 

- üveg 

- fém 

- biológiailag elbomló háztartási hulladék (beleértve a kertekből, parkokból, temetőkből 
származó biológiai elbomló hulladékot, és a biológiailag elbomló konyhai és éttermi 
szemetet)                         

    

 A felsorolt hulladékfajták szeparálásának bevezetésével csökkennie kellene a Rozsnyó 
város területéről származó vegyes lakossági hulladék mennyiségének.    

 2013 szeptemberétől vezették be a biológiailag lebomló konyhai és éttermi hulladék 
(krumpli-, zöldség-, gyümölcshéj stb.) heti rendszerességű válogatott gyűjtését a 
Rozsnyó város által üzemeltetett óvodák és iskolák konyhájából.    

 2014 szeptemberétől hasonlóképpen bevezették a biológiailag lebomló konyhai és 
éttermi hulladék (ételmaradék) napi szintű gyűjtését a Rozsnyó város által üzemeltetett 
óvodák és iskolák konyhájából.    

 

 

Közhasznú munkák  
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2015 első félév 
 

Jelentés az aktivációs tevékenység szervezésének számszerű hozadékáról a megkezdése előtti 
helyzethez képest. 
     
Aktivációs tevékenységet folytató munkakeresők száma 2015. 5. 31-ig:  177 
Az aktivációs tevékenység végzésének időszaka: 2014. 12. 1. – 2015. 5. 31. 
 
Az aktivációs tevékenység megvalósításánál elvégzett munkák:    
 

Elvégzett konkrét munkafeladatok (kiegészíteni az esetleges 
fotódokumentációt a feladat elvégzése előtti és utáni 
helyzetről, a munkavégzésről, amelyeknél ez lehetséges) 

A feladatokat 
végző 
munkanélkülie
k száma 

Megvalósítás 
időszaka 
(mikortól-meddig) 

Parkok, lakótelepek, a temető területének tisztítása, a 
közterületek napi tisztítása -  söprés, szemétszedés 

117 2014. 12. 1. - 
2015. 5. 31. 

Városi szervezetek, kulturális és társadalmi szervezetek  8 2014. 12. 1. - 
2015. 5. 31. 

Takarítási és karbantartási munkák az óvodákban és 
alapiskolákban  

18 2014. 12. 1. - 
2015. 5. 31. 

Hulladék, szemét, ágak felrakása a közlekedési járművekre   12 2014. 12. 1. - 
2015. 5. 31. 

Közterületek gondozása, kaszálás, növényzet kiültetése   12 2014. 12. 1. - 
2015. 5. 31. 

Gondozás, kézbesítés, kisegítő adminisztrációs munkák 10 2014. 12. 1. - 
2015. 5. 31. 

összesen 177  

 
 
Az aktivációs tevékenység hozadékainak értékelése: 
 
A meghatározott munkákat az értékelt időszakban az évszakra, az időjárási körülményekre és 
Rozsnyó város aktuális szükségleteire való tekintettel végezték el.  
 
Rendkívüli nem tervezett akciók:  
 

-   járdák, zebrák és utak tisztítása a hótól és jégtől, 
-   a városközpont takarítása a karácsonnyi és a húsvéti vásár idején, 
- szennyvízlefolyók tisztítása, 
- illegális szemétlerakók likvidálása a város területén, 
- a strand és a közlekedési park területének tisztítása a nyári idényre való felkészüléskor,  
- segítség az óvodák festésénél és takarításánál Rozsnyó város területén, 
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- a terület tisztítása a roma lakosok lakóházai körül az Arany, a Csucsomi utcákon és 
Rozsnyóbányán,  

- a vízelvezetők tisztítása és javítása a Kassai, Edelényi és a Szivárvány utcákon, 
- segítség a kaszálásnál és a dísznövények ültetésénél, 
- kisegítő festési és költöztetési munkák a városi hivatal épületében és a városházán,  
- a temetők és futballstadion javítása és tisztítása, 
- segítség a fák és bokrok gondozásánál és metszésénél, 
- a városháza udvarának, a nagy park és a Posch-kert gondozása. 

 
Az eredmények értékelése a munkakeresők szempontjából: 
 
Az aktivációs tevékenységet álláskeresők végzik, akik az aktivációs tevékenység végzése 
idején továbbra is szerepelnek a Rozsnyói Munka-, Szociális és Családügyi Hivatal 
jegyzékében, szám szerint 70-en, egy projekten és Rozsnyó városon keresztül 140 személy a  
369/1990-es számú törvény keretében. A kisegítő munkálatokat a törvény 52 §-ával 
összhangban hetente 16 órában végezték (64 órát havonta) aktivációs támogatás ellenében.  
Elsősorban az állam és az önkormányzat általi szociális támogatásról van szó az anyagi 
szükséghelyzetben lévő polgárok számára.   
 

    2015 második félév 

 

Aktivációs tevékenységet végző álláskeresők száma 2015. 10. 30-ig:  181 

Az aktivációs tevékenység végzésének időszaka: 2015. 6.1.  – 2015. 11. 30. 

II. Az aktivációs tevékenység keretében végzett munkák:    

     

Elvégzett konkrét munkafeladatok  A feladatokat 
végző 
álláskeresők 
száma 

A megvalósítás 
időszaka (mikortól 
meddig) 

Parkok, lakótelepek, temető tisztítása, közterületek napi 
tisztítása – söprés, szemétszedés 

117 2015. 6. 1.  - 2015. 
11. 30. 

Városi szervezetek, kulturális és társadalmi szervezetek  12 2015. 6. 1.  - 2015. 
11. 30. 

Takarítási és karbantartási munkálatok az óvodákban és 
iskolákban  

18 2015. 6. 1.  - 2015. 
11. 30. 

Hulladék, szemét és ágak felrakása közlekedési járművekre  12 2015. 6. 1.  - 2015. 
11. 30. 

Közterületek gondozása, kaszálás, növényzet kiültetése   12 2015. 6. 1.  - 2015. 
11. 30. 

Gondozás, kézbesítés, kisegítő adminisztrációs munkák   10 2015. 6. 1.  - 2015. 
11. 30.  

Összesen 181  



 
 

35 
 

 
A meghatározott munkákat az értékelt időszakban az évszakra, az időjárási körülményekre és 
Rozsnyó város aktuális szükségleteire való tekintettel végezték el.  

 
   A tevékenység főleg a közterületek tisztítására, takarítási munkákra, kisegítő építési 
munkákra, karbantartási munkálatokra, adminisztratív munkára és kisegítő szociális munkára 
vonatkozik. A közhasznú munkákat végző aktivációs munkások operatívan, szükség szerint, 
az aktuális rendezvényeken (hó és jég eltakarítása, tereprendezés, kaszálás, zöldnövényzet 
kiültetése, fák metszése, közterületek tisztítása, felújítások és javítások, vásárok, szükség 
esetén katasztrófa helyzetekben) vesznek részt a tevékenységekben a Rozsnyó város területén 
működő egyes szervezetekkel együttműködve. 
 
 
Az aktivációs tevékenység végzése a megszorító intézkedések és az önkormányzati munka 
hatékonyságának növelése idején előnyös eszköz arra, hogy biztosítsa Rozsnyó város 
gazdaságilag fenntartható működését.   
 

A tevékenység értékelése az álláskeresők szempontjából: 

Az aktivációs tevékenységet álláskeresők végzik, akik az aktivációs tevékenység végzése 
idején továbbra is szerepelnek a Rozsnyói Munka-, Szociális és Családügyi Hivatal 
jegyzékében, szám szerint 70-en, egy projekten és Rozsnyó városon keresztül 140 személy a  
369/1990-es számú törvény keretében. A kisegítő munkálatokat a törvény 52 §-ával 
összhangban hetente 20 órában végezték (80 órát havonta) aktivációs támogatás ellenében.  
Elsősorban az állam és az önkormányzat általi szociális támogatásról van szó az anyagi 

szükséghelyzetben lévő polgárok számára.   
 

Kiértékelés - a közhasznú munka előnyei Rozsnyó város 
számára:      

        Rozsnyó város számára előnyös a hosszú távon 
munkanélküli álláskeresők alkalmazása az aktivációs 

munka elvégzésére kötött megegyezés formájában, főleg anyagi szempontból és a munka 
alacsonyabb hatékonysága ellenére is. Az aktivációs munka végzését naponta ellenőrzik a 
megbízott dolgozók, a munkafegyelem esetleges megsértését jelentik a munkaügyi hivatalban 
és a munkást kizárják a projektből – elveszti az aktivációs hozzájárulást. Rozsnyó város 
költségei az aktivációs munka jelenlegi formája mellett havonta nagyjából 600 eurót tesznek 
ki. Ha Rozsnyó város nem venné igénybe az aktivációs munkásokat és állandó 
munkaviszonyban, teljes állásban alkalmazna például 100 munkást a kisegítő munkálatok 
elvégzésére, a kiadások 5500 euró körül lennének havonta. Ez tízszer több anyagi eszköz, 
eltekintve a hosszú távon munkanélküliek számának növekedésétől, akik elvesztenék az 
aktivációs hozzájárulásra való jogosultságukat, ezzel összefüggően esetlegesen növekedne a 
bűnözés, és a lakosság szociálisan gyengébb csoportjai elvesztenék munkavégzési 
szokásaikat.    

A tevékenység főleg a közterületek tisztítására, takarítási munkákra, kisegítő építési 
munkákra, karbantartási munkálatokra, adminisztratív munkára és kisegítő szociális munkára 
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vonatkozik. A közhasznú munkákat végző aktivációs munkások operatívan, szükség szerint, 
az aktuális rendezvényeken (tereprendezés, kaszálás, zöldnövényzet kiültetése, fák metszése, 
közterületek tisztítása, felújítások és javítások, vásárok, szükség esetén katasztrófa 
helyzetekben) vesznek részt a tevékenységekben a Rozsnyó város területén működő egyes 
szervezetekkel együttműködve. Az aktivációs tevékenység végzése a megszorító intézkedések 
és az önkormányzati munka hatékonyságának növelése idején előnyös eszköz arra, hogy 
biztosítsa Rozsnyó város gazdaságilag fenntartható működését.   

 

 A Nemzeti Autópálya Társaság 2015. 
május 4-én nyilvános pályázatot hirdetett a leendő R2 Rozsnyó – Szádalmás 
építkezés építési engedélyéhez szükséges dokumentáció kidolgozására, az ajánlat 
dokumentációjára és az ellenőri tevékenységre. Az autópálya társaság munkatársai 
szerint az említett szakasz kiépítését előreláthatólag öt évre tervezik. A Szoroskő 
hegyi átjárón keresztül vezető meglévő első osztályú I/50-es út egyike a súlyos 
balesetveszélyes térségeknek. A rozsnyói kereszteződés 14 kilométer hosszú 
szakaszának eleje később a vasútvonallal párhuzamosan folytatódik, melyet 
keresztezni fog.          Hárskút község fölött a gyorsforgalmi út a 4280 méter 
hosszú Szoroskő alagútba torkollik. Az alagút után a gyorsforgalmi út Szádalmás 
községtől nyugati irányban fog folytatódni, és a már létező, Kassa irányába vezető 
I/50-es első osztályú úthoz csatlakozva végződik. A projekt részei lesznek a 
felüljárókkal megoldott biokorridorok és az út teljes hosszában húzódó elkerítés, 
valamint a nagy egyoldalú pihenő. 2015. június 26-án kora este a Rozsnyói 
járásbeli Pelsőc településen az R2-es gyorsforgalmi út teljes profilú, Kriváňtól 
Kassáig tartó gyorsított kiépítését követelő tiltakozó akció zajlott. A tiltakozáson 
körülbelül 400 ember vett részt, Pavol Burdiga, a város polgármestere tájékoztatta 
a megjelenteket az R2-es kiépítését szorgalmazó petíció folyamatáról. A petíció 
12 hétig tartott és 9631 aláírást gyűjtöttek, melyeket aztán alküldtek a 
kormányhivatalba.    

 

 Teljes felújításon esett át a rozsnyói 
Vajansky utcai óvoda egyik pavilonja. Az óvoda két pavilonból áll, a másodikat az 
önkormányzat a lehető legrövidebb időn belül tervezi felújítani. A városi képviselő-
testület képviselői az üléseken megszavazták a hitelkérelmet, az ebből származó 
anyagi eszközöket az óvoda további rekonstrukciójára fordítják majd. Az ételkiadó is 
új, az étellifttel együt. A felújított termeknek természetesen a gyerekek örültek a 
legjobban és köszönetképpen elszavaltak a jelenlévőknek egy szép verset.  

 

Történelmi és kulturális emlékek 

A kulturális-történelmi emlékek jelentős részét alkotják a kínált idegenforgalmi 
termékeknek, hozzájárulnak a város és környéke attraktivitásához.   
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 Rozsnyó történelmi központja     

 

Tágas, négyzet alakú térből áll 
– mely a maga nemében a 
legnagyobb Szlovákiában – és 
néhány közeli utcából.   A 
történelmi mag maihoz 
hasonló szerkezete már 
nagyjából a 15. század végén 
kialakult és megmaradt a mai 
napig. A főtér domináns eleme 
a reneszánsz őrtorony, a 
városháza, a püspöki palota, a 
vincés nővérek kolostora és a 
bányakamara egykori épülete.        

Az őrtorony előtt áll Andrássy Franciska grófné, a szegények patrónusának 1905-ben, 
szecessziós stílusban emelt  emlékműve.  A szakrális műemlékek közül a város legszebb és 
egyúttal a legjelentősebb emléke a gótikus Szűz Mária Mennybemenetele székesegyház a 14. 
századból. A további egyházi emlékek a Szent Anna templom, a Xavéri Szent Ferenc 
templom, valamint az evangélikus templom – Szlovákia egyik legértékesebb klasszicista 
építménye. A jelentős épületek közé tartozik a római katolikus plébánia homlokzatán barokk 
falfestmény maradványokkal és az egykori városi ispotály épülete elején a három barokk 
szoborral. A város látogatói a történelmi központot a reneszánsz őrtorony kilátó erkélyéről is 
megcsodálhatják.         

A szakrális műemlékek közül a város legszebb és egyúttal a legjelentősebb emléke a 
gótikus Szűz Mária Mennybemenetele székesegyház a 14. századból. A további egyházi 
emlékek a Szent Anna templom, a Xavéri Szent Ferenc templom, valamint az evangélikus 
templom – Szlovákia egyik legértékesebb klasszicista építménye. A jelentős épületek közé 
tartozik a római katolikus plébánia homlokzatán barokk falfestmény maradványokkal és az 
egykori városi ispotály épülete elején a három barokk szoborral. A város látogatói a történelmi 
központot a reneszánsz őrtorony kilátó erkélyéről is megcsodálhatják.         

Őrtorony          
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A későgótikus őrtorony Rozsnyó történelmi magjának elmaradhatatlan  uralkodó eleme. A 
reneszánsz városi őrtornyot egy korábbi régi gótikus építmény helyén emelték a törötkvész 
idején, az 1643-54-es években. A többször átépített 36,5 méter magas torony fontos őrző 
szerepet töltött be, ennek bizonyítéka a megmaradt lőrés a homlokzat keleti részén és a török 
ágyúgolyó a déli homlokzaton. Az ágyúgolyó közelében található gey reneszánsz kőtábla a 
torony építésének idejéből a város címerének korabeli másolatával. A tornyot 1997-ben 
felújították és kilátóként  megnyitották a turisták előtt.     

 

     

A rozsnyói Szűz Mária Mennybemenetele katedrális  

 A Szűz Mária Mennybemenetele székesegyház Rozsnyó legértékesebb és legrégebbi 
kulturális emléke. Helyén már 1304-ben állt az első plébániatemplom, mely a 15. és 16. 
század fordulóján átfogó későgótikus átalakításon esett át. Az egykori gazdag középkori 
berendezésből fennmaradt a későgótikus pasztofórium (1507) és az európai mércével is 
egyedülálló táblakép, a Szent Anna harmadmagával (Metercia, 1513) a város környéki vasérc 
kitermelés és feldolgozás realisztikus korabeli ábrázolásával.  

 

 

 

Rozsnyó város további jelentős műemlékei: 

 Jezsuita templom 

 Ferences templom és kolostor  
 Evangélikus templom 

 Evangélikus plébánia 

 Református templom 

 Kálvária a város fölött (jelenleg elhanyagolt állapotban) 

 Püspöki palota 

 Vincés nővérek kolostora  
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kus plébánia épülete) 

 Városháza 

 A Fekete Sas szálló épülete (régi polgári ház a 15. századból) 

 Bányászati múzeum 

 Bőrfeldolgozó manufaktúra épülete 

 Kereskedelmi akadémia épülete (kolostor) 

 Középkori polgárházak a történelmi négyzet alakú téren, mely a maga nemében a 
legnagyobb Szlovákiában 

 
Emlékművek és szobrok:  

 

 

Andrássy Franciska szobra (1838-1902) 
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Pestisoszlop (1711-ből) Dr. Kiss Antal emléműve (1885-ből) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. 
János 
Pál 
pápa 

emléműve (2005-ből)              Kossuth Lajos szobra (1907-ből)  

 

 

Politikai- és közélet 
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 A 2014. augusztus 27-én átadott lakossági petíció alapján a Szlovák Köztársaság 
elnöke a törvény 320/2014 számú határozata alapján népszavazást hirdetett, és ennek 
megvalósítását 2015. február 7-re, szombatra tűzte ki, 7.00 és 22.00 óra közötti időpontban.     

A referendumban feltett kérdések: 

1. sz. kérdés 

Egyetért Ön azzal, hogy házasságnak ne legyen nevezhető más együttélés, mint egy férfi és 
egy nő köteléke? 

2. sz. kérdés 

Egyetért Ön azzal, hogy azonos nemű párok vagy csoportok ne fogadhassanak örökbe és 
nevelhessenek gyermeket?  

3. számú kérdés 

Egyetért Ön azzal, hogy az iskolák ne követelhessék meg a gyermekek jelenlétét a szexuális 
viselkedés vagy eutanázia témájáról szóló oktatásban, ha szüleik vagy maguk a gyermekek 
nem értenek egyet az oktatás tartalmával? 

 A népszavazás az 564/1992 számú, a népszavazás megvalósításának módjáról szóló  
törvénnyel összhangban valósult meg. 

 Rozsnyón ebben az időszakban 15 035 szavazásra jogosult polgárt tartottak nyilván. 
Ebből a szavazásra jogosult polgárok 8,55%-a vett részt a referendumban.  

 

kérdés „IGEN“ válasz „NEM“ válasz Érvénytelen 
szavazatok 

 szám arány szám arány szám arány 

1. 1 161 90,27 98 7,62 27 2,09 

2. 1 124 87,40 124 9,64 38 2,95 

3. 1 057 82,19 183 14,23 46 3,57 
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 2015. április 30-án, csütörtökön új időpontban zajlott a Rozsnyói Városi Képviselő-
testület első ülése. A gyűlés kezdetét a képviselők reggel kilenc órára tették a múltban 
megszokott helyett, amikor rendszerint 15.00 órától tárgyaltak. 

 

 A törvény 2014 júliusi elfogadásával a munkanélküliek 2015-ben sem motiváltak arra, 
hogy a város részére dolgozzanak. A szociális segélyek folyósítása ellenében havonta 
ingyenesen le kell dolgozniuk bizonyos óraszámot. Rozsnyó a felső határ – 80 óra 
ledolgozását követeli meg. A munkanélküliek reakciója többféle. Sokan felháborodtak 
és elutasítják az ingyenes munkát. A kötelező ingyenes munkavégzést Jana Dubovcová 
ombudsman megtámadta az alkotmánybíróságon, mivel ezt kényszermunkának      
minősíti. A 29 év alatti fiatalok munkavégzését támogatják, az idősebb 
munkanélküliek gyakran csak munkavégzési megállapodás révén jutnak munkához.    
A munkáltatók több területen sokszor erőltetik, hogy a munkakeresők váltsák ki a 
magánvállalkozói engedélyt. A munkakereső így szerez ugyan munkát, de a saját 
felelősségére.   

 

 A Szlovák Nemzeti Felkelés és a második világháború befejezésének 70. évfordulója 
alkalmából a honvédelmi minisztérium emlékérmeket adott át a harcok közvetlen 
résztvevőinek. Összesen 1715 érmet adtak át, ebből harmincat rozsnyói ellenállóknak. 
Az érmeket a Szlovák Köztársaság honvédelmi minisztériuma nevében annak 
megbízott dolgozója ünnepélyes keretek között adta át a Rozsnyói Járási Hivatalban.    

 

 Szeptember 17-19-én rendkívül nagy számú látogató érkezett a város főterére, ahol a 
2015-ös Rozsnyói Városnapok és Vásár zajlott. A program nagyon gazdag és 
egyedülállóan eredeti volt. A város jelképén, az őrtornyon egész idő alatt lobogott a 
város zászlaja, mint a különleges esemény szimbóluma. A megszámlálhatatlan sátoron 
kívül a gyerekeket különféle attrakciók várták, mint például körhinták és felfújható 
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ugrálóvárak. A városnapok megnyitója a ritmikus hangszerek, mazsorettek és 
kabalafigurák – a hatalmas Panda Vanda és az ismert Zlatka – felvonulása jegyében 
zajlott. Immár hagyományosan a városnapok idején kerülnek átadásra a legmagasabb 
városi kitüntetések is, és díjazzák a város előző évi legsikeresebb sportolóit. A 
házasságkötő teremben adták át a legmagasabb városi kitüntetéseket, mégpedig a 
Város Díszpolgára Díjat, a Város Díját és a Polgármester Díját. Az elismeréseket a 
város statútumában foglalt érdemek elismeréseként osztják ki. Az idei városnapok alatt 
a lakosok átélhettek egy olyan mentőakció bemutatót, amilyen még nem volt a város 
történetében. Az önkéntes barlangászok bemutatták az embereknek, hogyan néz ki egy 
barlangi mentőakció. Közvetlenül a főtéren, a tömegben állítottak fel a barlangászok 
egy traverzet csigasorral és ellensúllyal. A 37 méter magas történelmi őrtoronyból 
kötélen ereszkedtek le a mentők. Sok ember számára egyedülálló és feledhetetlen 
élmény volt, mivel még nem volt lehetőségük saját szemükkel látni ehhez hasonló 
eseményt. Ráadásul ezt a kötélen való ereszkedést a vásár látogatói is kipróbálhatták.      

 

 Programja keretében szeptember 25-én Andrej Kiska, a Szlovák Köztársaság elnöke 
ülésezett a rozsnyói történelmi városháza termeiben. Bevezető beszédében értékelte 
eddigi hivatali működését, hangsúlyozta, milyen lépéseket kell megtenni a politikai 
kultúra, a bíróságok 

javításához és a korrupció ellen Szlovákiában, és felsorolta az önkormányzatok 
legégetőbb problémáit.    Aktuális és érzékeny témákkal foglalkozott,  melyek gondot 
jelentenek társadalmunkban,  a mi városunkat is beleértve, mint például a 
munkanélküliség magas aránya. A nyilvános vita a tervezett egy óráig tartott és az 
államfő felelt néhányra a jelenlévők által feltett számtalan kérdés közül.   
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 Az áldozatkészség, emberiesség és szolidaritás jellemzi azokat az embereket, akik 
humanitárius cselekedeteikkel önzetlenül hozzájárulnak az emberi életek 
megmentéséhez. Az önkéntes véradók megérdemlik a legmagasabb erkölcsi 
elismerést, ezért 2015. november 19-én a városházán díjazták az önkéntes véradókat.      

 

 A legmagasabb állami tisztségviselők érkeztek a történelmi városházára, hogy 
bemutassák a szociális csomagot. A találkozó a helyi állami szervek és önkormányzat 
képviselőinek részvételével zajlott. A segítségnek főleg azokba a járásokba kellene 
érkeznie, ahol a munkanélküliek aránya 20 vagy annál magasabb százalék. 
Elkészítették az intézkedések széleskörű jegyzékét, melyek az előkészületben lévő 
törvény részét alkotják majd. Az állami segítség az említett járásokban a 
munkavállalás, az új munkahelyek kialakítása, de a vállalkozások támogatását is 
érintené. Az állam támogatná szociális bérlakások építését is a járásokban. A 
törvénynek tartalmaznia kellene a járulékkedvezményt is a munkanélküliek számára, 
ahogyan az állam támogatását is a jövőbeli befektetők részére.     

  

Kegyeleti megemlékezések 

 2006. január 19-én – kilenc évvel ezelőtt történt a legnagyobb légi katasztrófa az 
önálló Szlovák Köztársaság történetében. A repülőgép, amely hazafelé szállította a 
KFOR erők szlovákiai képviselőit a féléves koszovói szolgálatból, balesetet 
szenvedett Magyarországon, Hejce és Telkibánya községek között, körülbelül 20 
kilométerre a kassai repülőtértől. A szerencsétlenség 42 áldozata között volt két 
rozsnyói katona is, Ondrej Keszi zászlós és  Peter  Komora őrmester.   
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A rozsnyói temető urnakertjében 2015. január 23-án megjelentek a szlovák hadsereg rozsnyói 
alakulatának képviselői, a Szlovákiai Antifasiszta Harcosok Szövetsége városi szervezetének 
tagjai és Pavol Burdiga, a város polgármestere, hogy kegyeleti ünnepséggel tisztelegjenek 
emlékük előtt.     

 

 2015. január 23-án, pénteken délután a rozsnyói Bányászok terén a katonaság, a város, 
az önkormányzati szervek képviselőinek, az Antifasiszta Harcosok Szövetsége 
rozsnyói helyi és területi szervezetének, a város diákságának, tanulóinak és 
polgárainak jelenlétében zajlott a megemlékezési ünnepség a város felszabadításának 
70. évfordulója alkalmából, valamint kegyeleti megemlékezés, mellyel valamennyi 
résztvevő tisztelgett azok emléke előtt, akik életüket áldozták a mi szabadságunkért.      

 

 Az önkormányzat minden évben 
megemlékezik a háborúban elesettekről, a második világháború befejeződésének és a 
fasizmus felett aratott győzelem évfordulóján.    Ebben az évben ennek a jelentős 
eseménynek a 70. évfordulójáról emlékeztünk meg.   Az antifasiszta harcosok 
képviselői, az önkormányzat vezető képviselői, katonák, de diákok is eljöttek a háború 
áldozatainak szentelt emlékműhöz. A kegyeleti megemlékezésen ünnepi beszédek 
hangzottak el, melyekben tiszteletüket fejezték ki minden elesett katona emléke előtt, 
akik a mi jobb jövőnkért, a békéért és szabadságért harcoltak. Nagyon fontos 
emlékezni a háború kegyetlenségére, a brutalitásra és a kihunyt életekre, és legalább 
csendes megemlékezéssel köszönetet mondani az elesett hősöknek a bátorságukért.     

 A Szlovák Nemzeti Felkelés 71. 
évfordulója alkalmából szervezett kegyeleti ünnepségre és koszorúzásra augusztus 28-
án került sor Tóth partizán emlékművénél, a   rozsnyói Hviezdoslav utcán. A hivatalos 
vendégeken kívül az eseményen részt vettek olyan még élő személyek is, akik tanúi 
voltak a felkelésnek. Beszédeikben Pavol Burdiga, a város polgármestere és az 
Antifasiszta Harcosok Szövetsége rozsnyói szervezetének elnöke is felelevenítették a 
forradalmi napok értelmetlenségét és kegyetlenségét. A polgármester hangsúlyozta, a 
Szlovák Nemzeti Felkelés képes volt mozgósítani több tízezer, különböző nemzetiségű 
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embert, akik meg voltak győződve cselekedeteik helyességéről, és a szabadság és 
igazságosság iránti vágy vezette őket.        

 

 

 
 

  Kultúránkban 
mélyen 
gyökerezik az 
elhunytak iránti 
tisztelet, mely 
még a 
kereszténység 
előtti időkre 

vezethető vissza.  Manapság is követjük nemcsak az ősök kereszténység előtti 
kultuszát, hanem a későbbi, keresztény hagyományokat is a halottakra való 
emlékezéssel november első napjaiban összekapcsolva: november 1-én és 2-án, 
miközben a régebbi időpont a Mindenszentek napja. A másik időpont a Halottak napja.     
2015. november 1-jén a helyi temetőben tartott kegyeleti ünnepséget a város 
polgármestere, Pavol Burdiga, magyar nyelven pedig Mgr. Laco Árpád nyitotta meg 
beszédével. Az ünnepi beszéd után a megjelentek a Rozsnyón szolgáló hivatásos 
katonák részvételével elhelyezték koszorúikat és virágaikat az I. és II. világháborúban 
elesett katonák emléktáblájánál, a holokauszt és a fasizmus áldozatainak 
emlékművénél és a máig létező, közös katonai sírnál. Ezután a város polgármestere a 
résztvevőkkel együtt bejárta a temetőt és Beke Zoltán, a temető gondnokának előadása 
kíséretében, virág elhelyezésével és gyertyagyújtással tisztelgett az egykori 
polgármesterek, VNB elnökök és városi krónikások munkássága és tevékenysége 
előtt.  

 

 1989. november 17-e a 

szabadságért és demokráciáért vívott 

harc napjaként íródott be  Szlovákia történelmébe. Idén már 26 éve, hogy elkezdődött a 
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bársonyos forradalom  Csehszlovákiában és megkezdődött a kommunista rendszer 

összeomlása. Ennek a napnak az eseményeire emlékezett Rozsnyó város a Bányászok terén. A 

megemlékezés a polgárokkal, egykori résztvevőkkel és a diákokkal kora este 
kezdődött ünnepi beszéddel és gyertyagyújtással. Az összejövetel a legismertebb 1989 
novemberi dal, a „Sľúbili sme si lásku“ (Szeretetet ígértünk) refrénjének eléneklésével 

ért véget.   

 

 

 

 

RENDŐRSÉG    

A közrend védelme és az 
utcai bűnözés területén 2015-
ben összesen 98 kihágást regisztráltak, ebből 90 alkalommal bírság kiszabását eszközölték, 
így a közrend megsértőinek összesen 2110 € bírságot szabtak ki. Nyolc esetben 
jegyzőkönyvet vettek fel a vétség felderítésének eredményéről, melyet az illetékes járási 
hivatalhoz nyújtottak be. 2015 első félévében 1137 esetben intézkedett a rozsnyói rendőrség, 
ami 104-el kevesebb, mint 2014 első felében volt, ez a teljes felderített kihágások 89,53%-át 
jelenti. Ez 4,36%-kal több, mint 2014 első félévében, ami az összes elkövetett kihágás 
statisztikai mutatóit jelenti.      

2015 első félévében 263 vagyon elleni vétséget követtek el, ami 39-el kevesebb, mint 2014 
első félévében, ez a vagyon elleni kihágás teljes felderítésének 56,65%-a, ez 1,68%-kal 
kevesebb, mint 2014 első felében.   

Ami a bírság kiszabási eljárást illeti, 2015 első félévében a rendőrök 685 ilyen szabálysértés 
ügyében intézkedtek, ami 10-el kevesebb, mint 2014 első félévében. A felderített kihágások 
esetében a rendőrök összesen 10970 € összegű bírságot szabtak ki, ami kevesebb, mint 2014 
első félévében volt.  

A közlekedésbiztonság területén a rozsnyói rendőrség 574 szabálysértést azonosított, 557 
alkalommal bírság kiszabásával intézkedtek, a kihágás elkövetőinek összesen 7880 € összegű 
bírságot szabtak ki. A rozsnyói közlekedésrendészetre 2015 első félévében 17 szabálysértés 
felderítésének eredményéről szóló jelentést küldtek el.  

 

Bűncselekmények nyilvántartása - 2015 első félév 

  

Erőszakos 
bűncselekmény

eset felderített           utólagos 
felderítés           

megoldási arány 
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ek 

összesen 14 7 2 50% 

gyilkosságok 0 0 0  
rablás 1 0 0  
erkölcsi  3 2 0 66,67% 

nemi erőszak 2 2 0 100% 

 

Vagyon elleni 
bűncselekmény
ek 

eset felderített   utólagos 
felderítés           

megoldási arány 

összesen 95 59 0 62,11% 

betöréses lopás 23 10 0 43,48% 

lakásba 1 0 0  
gépjármű lopás 0 0 0  

gépjármű 
feltörés 

3 1 0 33,33% 

 

Gazdasági 
bűncselekmény
ek 

eset felderített   utólagos 
felderítés    

megoldási arány 

összesen 48 19 4 39,58% 

 

Adók és 
biztosítások - 

bűncselekmény
ek 

eset felderített   utólagos 
felderítés    

megoldási arány 

összesen 8 5 0 62,50% 

 

2015 első félévében a rozsnyói járási rendőrparancsnokság szolgálati körzetében összesen 249 
bűncselekmény történt, ami 46 esettel kevesebb, mint 2014 első félévében. Az említett esetek 
közül 154 bűntettet derítettek fel, ez a rozsnyói járási rendőrparancsnokság 61,85%-os 
megoldási rátáját jelenti, ami 4,59%-kal kisebb, mint 2014 első félévében.  

 

 

Érdekességek a rendőrségi naplóból: 
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 Egy hivatásos katona, a 
szomszédok szerint rendes csetneki lakos talán úgy érezte, hogy keveset keres 
és érdekes módon akarta a fizetését kiegészíteni,  ezzel magának és 
családjának segíteni. A Rozsnyón dolgozó Tibor, két gyermek apja a 
feltételezés szerint otthon másológép segítségével pénzt hamisított. Segítség 
helyett azonban rendesen „befűtött“ mindenkinek, a vádlott jelenleg 
szabadlábon védekezhet.  

 

 

  
Szolgálati Kutyás Egység A Szolgálati Kutyás Egység rendőrei a szolgálati kutyákkal önálló 

járőrökként biztosítanak szolgálatot a készenléti egységgel együttműködve. A kutyavezetők a 
szolgálati kutyákkal együtt a bevetési csoport tagjaiként részt vesznek a járási 
rendőrparancsnokság akcióiban, továbbá a keresett és eltűnt személyek felkutatásában is 
ellátnak feladatokat. Az OKP követelményei alapján folyamatosan biztosított a kutyavezetők 
jelenléte a házkutatásoknál és az esetek rekonstruálásánál, az elkövetők kíséreténél és 
őrzésénél.   

A Szolgálati Kutyás Egység rendőrei a szolgálati kutyákkal önálló járőrökként biztosítanak 
szolgálatot a készenléti egységgel együttműködve. A kutyavezetők a szolgálati kutyákkal 
együtt a bevetési csoport tagjaiként részt vesznek a járási rendőrparancsnokság akcióiban, 
továbbá a keresett és eltűnt személyek felkutatásában is ellátnak feladatokat. Az OKP 
követelményei alapján folyamatosan biztosított a kutyavezetők jelenléte a házkutatásoknál és 
az esetek rekonstruálásánál, az elkövetők kíséreténél és őrzésénél.   

A rozsnyói szolgálati kutyás egységnél hat kutyavezető található, valamint az osztály 
vezetője, Peter Lörincz osztagparancsnok. Jelenleg az 
osztályon kilenc szolgálati kutyát tartanak, ebből egy 
kölyökkutya és egy tízéves, kora miatt leszerelésre javasolt 
szolgálati kutya. A szolgálati kutyákat a klasszikus 
kinológiában, valamint rendkívüli intézkedéseknél 
használják.   A szagazonosító munkák teljesítésénél 2015-
ben 23 esetből 8 alkalom sikeres volt, ami  34,78%-os 
sikerességet jelent, a 2014-es évvel összehasonlítva ez 5%-os növekedés. A védelmi 
munkáknál 104 esetből 102 volt sikeres, ami 98,07%-os eredmény. 13 elkövetőt fogtak el, ami 
14-gyel kevesebb, mint 2014-ben volt. Az említett időszakban a szolgálati kutyás rendőrök a 
megelőzési-nevelési tevékenység keretében 10 szolgálati kutyás kiképzési bemutatót tartottak. 
A rendőrök továbbá 22 esetben szintén részt vettek a közrend biztosításában különféle 
társadalmi-kulturális és sportrendezvényeken. A szolgálati kutyák képzettsége nagyon jó 
színvonalú. A kiképzés magas színvonalát tükrözi Ambrúž rendőrhadnagy első és Lörincz 
osztagparancsnok harmadik helyezése a kerületi válogatóversenyeken. A kutyavezetők újabb 
sikereket értek el a XIX. szlovákiai rendőrkutya bajnokságon szeptemberben. A teljes 
létszámú versenyzők, azaz 8 csapat közül szlovákiai viszonylatban a rozsnyói kutyavezetők 
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Kassa megye képviseletében a 2. helyet szerezték meg. A kutyavezetők a szolgálati kutyákkal 
együtt a megelőzés és rendőrségi munka ismertetésének keretében 10 bemutatót, különböző 
nevelési célzatú beszélgetést és tevékenység bemutatót tartottak úgy az alapiskolákban, mint 
az óvodákban is.   

Szádalmás községben zajlott a rendőrkutyák versenyének kerületi fordulója. A verseny  
legjobb résztvevői továbbjutottak az országos fordulóba. A kutyák kiképzőikkel együtt    
fegyelmezettségben, szagfogásban versenyeztek: töltényhüvelyeket, de emberi nyomot is 
kellett keresniük. Az emberek számára a legattraktívabb, de a legveszélyesebb versenyszám 
az elkövető támadása volt. A rendőrök az egész év folyamán edzik a kutyáikat, ami 
meglátszott a versenyeken és az eredményeken is. Ezen a versenyen a Rozsnyóról érkező 
csapat első helyet nyert, és az egyéni indulók között Alexander Ambrúž második helyezést 
szerzett.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KATONAI ALAKULATOK 
ROZSNYÓN  Rozsnyói 

Radiológiai-, Biológiai és 
Vegyvédelmi Zászlóalj (RCHOB)  

Rozsnyói Radiológiai-, Biológiai és 
Vegyvédelmi Zászlóalj (RCHOB)  
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az RCHBO zászlóalj parancsnoka 

Ing. Oliver Toderiška  alezredes 

 

 

 

A zászlóalj küldetése:  

 készen állni az RCHOB erőinek 
és felszerelésének a bevetésére az RCHOB speciális feladatainak  végrehajtása során 
a katonai műveletek elősegítése céljából 

 vegyi-, biológiai- és radioaktív 
veszéllyel fenyegető terrorcselekmények és ökológiai-, illetve természeti katasztrófák 
esetén a kijelölt erőkkel katonai segítséget nyújtani a belügyi- és a polgári védelmi 
szerveknek 

 az államhatár védelme keretében 
a belügyi tárcával együttműködve készenlétben állni a bevándorlók és menekültek 
egészségügyi- és sugárvédelmi ellenőrzésére, valamint higiéniai fertőtlenítésére  

 a megadott határidőre 
felkészíteni a bevetésre a kijelölt egységet a nemzetközi szerződésekkel összhangban 
és a SZK Fegyveres Erői vezérkari főnökének rendelete alapján a világon bárhol 
bevetni katonai művelet keretében   

 

A zászlóalj szakmai feladatai: 

 sugárvédelmi-, biológiai- és 
vegyvédelmi felderítést végezni 

  felszerelések, személyek és 
anyagok fertőtlenítésére alkalmas hely kialakítása  

 vegyelemzési és 
sugárzáselemzési mérések végrehajtása terepen  

 sugár-, vegyi- és biológiai 
védelmi helyzettel kapcsolatos országos szintű adatgyűjtés  
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 Január 19-én katonai diplomáciai küldöttség látogatta meg a rozsnyói katonai 
helyőrséget  az amerikai védelmi megbízott, M. Atkins alezredes vezetésével. A 
katonai diplomáciai küldöttség üdvözlését követően bemutatták az alakulatokat és 
azok hadfelszerelését, műszaki berendezéseit. 

 
 

 Az RCHOB nemeskosztolányi gyakorlóterén és tesztelési központjában március 16-
tól 22-ig zajlott a rozsnyói RCHOB Gömör-kishonti zászlóalja kijelölt tagjainak 
szakmai kiképzése. A gyakorlat valós vegyi anyagok felhasználásával zajlott és a 
NATO hadműveleteivel kapcsolatos deklarált feladatok teljesítésének egyik 
kicsúcsosodását jelentette. A hadgyakorlatot érdeklődéssel szemlélte az indiai 
hadsereg sugár-, vegyi- és biológiai védelemért felelős két ezredese.   
 

 A Nemzetközi Gyermeknap alkalmából május 29-én a rozsnyói katonai helyőrség 
megnyitotta kapuit a nyilvánosság előtt. A kaszárnyát több mint 900 érdeklődő 
látogatta meg, akiket gazdag program várt. A vegyi és tüzérségi rendszerek és 
felszerelések bemutatóját a rozsnyói tűzoltósági, rendőrségi és városi rendőrségi 
technika bemutatójával színesítették. A gyerekeket a katonai eszközök közül a 
legjobban az RM rakétavető, a tűzoltósági emelőkosaras gépjármű és a rendőrségi 
járművek érdekelték. A gyerekek számára különböző kísérőrendezvényeket is 
szerveztek, mint például az 1. és 2. világháborús fegyverek, korabeli katonai 
felszerelések bemutatója, és számos verseny is várta őket.    

 

 A CV Lešť termeiben július 6. és 10. között zajlott az „OLIVER 2015“ speciális 
együttműködési gyakorlat, amelyen a gyakorlatban ellenőrizték a szlovákiai 
kompetens alakulatok aktuális képességeit és kapacitásait a nukleáris vagy radioaktív 
anyaggal történő incidens reakciójánál. A hadgyakorlat, melyet az országos 
rendőrfőparancsnok irányított, valamennyi érdekelt egység közel egyéves 
felkészülésének kicsúcsosodása volt. A gyakorlatot elsősorban az Amerikai Egyesült 
Államok nemzeti nukleáris biztonsági ügynöksége kezdeményezésére valósították 
meg, és az ügynökség képviselői mentorként felügyelték a gyakorlat lezajlását. A 
gyakorlat során kipróbálták az egyes résztvevő egységek lépéseit, mint ahogy a 
koordinációjuk és kölcsönös együttműködésük képességét is. Minden résztvevő 
egység elismerte az ilyen fajta gyakorlatok szervezésének fontosságát és 
szükségességét a jövőben is, mivel ezek segítségével megnő az állambiztonság 
színvonala.   
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Az USA ROTC kadétjai július 20. és 24. között meglátogatták a 7945 sz. rozsnyói 
katonai alakulatot. Az említett eseményen 24 kadét vett részt és kísérőként az ROTC 
parancsnokságának 4 képviselője. Ezekben a napokban a radiológiai, biológiai- és 
vegyvédelmi zászlóalj és a rakétavető egység bemutatkozása keretében 
megismerkedtek azok szerkezeti felépítésével, jártasságaival és feladataival. A statikus 
és dinamikus bemutatók során a kadétok megismerkedtek az RCHOB zászlóaljban 
használatos haditechnikával és egyéni védelmi eszközökkel, a radiológiai, vegyi és 
biológiai felderítés és kutatás műszereivel. A közösen töltött hadgyakorlati napok 
emlékére a zászlóalj képviselői a kadétokkal együtt a kaszárnya területén elültették a 
két ország nemzeti fáját – egy hársfát és egy tölgyet.    

 

 Körülbelül 2800, a világ 
különböző részeiről érkező versenyző mérte össze erejét szeptember első vasárnapján  
a Sparťan Race 2015 Európa Bajnokságon. A versenyzőkre 30 km-es nehéz szakasz 
várt, számos természeti akadállyal, melyek próbára tették a versenyzők fizikai és lelki 
felkészültségét.   A bajnokságon részt vett Bc. Michal Rajniak őrvezető is az RCHOB-
ból, aki acélos akarattal és maximális összpontosítással birkózott meg a világ 
legnehezebb akadályfutásával. Az olyan versenyszámok, mint a tüskés drót alatt 
kúszás, kötélmászás, gerelyhajítás, traverzfal megmászása sokakat arra késztetett, 
hogy végső erejüket vegyék igénybe. Rajniaknál gyorsabban csak az angol Jon 
Albonnak, a jelenlegi világbajnoknak sikerült teljesítenie a távot. Az Európa 
Bajnokság második helyezettje fizikai állóképességét közelharc edzőként is növeli.   

 

 Az elnöki palotában 2015. 
december 17-én Andrej Kiska államfő Andrej Adamko őrmesternek, a szlovák 
fegyveres erők hivatásos katonájának katonai becsületrendet adományozott. Kiska 

elnök a hivatásos katona 
elismerésre méltó tettét 
díjazta, aki egy helikopter 
tragikus baleseténél 
október 11-én egy 
pillanatra sem torpant 
meg, és nagy bátorságról 
tett tanúbizonyságot több 
katona életének 
megmentésénél. Ezt a 
tettet az afganisztáni 
NATO hadművelet 

legmagasabb parancsnokai is kiemelték.  
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Oktatásügy    

 Rozsnyó város területén a 2014/2015-ös és a 2015/2016-os tanévben hat, önálló jogi 
személyiségű alapiskola működik (Úttörő u. AI, Úttörő u. 1., Arany u. AI, Arany u. 2., J. 
Hronec akad. AI, Kárpátaljai u. 12., Fábry Z. AI, Komensky u. 5., Nepomuki Szent János 
Katolikus Alapiskola, Kósa-Schopper u. 22., Rozsnyói Református Egyházközég MTNY AI, 
Űrhajós u. 2.) és nyolc óvoda (a Kijevi u. 14., Róth Ernő u. 4., Csetneki u. 337/9/A, Vajansky 
u. 6., Rövid u. 28., Úttörő u. 18. szám alatti óvodák, a Róth Ernő utca 4. sz. magyar oktatási 
nyelvű óvoda és az Evangélikus Egyházi Óvoda, Zöldfa u. 14.). Négy alapiskola és hét óvoda 
alapítója és fenntartója Rozsnyó város. Két alapiskola és egy óvoda egyházi fenntartású. Az 
iskolarendszerbe tartozik a Rozsnyói Művészeti Alapiskola (Hronec akad. u. 9.) és 2015. 
szeptember 1-től a Kereskedelmi-Kulturális Központban működő JAS Magán Művészeti 
Alapiskola is.  

A város fennhatósága alá tartozik még egy további oktatási intézmény, a Rozsnyói 
Szabadidőközpont (Hronec akad. u. 100/9A).  

 Az alapiskola alap műveltséget nyújt. A tudományos ismeretek alapján és a hazafiasság, 
humanitás és demokrácia elveivel összhangban biztosítja a szellemi nevelést. Erkölcsi, 
esztétikai, munkára való, egészségügyi, testi, ökológiai és vallási nevelést nyújt. Felkészíti a 
tanulókat a további tanulmányaikra és a gyakorlatra.   

 A szabadidőközpont oktatási intézmény, amely iskolán kívüli, szabadidős tevékenységet 
szervez és vezet a gyermekek és fiatalok számára, valamint tantárgyi és sport olimpiászokat 
bonyolít le.  Egészségkárosult és tehetséges gyerekekkel foglalkoznak. Felkészíti a város 
képviseletében versenyző gyerekeket és diákokat, és biztosítja a részvételüket a versenyek 
magasabb fordulóiban.  

 A művészeti alapiskola a hangszeres játék, dramatikai-, képzőművészet és táncművészet 
terén nyújt oktatást. Felkészíti a különlegesen tehetséges egyéneket a további, művészeti 
beállítottságú középiskolai, de főiskolai szakmai tanulmányokra is.      

 A város területén hat középiskola van (P.J. Šafárik Gimnázium, Hronec akad. u. 1.,  
Kereskedelmi Akadémia, Hronec akad. u. 8., Egészségügyi Szakközépiskola, Május 1. tér 1., 
Műszaki Szakközépiskola, Hviezdoslav u. 5., Kereskedelmi és Szolgáltató Szakközépiskola, 
Rozsnyóbánya 211., Fábry Zoltán Magyar Tannyelvű Alapiskola és Szakközépiskola, J. A. 
Komensky u. 5.). 2002-től 2010-ig működött a városban a Kassai Pavol Jozef Šafárik 
Egyetem Természettudományi Karának kihelyezett tagozata. 2010 óta található a városban a 
Szent Erzsébet Egészségügyi és Szociális Munka Főiskola. Az iskola a régi kórház épületében 
székel, a Kósa-Schopper utca 22. szám alatt.  

 A közös oktatásügyi hivatal megalapításáról szóló szerződés az alábbi községekkel lett 
megkötve: 
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- Tornagörgő 

- Szádalmás 

 
Az oktatásügyi osztály céljai: 
-  kidolgozni az iskolák és oktatási intézmények koncepcióit 
- bebiztosítani az iskolák és oktatási intézmények anyagi-technikai feltételeit 
- hozzájárulni az iskolák és oktatási intézmények vezetése színvonalának növeléséhez 

 
Tevékenységek/rendezvények 

 
 

2015. május 22-én a rozsnyói Úttörő utcai Alapiskolában szünetelt a tanítás és nagy volt 
a vidámság. Az iskola alapításának negyvenedik évfordulóját ünnepelte. Az ünnepség 
keretében az iskolában kézműves foglalkozások zajlottak. A rendezvény 
társfinanszírozója a fenntartó, Rozsnyó város volt. A tevékenység célja a tanulók 
manuális készségének, munkához kapcsolódó szokásainak, a munkatevékenységekhez 
való pozitív hozzáállásnak a fejlesztése volt, és nem utolsósorban felhívni a tanulók 
figyelmét annak a városnak a szimbólumaira, amelyben élnek. Bemutatták 
készségeiket az iskola tanulói és a rozsnyói óvodás gyerekek is. A kézműves 
alkotóműhelyek állomásokra voltak osztva az iskola területén, és az iskola pedagógus 
alkalmazottai biztosították a felügyeletet: arcfestés és textil batikolás – a város színei 
domináltak, üvegfestés – a város jelképei és a Sokrates projekt logója – iskolai 
partnerségek, mézeskalács díszítés és pecsétes régi okiratok készítése, valamint az 
iskola logójának kialakítása PET-palackok kupakjából, ékszerek alkotása. A kézműves 
foglalkozások mellett a gyerekek, szülők és tanítók részére szervezett sportversenyek 
is zajlottak. Az évfordulós ünnepségek nagy érdeklődést váltottak ki a tanulók, szülők, 
egykori tanítók és a széles nyilvánosság részéről is.   

 

Sok alapiskolás kilencedikes tanulónak dilemmát okoz, amikor döntenie kell a jövőjéről, 
melyik iskolában folytassa tanulmányait szeptembertől. A kilencedikesek nehéz 
döntéséhez kapcsolódik a középiskola helyes megválasztása is. A tanulóknak 
segítenek a választásban azok az iskolák, melyek bemutatják, mi mindent tanulhatnak 
az adott intézményben. A rozsnyói P. J. Šafárik Gimnázium eredeti módját találta ki 
iskolája bemutatásának és annak, hogy egyúttal felkeltse az alapiskolás tanulók 
érdeklődését és szórakoztassa őket. A Nyelvek Napja keretében a történelmi 
városházán bemutatták a világ valamennyi országát, amelynek a nyelvét az iskolában 
tanítják. A helyiségben standok álltak, és mindegyik egy adott országot képviselt 
annak jellemző hagyományos termékeivel és csemegéivel. A gimnázium azzal 
büszkélkedhet, hogy minden évben kiküld a világba tanulói közül néhányat 
tanulmányi cserére, és viszont, az iskolában ennek a programnak a keretében külföldi 
diákok tanulnak.  

 

   A rozsnyói Kereskedelmi és Szolgáltató Szakközépiskola Nyílt napja során bepillantást 
engedett ajtói mögé. „Menüjükben” különféle szakok különböző szakmai bemutatói 
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szerepeltek, melyeket az iskolában tanultak, és amelyekkel az alapiskolák kilencedikes 
tanulóinak érdeklődését szerették volna felkelteni. A szakácsok különböző ízletes 
finomságokat készítettek, a fodrásznők a legmodernebb frizura modelleket mutatták 
be, a kozmetikusok a helyes bőrápolással kapcsolatban adtak tanácsokat, a sminkesek 
pedig nappali, illetve esti sminket mutattak be. A tanulók érdeklődését más szakmák is 
felkeltették, melyek iránt manapság van kereslet.   

 

   A projekt, amely kultúrákat köt össze... Ennek a projektnek a célja az európai dimenzió 
megerősítése az oktatásban az iskolák közötti, nemzetek feletti együttműködés 
tevékenységeinek segítségével, valamint az is, hogy lehetőséget nyújtson a munkára a 
közös érdeklődés különféle témái mentén. Ebbe a projektbe bekapcsolódott a rozsnyói 
J. Hronec Alapiskola is, és partnerséget alakított ki olyan államok alapiskoláival, mint 
Csehország, Törökország, Lengyelország vagy Horvátország. A partneriskolák 
meglátogatják egymást, és ezáltal nemcsak az angol nyelvet gyakorolják, hanem új 
barátságok is szövődnek. Ugyanakkor megismerik más országok életét és kultúráját, 
ahogy az iskolarendszert is a partner intézményekben. A megvalósítást a SAAIC 
intézet biztosítja, mely az Európai Bizottság és a Szlovák Köztársaság Oktatásügyi 
Minisztériuma pénzügyi támogatásával működik.   
 

 A május nemcsak a szerelem 
hónapja, hanem a felnőtté érés vizsgája is. A helyi Kereskedelmi Akadémián 74 diák 
vett részt a hagyományos érettségi vizsgán, és 21, kétnyelvű tanulmányokat folytató 
diák pedig közgazdaságtanból és angol nyelvből vizsgázott. A végzősök a tantárgyakat 
angol nyelven tanulták, az érettségi vizsgát a szaktantárgyakból angolul végezték, és a 
szakmai témát feldolgozó munkát szintén angol nyelven kellett megírniuk. A kassai és 
eperjesi kerület első olyan végzőseiről van szó, akik az érettségi bizonyítványon kívül 
állami nyelvvizsga bizonyítványt is szereztek ezen a szakon. Elsajátították az idegen 
nyelvű terminológiát és gyakorlatot, ami nagy előnyt jelent számukra a munkahely 
megszerzésénél.   

 

 Fantasztikus mulatság zajlott a 
rozsnyói Arany utcai alapiskolában. Az iskola területén tartották meg a hagyományos 
Juniális elnevezésű sport- és szórakoztató rendezvényt. A szórakozásról az iskola 
igazgatója is gondoskodott. Ezen a napsütéses napon gyermek kacaj és jó hangulat 
uralkodott mindenütt. Számtalan szórakoztató és sport versenyszámot valósítottak 
meg. Mindeközben az iskola kabalafigurája, Zlatko, a kisördög huncutkodott a 
gyerekekkel, mindenhol vidámság honolt. A város sportkedvelő polgármestere, Pavol 
Burdiga nemcsak üdvözölte a gyerekeket, hanem szurkolt is nekik. A sport 
teljesítmények után a résztvevőket frissítő és tombola várta.   

 

 Az egyik alapiskolában 
júniusban gyermekolimpia zajlott. A kis sportolók három versenyszámban mérték 
össze ügyességüket. Az olimpia keretében minden óvodában előválogatót tartottak, 
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ahol saját óvodájukban versengtek, és a győztesek továbbjutottak a nagy olimpiára. A 
rendezvény célja az volt, hogy már kis koruktól kezdve a sport szeretetére és aktív 
mozgásra nevelje a gyerekeket. A város polgármesterén, szülőkön, rokonokon kívül 
Henrieta Farkašová, az ismert paralimpikon is eljött az eseményre, hogy szurkoljon a 
versenyzőknek és díjazza a kis győzteseket.  

 

 A rozsnyói J. Hronec 
akadémikus Alapiskola szeptemberben ünnepelte az iskola alapításának 25. 
évfordulóját. Berendezésével és az oktatási folyamatba bevezetett innovatív 
módszereivel a legmodernebb iskolák közé tartozik. Bekapcsolódnak különböző 
projektekbe, mint például a Zöld iskola, vagy a szlovákiai egészséget támogató 
nemzeti hálózat. Az iskola vezetése az ünnepség alkalmából meghívta az összes volt 
alkalmazottat is. A tanulók pedig szüleiknek előadással készültek.  
 

 A rozsnyói Egészségügyi 
Szakközépiskola bemutatta új szakját, a táplálkozási asszisztens szakot, mely 
szeptembertől működik az iskolában. Ez egy négyéves, érettségi vizsgával végződő 
képzés. A tanulók megtanulhatják, hogyan kell egészségesen táplálkozni vagy milyen 
élelmiszerekből lehet egészséges étkeket készíteni. Jelenleg tíz diák tanul az 
évfolyamban, és az iskola elvégzése után széleskörű lehetőségeik lesznek az 
elhelyezkedésre – asszisztensként az iskolai étkezdékben vagy az orvos 
tanácsadójaként a páciensek gyógykezelése során.  
 

 2015. december 2-án 
Nagyszombatban kiértékelték a Szlovák Olimpiai Bizottság hosszútávú projektjét, a 
2015-ös Olimpiai fesztiválokat. A projektbe több sport-, kulturális- és nevelési 
rendezvénnyel egyebek mellett 197 óvoda is bekapcsolódott. A díjazottak között, az 
óvodák kategóriájában országos viszonylatban az első helyen végzett a rozsnyói 
Kijevi utcai óvoda. A mozgásos nevelésnek domináns szerepe van az oktatási-nevelési 
folyamatban, a pedagógiai alkalmazottak a sportrendezvények játékos formájával 
támogatják a gyerekek pozitív viszonyát a rendszeres mozgáshoz.   
 

 A rozsnyói Úttörő utcai 
Alapiskola találkozót szervezett az iskola ismert végzőseivel, amit egyhamar nem 
felejtenek el. A rendhagyó találkozóra december 4-én került sor, természetesen az 
iskola termeiben, ahol a médiából ismert személyiségek évekkel ezelőtt ugyanazokat a 
padokat koptatták ugyanazokban az osztályokban és folyosókon. Az iskola körbejárása 
után a résztvevők az iskolai évekre emlékeztek. A tanulókkal való beszélgetésen 
különféle történeteket árultak el a diákéveikről, de a jelenből is. A meghívást elfogadta 
például Alena Ďuránová színésznő, Barbara Túrosová szerkesztő, Peter Szőllős 
színész, Egon Tomajko művész, Marián Ujházy operatőr és nem hiányzott a város 
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polgármestere, Pavol Burdiga sem. Az „iskolalátogatásról“ mindannyian boldogan és 
elégedetten távoztak, felelevenített emlékekkel és új élményekkel.   
 

 A rozsnyói Kereskedelmi 
Akadémia újabb sikert ért el. Az iskola jó oktatási-nevelési eredményei és nagyon jó 
anyagi-műszaki ellátottsága alapján az iskola vezetése kérvényt nyújtott be egy 
fejlesztési projekt finanszírozására. A projekt sikeres volt, meg is valósították, így az 
iskola benyújtotta kérelmét, hogy az elnevezése mellett használhassa a Szakképzési és 
kreatív közgazdaság előkészítési központ megjelölést is. A termek főleg a gyakorló 
cégeket szolgálják majd, ahol a diákok különféle munkahelyi pozíciókat próbálhatnak 
ki egy fiktív cég előre elfogadott szervezeti struktúrája alapján.   
 

 Díjazták a rozsnyói Ladislav 
Jungát a 2015-ös Tudomány és technika hete keretében a 18 év felettiek 
kategóriájában. A rendezvény célja tudományos kutatásokra vagy egyenesen 
tudományos karrierre ösztönözni a fiatalokat, és főleg támogatni a fiatal emberek 
érdeklődését a tudomány és technika iránt. A rendezvény főszervezője és lebonyolítója 
a SZK Oktatásügyi, Tudományos, Kutatási  és Sportminisztériuma volt a SZK 
tudományos-műszaki információk központjával és a társadalomban a tudományt és 
technikát népszerűsítő nemzeti központtal együttműködve.   

 

 A szabadidőközpont 
alapításának hatvanadik évfordulóját ünnepelte. A nagyszabású ünnepség a városházán 
zajlott, ahol a jelenlévők megtekinthették a központ már 1955 óta őrzött krónikáit. Az 
ünnepségen részt vett a város vezetése, az alapiskolák igazgatói és pedagógusai is. A 
szabadidőközpont fontos hely, ahol a gyerekek és fiatalok hasznosan tölthetik el a 
szabadidejüket. Különféle szakkörökre járnak, például képzőművészeti, kulturális-
ismeretterjesztő, sport, úszás, korcsolyázás, futball körre és sok egyébre.   
 

 A Rozsnyói Szabadidőközpont 
már harmadik alkalommal szervezte meg a Futás Adriánnal elnevezésű rendezvényt. 
Az esemény a főleg maratoni futásról ismert személyiség, Adrián Dovala nevét viseli. 
A résztvevők Rozsnyó területén futottak, és bárki csatlakozhatott. Elsősorban 
szórakozásról volt szó, a test megmozgatásáról, az  volt az elsődleges cél, hogy az 
emberek legalább tegyenek valamit az egészségükért.    
 

 
 
 
 

Kultúra 
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A város lakosainak a kultúra területén elsősorban a kulturális közintézmények, a Pavol 
Dobšinský  
Gömöri Könyvtár, a Rozsnyói Bányászati Múzeum és a Gömöri Művelődési Központ 
nyújtanak szolgáltatásokat. A városban működik egy színvonalas hivatásos színház, 18 
művészeti együttes – folklór-, tánccsoport, zenekar, és magas színvonalú a társastánc iskola is. 
A gyerekek és ifjúság szabadidejének értelmes eltöltéséhez és programok szervezéséhez az 
ifjúsági szervezetek is hozzájárulnak. A helyi kulturális szervezetek többségének 
rendezésében rendszeres és alkalmankénti kulturális-társadalmi, szórakoztató rendezvények 
valósulnak meg a fiatalok és a felnőttek számára. A hivatásos kultúrát a Rozsnyói Actores 
Városi Színház – nem állami szervezet alkotja, valamint a városban a kultúra területén 
működnek polgári társulások, pl. a Dubina folklórcsoport, valamint amatőr művészeti 
együttesek.  

 

Dubina férfi- és női éneklőcsoport 
 
 
Nemzetiségi egyesületek: 

a polgárok nemzetiségi értékek és hagyományok elvén alapuló kulturális identitásának 
megőrzésében, az írott, játszott és énekelt kulturális produkciók terjesztésében játszanak 
szerepet. A magyar nemzeti kisebbség igényeit a Csemadok szolgálja, a lakosság szlovák 
része számára a Matica slovenská Háza működik itt.   
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A rozsnyói Pavol Dobšinský Gömöri Könyvtár: 

A könyvtár a könyvek kiállításán és kölcsönzésén kívül alapiskolák által szervezett 
könyvbörzéket is kínál, vagy saját, kiselejtezett könyveinek börzéjét egy eurós ártól.  A 
részletes lista elérhető az interneten is. Szerveznek alkotókkal való kölönféle találkozókat, 
vers- és próza felolvasásokat. A könyvtár kiadta a Rozsnyói járás évfordulóinak naptárát is, 
mely a könyvtár olvasóinak, a könyvtárak és a többi kulturális intézmény dolgozóinak szól a 
régióban. Az összeállítás azokat a személyiségeket sorolja fel, akik a város vagy a járás 
területén születtek, dolgoztak, tanultak vagy hunytak el, és feltünteti a régióhoz való 
kapcsolatukat is.   

 Februárban a Pavol Dobšinský 
Gömöri Könyvtárban a Kassai Állami Tudományos Könyvtárral együttműködve 
zajlott a „Ľudovít Štúr 1825 – 1856“ című, nyilvánosságnak szóló, sikeres kiállítás.  

 

 2015. április 15-én zajlott az 
Ostnaté spomienky című fotókiállítás ünnepélyes megnyitója. A kiállítás a második 
világháború 70. évfordulója alkalmából zajlott a  rozsnyói Pavol Dobšinský Gömöri 
Könyvtárban. A kiállítás szerzője Andrea Ševčovičová volt, aki képzőművészeti 
fotóival fokozatosan dokumentálta a koncentrációs táborok helyeivel kapcsolatos 
specifikumokat és összefüggéseket.     
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 Május 21-én a főtér északi 
részén a pódiumon és a színpad előtt egy hétköznapi nap irodalmivá változott, 
mégpedig a Pavol Dobšinský Gömöri Könyvtárnak és a rendezvény társszervezőinek 
köszönhetően.  A rendezvény a könyvekről szólt, melyek valamikor az összes 
korosztály legkedveltebb tárgyai közé tartoztak.   Az emberek megtalálták a saját 
műfajukat, és a könyv olvasásával képesek voltak teljesen belemerülni a történetbe, a 
könyvek hőseivel együtt átélni az eseményeket. A színpadon nemcsak gyerekek 
olvastak fel, hanem felnőttek is, akik egy időre visszatértek a gyermekkorukba. A 
felolvasást nem hagyta ki a város polgármestere, Pavol Burdiga vagy az oktatásügyi 
osztály vezetője,  PaedDr. Janka Mičudová sem. Természetesen más vendégek is 
örömmel vették a sikeres akciót, örültek a hálás gyerekeknek és minden résztvevőnek, 
akik megálltak és benéztek a mesékkel teli programba.  
  

 

 A Gömöri Könyvtár 2015. 
október 15-én A szlovák nyelv tegnap és ma címmel szeináriumot szervezett a 
történelmi városházán. A Rozsnyói járásból csak a gimnáziumunk diákjainak volt 
lehetősége részt venni ezen az országos előadáson. Az előadók különböző szlovákiai 
főiskolák neves tanárai voltak. A fő téma Ľudovít Štúr   volt, tisztázták hol, milyen 
körülmények között és ki kodifikálta a szlovák nyelvet.   

 

 Aki szereti a bábokat, az 
december második hetében a Pavol Dobšinský Gömöri Könyvtárban megtekinthette a 
cseh illusztrátor és képzőművész,Vítězslava Klimentová bábjainak kiállítását. 
Klimentová asszony író, grafikus, illusztrátor és a szellemekkel, manókkal, 
tündérekkel és vízi tündérekkel teli meseország ismert felfedezője. Több mint hétszáz 
bábot alkotott a teljesen apróktól kezdve az életnagyságú bábokig.    

Rozsnyói Bányászati Múzeum: 

Az 1902-ben alapított Bányászati Múzeum egyike a város legjelentősebb történelmi    
épületeinek, valamint az egyik legfontosabb műemléke a bányászatnak, mellyel Rozsnyó 
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alapítása óta büszkélkedik. Jelentős történelmi műtárgyak láthatók a múzeumban a bányászat 
aktív időszakából. Az intézmény igazgatója igyekszik minden, a történelem iránt érdeklődő 
igényeit kielégíteni, mégpedig a nyitvatartási idő megváltoztatásával, hogy a turisták 
szombaton is felkereshessék. Ez a védett történelmi épület jelenleg zárva van, a felújítás során 
új arculatot kap majd.    

 A Rozsnyói Bányászati Múzeum 
Galériájában május 7-én immár második alkalommal nyitották meg PhDr. Kliment 
Mitura képzőművész és éremkészítő kiállítását. A kiállítás kezdeményezője Štefan 
Gerža volt, aki a jelenlévőkkel megismertette Mitura úr életét és munkásságát, az 
éremművészet terén alkotott legismertebb műveit: a Kňazovicky professzor érmet, az 
önkéntes véradók legmagasabb kitüntetését a 2006 -os évben, a Szent Erzsébet, Kassa 
védőszentje születésének 800. évfordulója alkalmából készült érmet 2007-ből vagy a 
Barnard-érmet, melyet 2007-ben alkotott a világon elsőként elvégzett szívátültetés 40. 
évfordulójára. Emléktáblát is készített Pavol Dobšinský születésének 160. évfordulója 
tiszteletére 2008-ban, és sok egyéb mű is fűződik a nevéhez. Kliment Mitura alkotásait 
külföldön is bemutatták. A rozsnyóiak számára talán a II. János Pál pápát ábrázoló 

emléktáblája a 
legismertebb, melyet 2004 
szeptemberében avattak 
fel a rozsnyói püspöki 
hivatal falán a szentatya 
2003-as rozsnyói 
látogatásának emlékére.   

  

 

 Május 16-án a Rozsnyói 
Bányászati Múzeum a Múzeumok és Galériák Éjszakájának 11. évfolyama alkalmából 
vonzó programot szervezett a gyermekek részére A Metercia nyomában címmel.    A 
táblakép eredetije a rozsnyói Szűz Mária Mennybemenetele Székesegyházban 

található, 
ahol a 
gyerekek 
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megnézhették az alkotást. A szakértőknek sikerült meghatározni a valószínűsíthető 
helyszínt, ahol a táblafestményen ábrázolt bányatelep lehetett egykor. A Csengő-
táróról van szó, a közeli Csucsom községben.        A gyerekek csoportja a 
székesegyház megtekintése után meglátogatta az említett helyet, ahol 2013-ban kis 
skanzent alakítottak ki felújított bányabejárattal a táblaképen ábrázoltak alapján. A 
Rozsnyóra vezető utat a gyerekek sötétben tették meg zseblámpákkal és fejlámpákkal. 
A Galériában Gabriela Kolesárová előadása után a gyerekeket vetélkedő várta három 
versenyző csapattal, akik a Bányászok, Kohászok és Permonyíkok nevet viselték. A 
kvízkérdések  kincsként az alagsori helyiségekben voltak elrejtve, ami a gyerekek 
számára nemcsak kihívást jelentett, bátorságot is követelt tőlük, hogy belépjenek a 
földalatti titkok világába. A múzeum a rendezvény idei évfolyama keretében május 18-
án is egész napos programot szervezett „A tárlatok titkai” címmel.    A program 
főszereplője a Történelmi tárlat – múzeumi bemutató gyűjtemény volt.  A látogatók 
már reggel, a kiállításra való belépés előtt, a „Mi micsoda?” vetélkedőben találgatták a 
fából, szalmából vagy öntvényből készült, szokatlan gyűjteményi tárgyak  nevét és 
rendeltetését. A múzeum udvarán a történelem elevenedett meg a bajvívók, fazekas, 
kosárfonó, fémöntő és kovácsok alakjában. A látogatók karddal, pajzzsal,    harci 
fejszével és más korabeli fegyverrel folyó harci bemutatót is láthattak. A gyerekek 
örültek, hogy lehetőségük adódott kézbe venni a kardot vagy a pajzsot.    A 
keramikusnő ugyanakkor a szemük előtt varázsolt elő a fazekaskorongon egy kis 
vázát, és a kosárfonó érdekes tárgyakat alkotott vesszőből. A világ egyik 
legérdekesebb, ugyanakkor legrégebbi mesterségét mutatták be a Britakov kovácsai, 
akik a kézi tűzi kovácsolás hagyományos eljárásait elevenítették fel. Gabriela 
Kolesárová az izgalmas program mellett érdekes előadásokat tartott a Bányászati 
Múzeum gyűjteményéből származó fényképekkel kiegészítve, melyek a bányászok és 
családjaik körülbelül száz évvel ezelőtti életét mutatta be. Az előadások szlovák és 
magyar nyelven hangzottak el.     
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 A Rozsnyói Bányászati Múzeum 
Galériájának kiállítási termeiben a 12. Gömöri Kulturális Napok keretében 2015. 
október 15-én zajlott a Kelemen László és kora című kiállítás megnyitója. Ezt a 
kiállítást a kassai Thália Színház az ő tiszteletére szervezte és ajánlotta, mint az első 
magyar színházi rendezőnek és színműírónak, a Ráday Pál gróf pártfogásával létrejött 
első magyar hivatásos színházi társaság megalapítójának. A kiállítást fényképek, 
kulisszák makettjei, sőt egy valódi női színházi jelmez, korabeli ruha egészítette ki. Az 
első magyar színház felállítását éppen városunkban tervezték.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 Októberben nyílt meg a 
Rozsnyói Bányászati Múzeum Galériájában a rozsnyói kőedény manufaktúra kiállítás 
A kőedény költészete címmel. A rozsnyói kőedény manufaktúrát Hoffmann János 
alapította 1810-ben a bőrfeldolgozó manufaktúra után.    Az üzem 1905-ben fejezte be 
a gyártást. A termékek választéka aránylag bőséges volt, eredetiségét jelzés 
biztosította. A rozsnyói termékek iránt a saját régióján kívül Budapesten és 
Debrecenben volt a legnagyobb kereslet. A vásárlókat leginkább a különféle tányérok 
vonzották, melyeket kék, vörös, barna és zöld színekkel díszítettek.    
 

 A Rozsnyói Bányászati Múzeum 
Galériájának kiállítási termeiben zajlott 2015. november 19-én Ján Kralovič kurátori 
kiállításának megnyitója O KRAJ (A) INE címmel a Rožňavské radiály 3 (Rozsnyói 
Radiálisok 3) elnevezésű, kortárs művészeti tárlatsorozat részeként. A kiállított 
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alkotások összessége a szlovák képzőművészek fiatal nemzedékének munkáit mutatta 
be a látogatóknak. A kiállítás célja az volt, hogy a mediális kifejezések 
különbözőségével, melyekkel az egyes megszólított művészek dolgoznak (festmény, 
szobor, fénykép és video installáció), a civilizációs és természeti tér határvonalán vagy 
perifériáján található táj értelmezésének és ábrázolásának különféle nézőpontjait 
kínálja a nézőknek.    

 

 2015. november 24-én a 
Rozsnyói Bányászati Múzeum a kiállítási idényt a Rovás Akadémia 
képzőművészeinek alkotásainak kiállításmegnyitójával zárta a barátok, érdeklődők és 
szimpatizánsok részvételével. Ez a harmadik kiállításuk volt, melyen  különböző 
országokból származó húsz képzőművész munkáit tekinthették meg a látogatók. 
Műveik a nyári művészeti táborokban zajló alkotómunkát mutatták be, melyekben 

tanfolyamokat és 
többnapos 
műhelymunkákat 
valósítanak meg a 
festészet, grafika, 
szobrászat és 
intermediális 
művészet 
műfajában.      

 

 A Bányszati Múzeum 
Galériájában a Közép-kelet-Európa zsinagógái 1782 – 1944 című vándorkiállítás 
keretében interaktív múzeum-pedagógiai órát tartottak a tanulók és diákok részére.     
Szakrális és használati tárgyak kerültek bemutatásra a rozsnyói zsidó közösség 
hagyatékából, valamint kiállítási bannerek, amiken részletesen leírták az egyes 
zsinagógák építészeti és történelmi jellegzetességeit. A tanulók meghallgattak egy 
rövid előadást a város zsidó lakosságát érintő tényekről, ahogy magáról a rozsnyói 
zsinagógáról is, amely ma már csak emlék.   
  

 

 A Rozsnyói Bányászati 
Múzeum, mely a Kassa Megyei Önkormányzat hatáskörébe tartozik, sikert aratott 
Sentinel elnevezésű projektjével. Miután elköltöztették a kiállítási épületből az összes 
gyűjteményi tárgyat, elkezdődtek az építési, felújítási munkálatok. A projekt 
megvalósításának befejezését 2016 január végére tervezik. A Bányászati Múzeum 
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épülete a legrégebbi bányászati és kohászati múzeumok közé tartozik Közép-
Európában, és nemzeti kulturális műemlékként tartják számon.   

 

 Az egyedülálló Škoda Sentinel gőz meghajtású teherautó tizenhat év után 
visszatért a Rozsnyói Bányászati Múzeumba. A járművet az 1924 – 1932 
közötti években gyártották és máig csak három darab maradt meg. Két jármű a 
Cseh Köztársaságban és egy éppen Rozsnyón található. Átlagos sebessége 15 
km/óra volt, a szállított rakomány súlya akár 5 és 6 tonna is lehetett. A 
Sentinelt a gőzhengerrel együtt a galéria új melléképületében helyezik el az 
előkészületben lévő állandó kiállítás részeként.   

  

A Rozsnyói Bányászati Múzeum Galériájának termeiben szervezték a Rožňavské 
radiály (Rozsnyói Radiálisok) elnevezésű kortárs képzőművészeti kiállítást. Ezúttal a 
rozsnyói barlangászatot fényképeken megörökítő Zem nad hlavou (Föld a fejünk 
felett) című érdekes kiállítás várta az érdeklődőket. A kiállítás megnyitóján a rozsnyói 
és szlovákiai barlangászat számos ismert személyisége is megjelent. Néhányan 
közülük kölcsönözték saját fényképeiket a kiállításra. Idősebb, de fiatalabb 
barlangász-fotósokról is van szó, akik a különlegességeket nehezített környezetben és 
szélsőséges feltételek között örökítik meg. A fotók a barlangászati alkotások kilencven  
hosszú évét dokumentálják, a szlovákiai barlangászat kiemelkedő személyiségeinek 
közel egy évszázadnyi munkáját.       

 

Rozsnyói Gömöri Művelődési Központ - Gömöri Hagyományok Háza: 
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A széleskörű felújítást követően az épület visszakapta eredeti kinézetét, és a jelenlegi kor 
igényeihez is igazították. Az új tetőtérbe átköltöztek a munkatársak, a megújult udvar 
kulturális rendezvények szervezésére szolgáló területté változott. Az intézmény multifunkciós 
teremmel, kézműves műhelyekkel, valamint klubtevékenységre és művelődési programokra 
alkalmas helyiségekkel is gazdagodott. A központ munkatársai már évek óta foglalkoznak 
Gömör hagyományainak megőrzésével, tánc- és énekes versenyeket, de folklórfesztiválokat is 
szerveznek.   

 

 A Gömöri Hagyományok 
Házában folklórestek kezdődtek. Az érdeklődőket Szent Iván-éji szokásokkal várták. A 
gazdag kultúrműsoron kívül a vendégek, de a jelenlévő látogatók is meséltek a nyári 
napforduló időszakának hagyományairól és szokásairól.  A mágikus Szent Iván-éjről 
szóló vidám és tanulságos beszélgetésbe valamennyi jelenlévő bekapcsolódott, és 
megosztották a Szent Iván-éjjel és a gyógynövényekkel kapcsolatos tapasztalataikat.   

 

 A nyári szünet a gyerekek 
legszebb időszaka az évben. Még szebb lehet, ha a meleg napsütéses napokat 
kalandokkal teli gazdag programmal bővítik, amilyeneket a Gömöri Művelődési 
Központ is készített számukra. A szünetben játékosan és vidáman című napközis 
táborban a gyerekek szórakozhattak, de tanulhattak is. A kicsik kipróbálhatták a régi, 
elfeledett mesterségeket, de a tárgyak saját kezű elkészítését is.    A foglalkozások 
lektorok vezetésével zajlottak, így a kis mesterek nem unatkoztak, minden nap valami 
újjal és különlegessel indultak haza a táborból.  

 

 A rozsnyói Gömöri Művelődési 
Központ havonta egyszer szervezi meg székházában az U nás taká obyčaj 
rendezvénysorozat programjait. Októberben az igazi bisztrói lakodalom volt terítéken 
a rozsnyóbisztrói Bystränky folklórcsoport előadásában.      Olyan érdekességeket és 
elfelejtett szokásokat mutattak be, melyek nem hiányozhattak a gömöri lakodalmakon. 
Mindenki örömére hagyományos lagzis ételeket is felszolgáltak.   

 

 A Gömöri Hagyományok 
Házában november 18-án kezdődött a Rok na Gemeri (Egy év Gömörben) című, 
szokásokat bemutató ünnepség 21. évfolyama. Az U nás taká obyčaj (Nálunk ilyen a 
szokás) elnevezésű folklórest-sorozattal vette kezdetét, a rozsnyói iskolák tanulói 
számára a hagyományos mesterségekkel foglalkozó kézműves műhelyeket szerveztek. 
A hagyományos kézművesség kedvelői a szövőműhelyben megtanulhatták a 
szálfelvetést vagy az Apollo Moziban megnézhették a Tánc a cserepek között című 
zenés-táncos filmet. Az ünnepség immár hagyományosan a Čo starý pamätajú, mladí 
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zachovajú (Amire az öregek emlékeznek, a fiatalok megőrzik) című gálaműsorral ért 
véget.   

 

 A rozsnyói Gömöri Művelődési 
Központ a Matica slovenská Házzal együttműködve szervezte meg a szlovák 
mesemondó verseny kerületi fordulóját. A rendezvényt a kiváló szlovák mesegyűjtő, 
Pavol Emanuel Dobšinský tiszteletére szervezték.    A verseny célja a szlovák mese 
mélyebb megismerésére ösztönözni a gyerekeket és fiatalokat, a művészi szöveg, és 
ezzel az anyanyelv szépségének felfedezése, a szlovák mese népszerűsítése, előadó 
tehetségek felfedezése és nevelése.  

 Érdekes kínálattal állt elő a 
Gömöri Művelődési Központ, mégpedig a felnőttek számára szervezett fazekas 
tanfolyam ötletével. A tanfolyam októbertől decemberig zajlott, melyen az érdeklődők 
agyag tárgyak formájában saját kezűleg készíthettek szeretteiknek rendhagyó 
karácsonyi ajándékot.   

 

A Matica slovenská Rozsnyói Háza 

2009. július 1-én alakult, és az ünnepélyes megnyitóra 2009. július 7-én került sor a Matica 
slovenská prominens képviselői, valamint járásbeli szimpatizánsai részvételével. Azelőtt a 
szervezet területi munkahelye működött a városban, amely 1992. január 1-én alakult. A 
szervezet alapvető irányultsága – az alapszervezetek aktivizációja, koordinációja és 
módszertani együttműködés, a gyerekekkel és ifjúsággal való munka, a nemzeti öntudat és a 
szlovák büszkeség megerősítése a nemzetiségileg vegyesen lakott területen, az ősök kulturális 
örökségének megőrzése, a regionális és helyi kultúra felélénkítése, a népi hagyományok 
felelevenítése, a térség szülöttei  (Dobšinský, Šafárik, Hronec...) emlékének megőrzése,  
együttműködés minden olyan kulturális és más szervezettel, melyek érdeklődést mutatnak a 
közös tevékenység iránt.   

 2015. január 29-én szervezte 
meg a Matica slovenská Háza a Šaliansky Maťko nevű járási verseny 22. évfolyamát, 
J. C. Hronský szlovák mondáinak előadásában. A verseny a városházán zajlott, és az 
alapszabály szerint az egyes évfolyamok alapján három kategóriába osztották a 
versenyzőket. 25 tanuló vett részt a rendezvényen, a győztesek továbbjuottak a kassai 
kerületi fordulóba.  

 

 A Ľudovít Štúr Év keretében a 
Matica slovenská Ház Bc. Jozef Jakubovský történelem szakos diákkal 
együttműködve elhatározta, hogy prezentáció készítenek a gömöri régióban 
tevékenykedő vagy azzal kapcsolatos Štúr-követőkről. A Štúrovci na Gemeri (Štúrék 
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Gömörben) bemutatója 2015. április 1-jén zajlott, és ilyen módon is igyekeztek 
hozzájárulni az oktatás színesítéséhez és a nemzeti öntudat terjesztéséhez.     

 

 A szabadtéri testedzés – 
workout egyre nagyobb népszerűségre tesz szert. A street workout hatékonyan segít a 
zsírégetésnél, a koordinációs és stabilizációs tulajdonságok javításánál, a rugalmasság 
elérésénél... és a fiatalok, felnőttek, idősebbek számára is alkalmas. 2015.  
április 11-én ilyen maraton zajlott a Zlatá utcai alapiskola tornatermében, melyet a 
Matica minden, ezen sport iránt rajongó számára szervezett.  

 

 A Hviezdoslavov Kubín a 
művészi előadás és versmondás területének legrégebbi és legtekintélyesebb versenye. 
Először 1954-ben zajlott, és 1964-től bibliofíliát jelentettek meg ebből az alkalomból. 
Ebben az évben a versenyt egy napon, 2015. április 16-án szervezték meg a 
városházán, a szabadidőközponttal és a Gömöri Művelődési Központtal 
együttműködve. A verseny minden fordulója szintjén hozzájárul az előadóművészet 
terén tehetséges és rátermett tanulók és diákok felkutatásához.    

 

 2015. május 12-én a Matica 
slovenská Ház, a zenei nevelés tantárgybizottság és a szabadidőközpont szervezte meg 
a „Slávik Slovenska 2015“ (Szlovákia Csalogánya 2015) énekverseny 25. 
évfolyamának járási fordulóját. Ez az énekverseny a kezdetek óta többfordulós. 
Osztály- és iskolai körökkel indul, majd járási és kerületi fordulókkal folytatódik. A 
kerületi fordulók győzteseiből alakul ki  aztán a Szlovákia Csalogánya végső 
összetétele, melyet három kategóriában képviselnek a nyertesek Szlovákia minden 
kerületéből – összesen huszonnégyen. Ők aztán az országon döntőben a legmagasabb 
elismerésekért versenyeznek: a Szlovákia arany, ezüst és bronz Csalogánya címért.    
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 2015. július 5-én 
emlékünnepséget szerveztek Ciril és Metód Nagy Morvaországba érkezésének 
tiszteletére. A szlávok apostolai vagy a szlovák hittérítők a szlávok, és különösen a 
szlovákok történelmének egyik legfontosabb fejezetét alkotják.  Tiszteljük őket, mint 
azokat a személyiségeket, akik ott álltak a nemzet kulturális és vallási 
megszületésénél.  

 

 Áprilisban és júliusban a Matica  
kézműves alkotóműhelyt szervezett, ahol fával és fémmel foglalkoztak. A tevékenyég 
iránt érdeklődő gyerekek nagy száma örömmel töltötte el főleg a program szervezőit. 
A gyerekek fa vagdalékokkal dolgoztak –  
forgácslemezzel, rönkkel, fahasábbal, amit Ondrej Bašták Ďurán biztosított számukra, 
csakúgy, mint a szerszámokat. A foglalkozás fő témája egy saját város megépítése 
volt, úgyhogy a gyerekek nagy kedvvel és határtalan fantáziával fogtak neki a saját 
alkotásoknak.     

 

 Szeptember 18-án a rozsnyói sportcsarnokban valósította meg a Matica slovenská 
Háza az integrált boccia csapatok bajnokságának második évfolyamát, ezúttal 
nemzetközi részvétellel. A rendezvényt Rozsnyó várossal és a BASHTO  céggel 
együttműködve szervezték meg. A boccia elsősorban az erősen egészségkárosodott 
emberek – játékosok paralimpiai versenyszáma, melynek integrált formája 
egészségkárosodástól függetlenül mindenki számára alkalmas.   

 

 

A Csemadok 
Rozsnyói 

Alapszervezete  

A CSEMADOK Rozsnyói Alapszervezete az alapszabálya szerint segít megtartani a 
Szlovák Köztársaság területén élő magyar nemzetiségű polgárok magyar nemzeti 
identitását, kultúráját és öntudatát. Védi társadalmi érdekeiket, hozzájárul a szlovákiai 
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magyarok kulturális, művészeti és tudományos életének fellendítéséhez. A művelődés 
és a szakmai felkészültség színvonalának emelése érdekében a szövetség művelődési 
és művészeti klubokat, társulásokat hoz létre, táborokat, szakmai előadásokat, 
valamint egyéb kulturális és művelődési rendezvényeket szervez. Művészeti és 
folklórcsoportokat hoz létre, és támogatja azok működését. Gondoskodik a magyarság 
életéhez kötődő, már meglévő kulturális és történelmi emlékekről, és segítséget nyújt 
újabb emlékhelyek létrehozásához, kialakításához. Színházi előadásokat, 
tanulmányutakat, emlékesteket, kiállításokat, szemináriumokat szervez, és támogatja 
tagságának úgy a tudományos, művészeti, mint a publikációs tevékenységét.     

Október 16-án került megrendezésre a Rozsnyói Városi Hivatal nagytermében a XIV. 
Nemzetközi Kórustalálkozó. Közreműködtek:  
 
-  Korona Énekegyüttes, Pelsőc 

-  Szent László Kamaraegyüttes – Mezőkövesd, Magyarország 

-  Csermely Kórus, Kassa 

-  Férfikórus -  Szerencs, Magyarország 

 
Június 15-én a történelmi városháza termeiben szervezte meg a Csemadok az Ipolyi Arnold  
Népmesemondó Verseny országos döntőjét, melyen 150 versenyző vett részt.   

A Rozsnyói Városi Hivatal nagytermében tartotta január 31-én a Csemadok Rozsnyói 
Alapszervezete a farsangi magyar bált.   

Március 13-án a Csemadok Rozsnyói Alapszervezete volt a főszervezője a városházán zajló 
XXIV. Tompa Mihály Szavaló- és Prózamondó Verseny járási fordulójának 81 versenyző 
részvételével, majd március 25-én ugyanitt szervezték meg a szavaló- és prózamondó verseny 
kerületi fordulóját. Mindkét rendezvény társszervezője Rozsnyó város volt.   

 

 

 

Sport 

A város területén 2015-ben összesen harminc, különféle irányultságú sportklub működik.  A 
nagyobb klubok előkészítőt, a fiatalabb és idősebb tanulók, serdülők és seniorok csapatát 
foglalja magába képzett edzők vezetése alatt. A város fő sportágai: futball - SP MFK Rožňava, 
jégkorong – városi jégkorong klub – 98 mládeže Rožňava, kosárlabda – ŽBK  Rožňava (nők)  
és BK ŠPD – sporttal a drogok ellen (férfiak), asztaltenisz – Geológ SE és a TAEKWONDO 
HAKIMI Rožňava.  

A fent említetteken kívül az alábbi klubok működnek a városban: 
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Sambed táncklub – PT, 0268 sportlövő klub, Volovec turistaklub, a Szlovákiai Horgász 
Szövetség Rozsnyói Helyi Szervezete, SPELEO Rožňava, BORIS MILKO BOXING CLUB, 
1. Teniszklub, Maraton atlétikai klub, Autósport klub, JaP STAV HERKULES hármas-
erőpróbázók klubja, Junior autóklub, Veterán klub, BIG-BULL Rožňava – Tornaľa, Gömöri 
Tollaslabdázólók Klubja - KGB 2010 Rožňava, KORYO PANTHERS TAEKWONDO 
Rožňava, az ELÁN SE-hez a következő klubok tartoznak: turisztikai, judo, röplabda, sí- és 
futóklub, sport kinológiai klub, Feudall Racing Support, Kras hegyi sportok klubja, GEMER 
olimpiai klub.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozsnyói női kosárlabda 
klub 

 

Az egyes klubok az 
anyagiakat saját forrásból, 
tagdíjakból teremtik elő, 
továbbá a nemzeti 
szövetségektől, szponzori 
hozzájárulásokból, a szülőktől, és a nagyobb klubok finanszírozásához az anyagi 
lehetőségeihez mérten a város is hozzájárul.    

 A sportklubok, ifjúsági,  társadalmi  és kulturális szervezetek benyújtották a  2015-ös 
évre tervezett tevékenységeik  ütemtervét.  A listát közzétették a város honlapján  
Rendezvények tervezete 2015-ben (Plán podujatí v r. 2015) név alatt és szükség szerint 
folyamatosan frissítik.   

 A specifikus cél a gyerekek, fiatalok és felnőttek egészséges életmódot támogató 
szabadidős sportolási lehetőségeinek javítása. A vízió: sport park és sport-relaxációs központ 
kialakítása, felújítani és befejezni a téli stadiont és a fedett uszodát, újjáéleszteni a 
játszótereket, sportpályákat az iskolák és lakótelepek mellett, javítani a sport egészségre 
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gyakorolt pozitív hatásáról szóló tájékoztatást, több sporteseményt szervezni valamennyi 
korosztály számára.   

 A sportklubok a saját, illetve bérelt helyiségekben edzenek, és edzésekre, valamint 
meccsekre a multifunkciós tornatermet is használják. A szerződés értelmében a tornatermet 
ingyenesen használhatják a nyilvánosság sporttevékenységére is.     

Rozsnyó város lehetőségeihez mérten anyagi eszközöket különít el költségvetéséből a sport, 
kultúra, ifjúság és művelődés támogatására és fejleszetésére is. A rozsnyói városi képviselő-
testület 2015. április 30-i 105/2015 számú határozatában 30 ezer euró összegű anyagi 
támogatás szétosztását hagyta jóvá a sportklubok, kulturális, ifjúsági, társadalmi és szociális 
szervezetek részére. Közvetlenül a sportkluboknak a 2015-ös évre 19 950 eurót szavaztak 
meg.   

 

 A rozsnyói sportcsarnokban 
január végén szervezte meg az SP MFK együttműködve a FŠ Dupo-val az ifjúsági 
teremfoci bajnokság jubileumi, 20. évfolyamát Rožňava CUP néven. Az ifjú, 2006 és 
2008 között született futballisták ezen a bajnokságon két második helyezést értek el.  

 

 A 2015-ös év jól kezdődött a 
jégkorongozóink számára. Egymást követően két meccset is megnyertek: legyőzték a 
második ligás Losoncot, majd sikert aratta a losonci jégen.   

 

 Az utcai hoki a világban nem 
számít különleges sportnak, a városban azonban csak két évvel ezelőtt kezdődött a 
története, és fokozatosan egyre nagyobb népszerűségre tesz szert. Megalakult a férfi 
amatőr utcai hoki liga. Aktív sportolók foglalkoznak vele, mint például jégkorongozók 
vagy focisták. Jelenleg forró a helyzet és zajlik a döntő, amibe a Domka csapata került 
a Salamanders csapatával együtt. A sport ezen válfaja iránt érdeklődők száma egyre 
nagyobb, ami pozitív előrejelzés a sportág jövőjére nézve. A ligát a Dél-lakótelepi 
multifunkciós pályán játsszák. Bár ennek a pályának a felülete nem felel meg az utcai 
hoki követelményeinek, a játékosok hálásak, hogy van hol játszaniuk és lazulniuk. 
Természetesen örülnének, ha a városban a jövőben sikerülne kialakítani egy utcai hoki 
pályát, és ezzel még több lehetséges játékost bevonni.  

 

 Március második vasárnapján 
játszották Kassán a tollaslabda 2. ligájának negyeddöntőjét. A KGB 2010 Rožňava 
csapata két döntetlent harcolt ki, és bár gyengébben küzdöttek, a végső ötödik 
helyezést foglaták el, amit pozitívan értékelnek.    A fiatalok sikerei: Natália Lázárová 
a területi bajnokságon startolt az U11 kategóriában Eperjesen, ahol a kitűnő második 
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helyen végzett. Az elődöntőben legyőzte az aktuális szlovákiai hármast, A. Figuliovát. 
Második helyezést harcolt ki a páros versenyben is, Ester Stašková oldalán (PBA 
Prešov). Jaroslav Čiško Hrachov-ban indult a GP B U13 bajnokságon, ahol első 
helyezést nyert az egyes és a páros versenyszámban is.   

 

 A Pozri dvakrát, zachrániš život 
(Nézd meg kétszer, életet menthetsz) elnevezésű rendezvény nyitotta meg áprilisban a 
motoros idényt a rozsnyói Bányászok terén.  Közel ezer motoros találkozott itt Kelet- 
és Közép-Szlovákiából. A motorosok Eperjesen tömegesen adtak vért, és onnan 
utaztak Rozsnyóra. A főtér különféle köbcentis különböző gépeinek tömegével telt 
meg, és a programnak biztonsági jellege is volt. A rendezvény keretében a motorosok 
felhívták a többi sofőr figyelmét is arra, hogy eljött a motorosok ideje, és az utakon 
egyre több lesz belőlük, ezért kölcsönösen figyeljenek egymásra. A motoros szezont 
hivatalosan Pavol Burdiga, a város polgármestere nyitotta meg, aki minden sofőrnek 
sok szerencsés kilométert kívánt.  A lelkész elmondta a motoros imát és minden 
motorkerékpárt megáldott szentelt vízzel.    

 

 A 2014/2015-ös idényt a 
legsikeresebbként értékelheti a KGB 2010 – a Gömöri Tollaslabdázók Klubjának 
elnöke, Ing. Oskar Lorinc. Sikeres helyezést értek el a második ligában (4. hely). 
Figyelembe véve, hogy a klub még fiatal, kiváló eredményeket értek el mind egyéni, 
mind csapatjátékban. Az országos  bajnokságon is helyezést szereztek. A 
legjelentősebb javulást a  fiatal játékosok érték el, akik sikeresen képviselték a klubot.   

 

 Maratonfutók csoportja tisztelte 
meg Rozsnyó városát. A Nemzetközi Békefutás apropóján a futók elhatározták, hogy 
keresztülfutják Szlovákiát. A Cseh Köztársaságban rajtoltak, a cél pedig az ukrán 
határ. A rendőrök lezárták a kereszteződéseket és a körforgalmakat, míg a futók 
átfutottak ezeken a szakaszokon.     Rozsnyói futók is csatlakoztak hozzájuk, és nem 
hiányzott a legidősebb szlovákiai maratonfutó, a 85 éves Komáromi úr sem, aki a 
többiekkel együtt befutott egészen a városközpontba.    

 

 A rozsnyói Taekwondo Hakimi 
klub tagja, Adrián Angyal a Taekwondo Európa-bajnokságon a 21 év alatti 
korcsoportban bronzérmet nyert. A 80 kg alatti senior   kategóriában versenyzett.  
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 A tehetséges futballisták a 
tehetséges játékosokat segítő projektnek köszönhetően zöldet kaptak. Ezt a projektet a 
Szlovák Futballszövetség hozta létre, célja válogató találkozók segítségével biztosítani 
a fiatal játékosok számára a színvonalas edzésfolyamatot. A tehetséges gyerekek a 
magasabb szintű  futballban is érvényesülhetnek, és elsősorban felkeltik az 
érdeklődésüket a futballsport iránt. Az említett kezdeményezéshez a klubjain keresztül 
csatlakozott a rozsnyói területi futballszövetség is.   

 

 A multifunkciós tornateremben 
augusztus végén szervezték meg a nyári tollaslabda bajnokság hetedik évfolyamát. 
Harmincnyolc játékos vett részt a tornán, akik különböző korosztályt képviseltek. A 
hazaiak a lányok és fiúk kategóriájában voltak a legsikeresebbek.   
 

 Szeptemberben a BK ŠPD – športom proti drogám (sporttal a drogok ellen) sportklub  
kosárlabda kosarakat helyezett el a Bányászok terén,  
ahol a klub tagjai edzettek. Ebben a 
tréningfolyamatban megvalósult néhány edzés, 
amikkel szerették volna közelebb hozni a kosárlabdát a 
széles nyilvánossághoz, és ezzel bemutatni a 
kosárlabdának, és magának a sportnak a pozitív 
hozadékát a gyermekek és fiatalok megfelelő 
fejlődése szempontjából.   
 

 Az ősz utolsó találkozóját a 
rozsnyóiak a Borsi elleni meccsen győzelemre vitték. A rozsnyói SP MFK klub 
focistái az első percektől kezdve a meccs jobbik csapatának bizonyultak, és az előző 



 
 

76 
 

meccsekhez hasonlóan képesek voltak   jónéhány esélyt kidolgozni. A hazai pályán 
játszott meccset sikerült megnyerniük, és legalább az ősz végén méltósággal 
búcsúzhattak el szurolóiktól.     

 

 Mgr. Dušan Pollák, a rozsnyói 
futball egyénisége, aki az SP MFK klubban klubmenedzserként, a fiatalok edzőjeként, 
valamint a területi futballszövetség titkáraként közel harminc éven át tevékenykedett, 
úgy döntött, nem folytatja tovább a klubnál a tevékenységét.   

 

 A rozsnyói Tomáš Ondrej 
elsőséget szerzett a Moris Cup Jahodná 2015 autóversenyen. Több mint ötven 
versenyző harcolt az egész éves értékelésbe beszámító pontokért. A verseny izgalmas 
volt az elejétől a végéig, tizedmásodperces különbségek voltak. Ondrejnek, mint 
abszolút győztesnek az egész versennyel kapcsolatban fantasztikus érzései voltak. A 
második helyet Dubai szerezte meg, a harmadikat az eperjesi Igor Drotár, és a verseny 
legfiatalabb résztvevője, a 14 éves Denis Pavlík a kitűnő 25. helyen végzett.  

 

 Štefan Zajac, a rozsnyói J. 
Hronec akadémikus Alapiskola ifjú, céltudatos tanulója. A tanulmányok mellett 
nagyon érdekli a sport, mégpedig konkrétan a jégkorong. Már néhány éve komolyan 
foglalkozik vele, és az igyekezet eredménye nemcsak a jó érzés, hanem főleg a kiváló 
eredmények, melyekre ismert nevű játékosok is felfigyeltek.   Példaképe Sidney 
Crosby, mivel a jégkorongozók élvonalába tartozik. A rozsnyói edző a fiatal hokisban 
nagy lehetőséget látott, és bejelentette őt Hernádcsányba (Čaňa), Igor Libához, ahol 
már negyedszer lett a csapat kapitánya. A szünidőben Marián Gáborík hoki-
iskolájában vett részt, ott szintén felfigyeltek a tehetségére. Kiválasztották egy 
jégkorong válogatóra Chicagoba, így november 2-án elrepült.  

 

 

Egészségügy    

Rozsnyói Szent Borbála Kórház és Rendelőintézet r.t. 

a 2015-ös év: 
 

1. Fekvőhely kapacitás:  
- belgyógyászati osztály: 35  ágy 

- neurológiai osztály:  28  ágy 

- gyermekgyógyászati részleg: 36 ágy 



 
 

77 
 

- újszülött osztály:   10  ágy 

- nőgyógyászati-szülészeti osztály:  25 ágy 

- sebészeti részleg:    30  ágy 

- aneszteziológiai osztály és intenzív ellátás 6 + 5 ágy belgyógyászati intenzív egység  
                                5 ágy neurológiai  intenzív egység  
                                5 ágy sebészeti  intenzív egység  
- mozgásszervi-rehabilitációs részleg  20 ágy 

- krónikus fekvőbeteg részleg:   40 ágy 

- pszichiátriai osztály:     35  ágy 

- pszichiátriai intézet:           102 ágy 

összesen:              382  ágy 

 
2. Alkalmazottak száma 2015. december 31-vel:  465, ebből 71 orvos, 201 nővér 
3. Kórházi elhelyezések száma 2015-ben: 12 942  páciens 

4. Műtétek száma: 1 760 

5. Szülések száma: 555 

  
6. Befektetések – felújítások: 
- a nőgyógyászati és az újszülött osztály felújítása, 
- a krónikus fekvőbeteg osztály felújítása, 
- padló felújítás – sebészeti osztály, az A és B pavilon közötti folyosó, 
- új digitális mammográf készülék vásárlása, 
- a kórház környezetének revitalizálása – zöld növényzet kiültetése. 
 
A rozsnyói Szent Borbála Kórház és Rendelőintézet r.t. 2011. szeptember 1-től a Svet zdravia 
a.s. (Egészség Világa r.t.) kórház-hálózatának része.  
 
 
2011 decemberétől a kórház igazgatója MUDr. Dušan Suchý.  
 
 

Környzetvédelem, természet 

 

 A völgyben fekvő város kellemes, mérsékelt klímáját a sűrű, nagyrészt lomblevelű 
erdők teszik lehetővé, melyek a határ kétharmadát fedik. Az erdők 
határozzák meg az élőlények fajtáit is. A madarak közül sok a 
seregély, él itt sárgarigó és tövisszúró gébics. Az alacsonyabb és 
középső területeket a széncinege lakja, a tűlevelű erdőkben a 
barátcinege, de a legkisebb madarunk – az ökörszem is. A 
tölgyesekben meggyvágóval találkozhatunk. A mezők lakói:     
fogoly, mezei veréb és a szarka. A nagyragadozók közül előfordul 
a barna medve, szürke farkas és a hiúz. A kis ragadozók 
képviseletében található itt: menyét, borz, róka, az emlősök közül 
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a sün él ezen a vidéken. Gyakrabban előfordul vaddisznó, szarvas és őz is. A vízfolyások is 
élőlényekben gazdagok.  

 A város kataszterének egy része a Rozsnyói-hegység (Volovské vrchy) madárvédelmi 
területéhez tartozik, mely egyike a három legjelentősebb szlovákiai területeknek a  fekete 
gólya, darázsölyv, uráli bagoly, hamvas küllő, fekete harkály, a kis légykapó és az örvös 
légykapó fészkelőhelye szempontjából a NATURA 2000 program keretében.   

 Rozsnyó erdőkben gazdag határa növényekben is bővelkedik. Jól érzi itt magát a 
szagos müge, ikrás fogasír, erdei szélfű vagy a kereklevelű kapotnyak. Környékünkön nő 
bükkös, bükkös-jegenyés, hegyi juhar, magas kőris és hegyi szil, melyek főleg az 
omladékokat kedvelik. A meredek északi szirtek a lucfenyőnek kedveznek.  

Az erdős terület 48%-át lomblevelű erdők, 34%-át vegyes erdők és 18%-át tűlevelű erdők 
alkotják.   

 

Az időjárás és különlegességei az év folyamán  

Február elején Rozsnyón is erősebben kopogtatott be a tél. Az utakon hóbuckák, kidőlt fák  
nehezítették a város, de valószínűleg a környék minden lakosának életét. Az állandó havazás 
közlekedési baleseteket okozott, az útkarbantartók tele voltak munkával. A vizes hó azonban 
olyan súlyos volt, hogy nemcsak a fákat és ágaikat szaggatta le, hanem ráadásul 
villanyoszlopokat és telefonoszlopokat is kifordított a helyükből. A főútra dőlt fák miatt 
kritikus volt a helyzet a Súľovái dombon. A hegyi hágó teljesen átjárhatatlanná vált. Kidőlt 
fák tömegét kellett a tűzoltóknak és az útkezelőknek eltávolítaniuk, sőt a Szorskői-hágón 
megengedték az eddig tiltott sóval való szórást is, hogy főleg a kamionok átkelhessenek rajta. 
A rengeteg hó talán egyedül csak a síelőknek és a szánkózó gyerekeknek szerzett örömet.   

A 2015-ös év az európai meteorológiai mérések történetében a második legmelegebb esztendő 
volt. A Meteorológiai Világszervezetre (WMO) hivatkozva állítja ezt a Szlovák 
Hidrometeorológiai Intézet (SHMÚ). A magas hőmérsékleteket a globális felmelegedés  
egészének alakulása okozza. A WMO ötéves elemzése alapján kijelentette, hogy a 2011-től 
2015-ig tartó évek a legmelegebb ötéves időszak a mérések történetében. Az egész Föld  
globális átlaghőmérséklete 2015-ben valószínűleg a legmagasabb lesz a meteorológiai 
feljegyzések történetében, és az iparosodás előtti időszakkal összehasonlítva az eltérés eléri a 
jelentős egy Celsius fokos határt.     

 

Rendezvény kaleidoszkóp 

Kulturális, ifjúsági és közösségi élet 

 

JANUÁR 
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 A Szlovák Turistaklub rozsnyói Volovec klubja, Rozsnyó város és Csucsom község 
január 3-án szervezte meg a 37. pozsálói újév túrát. A túrához csatlakozhattak a 
polgárok és ennek a sportnak a szerelmesei is, a Bódva sportklub turistáival együtt.     

 

 Az év eleje nagy jelentőségű a 
Superstar tehetségkutató rozsnyói versenyzőjének, Robo Šimkonak és együttésenek, a 
Massriot-nak, mivel indul a Nomen Omen című számukhoz készült új videóklip. A 
klipet Rozsnyó környékének gyönyörű kulisszái között forgatták. A zenekar 
frontemberének kijelentése szerint Rozsnyó tele van szép helyekkel, csodálatos a 
környék, a barlangok, amiket mindenkinek meg kell mutatni, eldicsekedni azzal, 
amink itthon van. Néhány ember számára ez a videóklip a tagok merész fellépését 
jelenti, azonban a zenekar célja éppen az, hogy közvetítse az üzenetüket az 
embereknek. Elsősorban a mai kor emberének viselkedésével és morális 
tulajdonságaival szembeni egyet nem értésről van szó, ahogy az emberek a siker és a 
pénz utáni hajszában sokszor kegyetlenek és önzők. A videóklip keresztanyja régi 
barátnőjük és zenéjük rajongója – Mischell Papáčová playmate. 

 

 

FEBRUÁR 

 Az autósport klub immár 
tizenegyedik alkalommal szervezte meg a kedvelői, barátai és ismerősei számára a 
bált. A bál résztvevői az elegáns öltönyöket különféle foglalkozások jelmezeire vagy 
kalóz viseletre cserélték. A remek szórakozás mellett a jelenlévők élvezték a laser 
show-t és nagy örömet szereztek számukra a mennyezetről potyogó léggömbök is, 
amelyekben ezüst láncok voltak elrejtve.   

 

MÁRCIUS 

 Rozsnyó városa március 19. és 21. között gazdag programmal 
kísért húsvéti vásárt szervezett a Bányászok terén. A főteret emberek százai töltötték 
meg. A látogatók a tavaszi ünnepi időszakban élvezték a kulturális élményekkel és 
ínyenc finomságokkal teli kitűnő hangulatot, és csodálattal figyelhették a különböző 
mesterek munkáját. Érdekességnek számított a disznótor, mégpedig közvetlenül az 
arra járó vásározók szeme láttára. Mivel sok városi lakos házi disznóölést még soha 
nem látott, örömmel vették ezt az ötletet, és emellett disznótoros finomságokat is 
vásárolhattak a helyszínen. A kellemes hangulatot nemcsak a szép időjárás egészítette 
ki, hanem a népzene is, mely illett a klasszikus falusi disznótorhoz.     
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 Március 27-én a rozsnyóiak 
ismét kifejezték együttérzésüket a betegekkel, rákban szenvedőkkel. A Nárciszok 
Napján a nyilvános gyűjtést minden évben a Rákellenes Liga szervezi. Soha nem 
tudhatjuk, mit szán nekünk a sors, és a nárciszok az élet értékeire emlékeztetnek 
minket. A betegekkel és a családtagjaikkal való összetartást az emberek egészen 
egyszerűen is kifejezhették, mégpedig anyagi hozzájárulással a gyűjtéshez, amiért 
cserébe jelképes nárciszt kaptak.  

 

 

ÁPRILIS 

 A rozsnyói ACTORES Városi 
Színház az áprilisi hónapra a gyerekek és felnőttek számára is készített előadást: 39 
lépcsőfok, Lomidrevo, Négyen a kanapén, Polepetko  és Lenka Filipová koncertje 
CONCERTINO néven, melyen elhangzott a remek énekesnő összes nagy slágere.  

 

 

 Április végén a Regionális 
Közegészségügyi Hivatal főszervezőként már ötödik alkalommal rendezte meg az 
„Ami mozog, az él“ című eseményt. Az akció az alapiskolák ötödik és hatodik 
évfolyamának tanulóit szólítja meg, és célja, hogy megszerettesse a gyerekekkel a 
sportot, a mozgást, hogy a mai divat szerint     ne csak a számítógépnek hódoljanak. 13 
állomást készítettek elő érdekes sportos és műveltségi feladatokkal, amiket a 
gyerekeknek meg kellett oldaniuk, és amelyekért kellőképpen jutalmazták őket. A szép 
élmények mellett a tanulók okleveleket és amiknek legjobban örültek, érdekes díjakat 
vihettek haza.  

 

MÁJUS 

 A városban már hagyományosan 
minden évben május elseje előestéjén zajlik a munka és minden dolgozó ünnepe. Ing. 
Ivan Nemčok a népművészeti csoportokkal együttműködve ünnepi felvonulást 
szervezett, és népviseletbe ötözve, a vállukon vitték az ünnep jelképét, a feldíszített 
hatalmas májusfát. Az ünnepi menet a  Nyugdíjasok Napközi Otthonától indult, a 
Šafárik utcán keresztül egészen a főtéri történelmi városháza elé, ahol a város 
polgármestere, számtalan hagyományőrző és sok ember várta őket. A május elsejei 
ünnepség nagyon színes volt. A rozsnyóiak tisztelik ezt az ünnepet és minden évben 
megünneplik. A munka ünnepének hagyományát meg kell őrizni, ezt a rozsnyói 
önkormányzat is így gondolja. A múltban a május elsejei ünnepségek a 
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munkanélküliség elleni harc jegyében zajlottak, és egy időben a fasizmus elleni 
tiltakozást is kifejezték. Éppen ezt nem kellene elfelejtenie a legifjabb generációnak.  

 

 A rozsnyói ACTORES Városi 
Színház az áprilisi hónapban a gyermekek és felnőttek számára is kínált előadásokat: 
Lolo és Piškót, Esős napok, Alice Csodaországban, 39 lépcsőfok, Tisztára – világos: 
Radošíni Naiv Színház és a MILO KRÁĽ BAND Barbora Švidraňová koncertjét.  

 

 Május 21-én a Vakok és 
Gyengénlátók Szlovákiai Szövetsége megalakulása 25. évfordulója alkalmából nyílt 
napokat és sajtótájékoztatót szervezett. A program ízelítőt kínált a szövetség jelenlegi 
szakmai és szabadidős tevékenységéből. A látogatók kipróbálhatták a fehér bottal 
közlekedést, a látáskontroll nélküli gyakorlati tevékenységet a háztartásban, a 
kompenzációs segédeszközöket és bemutatták a vakvezető kutyával való munkát is. A 
fény útja című fotópályázat kiállításán a nyilvánosság is meggyőződhetett arról, hogy 
a látássérült emberek is képesek az objektívvel érdekes pillanatokat megörökíteni, 
egyúttal lehetőségük volt  részt venni egy ingyenes szemészeti szűrővizsgálaton.  

 

JÚNIUS 

 Június elseje a gyermekeké, és 
természetesen mindenkinek az a célja, hogy minél kellemesebbé tegye számukra ezt a 
napot. A rozsnyói Pavol Dobšinský Gömöri Könyvtár a szabadidőközponttal 
együttműködve egyedi tevékenységet szervezett a gyermekek számára. A Bányászok 
terén a gyerekeket királyi vár és korabeli öltözékek várták, valamint finomságokat 
kínáló standok, sok verseny és kulturális programok.      A könyvtárban a gyerekek 
kézműves foglalkozásokba és versenyekbe kapcsolódhattak be. Az egyik alapiskola is 
rendhagyó versenyeket talált ki, amikben a gyerekek illetve osztályok egymás között 
veresenyeztek. A gyerekeknek tehát valóban színes és nagyon érdekes, sporttal 
gazdagított napjuk volt.  

 

 A rozsnyói strand megnyitója 
idén egyedi jellegű volt, a Kulturális Nyár elnevezésű kísérleti programmal indult. A 
szabadidős programoknak azonnal sok szimpatizánsa lett. A látogatók rendkívüli 
örömmel fogadták a hétvégi napi rutin felpezsdítését, és a passzív pihenést szívesen 
váltották aktív tevékenységre. A programba bárki bekapcsolódhatott – a legkisebbektől 
a legidősebbekig, ami mindenkit lekötött, mivel amellett, hogy a programok 
ingyenesek voltak, a győztesek oklevelet és szponzor díjakat is kaptak. A strand 
lehetőségeit teljes egészében kihasználták, az animációs programokat folyamatosan 
kiegészítették. Vagyis a rozsnyói strandon nemcsak fürödtek és napoztak, hanem 
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szórakoztak és sportoltak is az emberek. Nevetés és jó hangulat uralkodott reggeltől 
estig, míg a strand be nem zárta kapuit.      

 

 Június 9-én az egykori 
zsinagóga helyén álló emlékkőnél  koszorúzás zajlott, melyet  követően sor került a 
Kelet-közép Európa zsinagógái 1782-1944 című vándorkiállítás megnyitójára. A 
Rozsnyói Bányászati Múzeum és Magyarország Kassai Főkonzulátusa 
együttműködésében létrejött eredeti banner kiállítás a hosszú előkészületek alatt a mi 
városunkkal kapcsolatos elemekkel bővült. Konkrétan olyan tárgyakról és 
fényképekről van szó, melyek kötődnek a totalitárius rendszer áldozatául esett volt 
rozsnyói zsinagógához.     

 
 Június 19-én a Rakwa Music 

Clubban a szabad ég alatt zajlott a Wallow Open Air Festival első évfolyama, melyen 
neves rock-metál együttesek léptek fel. A rajongókat a gitárszólók és ritmikus 
ütőhangszerek mellett kísérőrendezvények is szórakoztatták.    
 

 A Subsídium vezetése Rozsnyó 
várossal együttműködve június 24-én ünnepséget szervezett az intézetben kerek 
évfordulót ünneplő lakók számára. A jubilánsoknak  megvendégelést és kulturális 
programot készítettek, valamint virággal és emléklappal ajándékozták meg őket. A 
tisztelet és köszönet szavait az intézmény igazgatónője mellett a város polgármestere, 
Pavol Burdiga és PaedDr. Janka Mičudová, a városi hivatal oktatásügyi osztályának 
vezetője is kifejezte.   

 

 Június 25-én szervezték meg az 
országos Hug day, azaz az Ölelés Napja negyedik évfolyamát. Városunkban első 
alkalommal zajlott a rendezvény, mégpedig a J. Hronec Alapiskola hetedik 
tanulójának, Patrícia Albertovának köszönhetően, aki elhatározta, hogy Rozsnyót is 
bekapcsolja ebbe az eseménybe. Ezzel a rendezvény legfiatalabb társkoordinátora lett, 
mivel része szeretett volna lenni valaminek, ami mosolyt csal az emberek arcára. Az 
önkéntesek az öleléseket a Bányászok terén, az óvodákban, a kórházban osztották. 
Egy egyszerű öleléssel nemcsak felvidítani akarták az embereket, hanem kiragadni a 
mindennapos rohanó életből. A rendezvény önkéntesek, szervezetek, intézmények 
segítségével valósult meg. A rendezvény negyedik évfolyama keretében 12 regisztrált 
önkéntes indult a rozsnyói utcákra, ahol a véletlenszerűen kiválasztott járókelőket az 
öleléssel nemcsak kedvesen meglepték, hanem mosolyt varázsoltak az arcukra és 
szebbé tették a napjukat. Ehhez a júniusi ölelés-napi rendezvényhez Szlovákia 51 
települése csatlakozott, valamint további 15 ország önkéntesei.   Rozsnyón 1386 
ölelést sikerült átadni.  
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 Ebben a hónapban a széles 
nyilvánosságnak, de főleg a gyerekeknek rendkívüli lehetőségük nyílt betekinteni a 
rozsnyói katonai egységek kaszárnyáinak kapui mögé.    A helyőrség érdekes 
programmal készült látogatói számára. Olyan dolgokat láthattak, amit a hétköznapi 
ember nem igazán láthat. Az ünnepélyes menetelésen kívül a gyerekeknek főleg a 
páncélozott katonai járművek tetszettek, amikbe lelkesen bele is ültek, sőt le is 
fényképezkedhettek bennük. Környékbeli modellezők mutatták be azoknak a 
tankoknak a valósághű másolatait, amik valódi harcokban vesznek részt. A jelenlévők 
a hivatásos katonákon kívül láthatták az emelőkosárral való munkát is, melyet a 
tűzoltók életmentésnél használnak. A szolgálati kutyás egységek nagyon élethűen 
mutatták be munkájukat. Az elkövetőt jelképező bábut a kiképzett kutyák elfogták és 
hatástalanították. A kutyavezetők ezzel bemutatták az embereknek a kutyák határtalan 
engedelmességét és hűségét.  

 

 

JÚLIUS 

 A Gömöri Művelődési Központ 
már hagyományosan a szabadtéri mozi vetítésével ”nyitotta meg” a nyári szünetet a 
csillagvizsgálóban. Immár hetedik alkalommal kínálnak nyári szórakozást a széles 
nyilvánosság számára. A vetítés sötétedés után kezdődik, amikor a nézők a csillagos 
égbolt alatt számos érdekes filmet nézhetnek meg. Kínálatukban az asztronómiai 
jelenségek szakmai magyarázata és az éjjeli égbolt megfigyelése is szerepel.      

 

 Július 4-én Rozsnyó 
megemlékezett híres szülötte, Igor Ciel film- és színházi rendező, pedagógus 
halálának 5. évfordulójáról. Színészként Ladislav Chudík oldalán is  bemutatkozott, de 
legismertebb rendezői munkája a Vivát, Benyovszky! című történelmi kalandsorozat 
volt. Pozsonyban hunyt el 79 éves korában.      

 

 A Laura – ifjúsági szervezet 
hagyományosan a nyári szünet első hetében szervezi napközis táborát a hét évnél 
idősebb gyermekek és fiatalok számára. Idén a tábor alatt a szalézi nővérek közösségi 
háza Valdoccová, Torino elővárosává változott. Ebben  az évben volt don Bosco – 
lelkész, nevelő és a szalézi rend alapítója születésének 200. évfordulója, és szerették 
volna életét és munkásságát megismertetni a gyerekekkel is. A táborban a gyerekek 
eltölthették a szbadidejüket, művelődhettek és lelkileg is gyarapodhattak.     
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 A Rozsnyói Szabadidőközpont 
ajtaja a forró nyári hónapokban is nyitva állt látogatói előtt. Nyári tevékenységüket 
mindjárt július 1-jén kezdték a szülőknek nyújtott szolgáltatással, olyan gyerekek 
számára biztosítottak időtöltést, akiknek még nem volt betervezett programjuk  a nyári 
szünetre. A pedagógiai alkalmazottak színes programot szerveztek a gyerekeknek, 
egyebek mellett strandolást, csillagvizsgáló- és  barlanglátogatást. Mindkét, különféle 
tevékenységekben bővelkedő nyári hónapban a gyerekek nemcsak új barátságokkal, 
hanem különböző területen szerzett tapasztalatokkal és ismeretekkel is gazdagodtak.     

 

 A különösen forró nyári 
napokban az ember megbújik a hűvösben, ha nem  muszáj, ki sem megy, mert a 
szervezetünk is szenved. Fontos, hogy ilyenkor sok folyadékot igyunk, ez azonban 
nem mindig lehetséges. Pavol Burdiga, Rozsnyó város polgármestere úgy döntött, 
segít a polgároknak, ezért vizet hozatott egyenesen a  főtér központjába. Beállítottak 
egy ivóvízzel teli ciszternát, amelynél néha szomjas rozsnyóiak hosszú sora várt. A 
tartály mellé egyszer használatos műanyag poharakat is kikészítettek. A ciszterna vize 
üdítő és hideg volt, az emberek pedig nagyon hálásak ezért a gesztusért. Az ivóvizes 
tartály mellett a városban újdonság az utak és járdák öntözése is, ami csökkenti rajtuk 
a port.          

 

 Július 14-én a rozsnyói 
futballstadion területe minden irányban illatozott, ugyanis már második alkalommal 
zajlott ott a bográcsos ételfőző verseny. A gulyások, pörköltek vagy bárányhús illata 
erősen vonzott minden jelenlévőt, akiket nemcsak a szakácsművészet, hanem a 
remekül szórakozó emberek csoportjai is elvarázsoltak. A versenybe tíz csapat 
kapcsolódott be, és mindenki valami mást főzött. A szakmai szűri nemcsak a 
megfőzött finomságokat értékelte, hanem az esztétikus tálalásmódot is.    A program 
főleg az ínyenceknek kedvezett, de a gyerekek is jól szórakoztak a sport- és különféle 
egyéb versenyeken.   

 

 Buborékok napja – Bubble day 
mosolyt csalhat az emberek arcára, mert ez az egyszerű nap szebbé, vidámabbá, 
mosolygósabbá teheti a világot. Rozsnyó város első alkalommal kapcsolódott be ebbe 
az akcióba, melynek kezdeményezője egy diáklány,    Simona Čečková volt, aki 
nemcsak megszervezte az egész eseményt, hanem a műsorvezetést is vállalta. Ezen a 
napon szálltak a buborékok minden olyan városban, ahol akadtak önkéntesek ennek a 
rendezvénynek a megszervezésére. A levegőben különféle buborékok repültek – a 
legkisebbektől a gigantikus méretűekig, amilyen éppen sikerült. A legjobban főleg a 
gyerekek százai örültek ennek a programnak, akik nagyon remélik, hogy ilyen 
számban fújhatják majd a buborékokat a főtéren az elkövetkező években is.  
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AUGUSZTUS 

 A Neoton Família, a legendás 
magyar együttes augusztusban koncertet tartott rajongóinak a rozsnyói futballpályán. 
Többszáz ember jött el, hogy a zenekarral együtt énekeljen, táncoljon és 
nosztalgiázzon. Három év elteltével tértek vissza Gömörbe, és rock-, valamint 
diszkózenékből, ma is népszerű slágerekből álló kiváló válogatást nyújtottak. A 
szórakozás fokozódott, szinte a teljes publikum egészen az éjjeli órákig énekelt és 
táncolt.      

 

SZEPTEMBER 

 Szeptember 14-én A rendőrség a 
gyermekeknek címmel a rozsnyói járási rendőrségi testület igazgatósága Rozsnyó 
várossal, a városi rendőrséggel és szabadidőközponttal közösen programot szervezett 
az alapiskolák ötödik és hatodik osztályos tanulói számára. Az érdekes rendezvényre a 
közlekedési parkban került sor, ahol a gyerekeket feladatokat kínáló állomások várták. 
Műveltségi vetélkedőn is részt vehettek, kipróbálhatták a közúti közlekedéssel és az 
elsősegélynyújtással kapcsolatos tudásukat is. A gyerekek kipróbálhatták a 
figyelmeztető jelzéseket az autókon, láttak rendőrségi vízágyút, és olyan autót, amivel 
a kommandósok közlekednek. A rendezvény fő célja nemcsak az volt, hogy 
bemutassák a járműveket, amelyekkel a rendőrök dolgoznak, hanem főleg az, hogy 
játékos formában magyarázzák el a gyerekeknek, milyen nehéz a rendőrök és tűzoltók 
munkája.        

 

 Sörkínálatát tekintve Rozsnyó a 
legnagyobb sörspecialitás választékkal rendelkező sörfesztiválok közé tartozik. Ezt az 
aranyló nedűt kóstolhatták meg a látogatók a sörünnepélyen, amelyet már kilencedik 
alkalommal rendeztek meg. Ötvenféle csapolt és ötvenféle üveges sör hűtötte le a 
meleg szeptemberi napokon azt a sok embert, aki részt vett ezen az ünnepségen. A 
rendezvény ideje alatt nyitott napokat is tartottak, amikor a sörfőzde megnyitotta 
kapuit a nyilvánosság előtt, és ezzel a látogatóknak lehetőségük volt betekinteni a jó 
sör főzésének rejtelmeibe.   

 

 Az Aggteleki és a Szlovák-
karszt barlangjainak az UNESCO világörökségi listájára kerülése 20. évfordulója 
alkalmából Andrej Kiska, a Szlovák Köztársaság elnöke találkozott Áder Jánossal, 
Magyarország államfőjével a szlovák-magyar határ menti Aggtelek község mellett. 
Meglátogatták mindkét ország barlangjait, a Hangversenyteremben meghallgatták a 
miskolci szimfonikus zenekar koncertjét, és a barlangbejárat előtt a szalag átvágásával 
ünnepélyesen felavatták az újonnan elhelyezett, fából készült szobrot. Az elnök 
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rámutatott Domica lehetőségeinek gyenge kihasználására: ezt a különleges helyet, 
természeti örökségünket, elsősorban a magyar oldallal összehasonlítva, nem vagyunk 
képesek kiaknázni.    

 

 

 

OKTÓBER 

 Rozsnyónak ismét van mozija, 
amely rendszeres vetítéseket fog tartani. Október 1-től a felújított Gömöri 
Hagyományok Házában rendszeres filmvetítések indultak. A nézőket csütörtöki és 
vasárnapi filmek, valamint klubestek várják. A filmkínálattal a  nemcsak a tartalomra, 
hanem a formára is igényes mai nézőt szeretnék megszólítani.  Az Apollo nevű mozit 
pontosan úgy hívják, mint az első rozsnyói mozit, ami 1914. 6. 28-án alakult. 1948-
ban államosították és a nevét Partizán mozira változtatták. 

 

 Az idő cseppje olyan, mint az 
értékes drágakő az ember tenyerén, és az idősek tenyerén ezernyi drágakő csillog. Az 
élet ősze ráncok formájában az arcukra véste jelét. Az őszi október hónap az idősek 
iránti tisztelet hónpja is. Rozsnyó város a nyugdíjasok napközi otthonával 
együttműködve október 27-én gazdag programban bővelkedő találkozót szervezett. 
Pavol Burdiga, a város polgármestere minden tagot mosollyal és kedves szavakkal 
köszöntött. A különféle kulturális program után Mgr. Stanislav Székely együttese szó 
szerint megtáncoltatott és megénekeltetett minden jelenlévőt. Az Actores Városi 
Színház pedig ebből az alkalomból egy olyan előadást sorolt a programjába, amely 
ebben a hónapban ingyenes a nyugdíjasok számára.    

 

 A rozsnyói kórház október 28-
án új mammográfiai részleget nyitott. A mellrák az egyik leggyakoribb daganatos 
megbetegedés a nők körében. A Rozsnyói járásban évente körülbelül 25 új 
megbetegedést diagnosztizálnak, miközben egyre több közöttük a fiatalabb női beteg.   

 

NOVEMBER 

 Ebben a hónapban a rozsnyói 
fotóklub ötödik születésnapját ünnepelte. Ebből az alkalomból bemutatták a 
nyilvánosságnak negyedik klub kiállításukat. A jubileumi összeállítás keretében a 
látogatók megtekinthették egy régi fényképezőgép gyűjtemény egy részét, valamint a 
Pix-XL fotóklub alkotótevékenységének legújabb eredményeit.    A tizenegy alkotó 
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gazdag műfajú kiállítást állított össze, a táj egészét és részleteit megörökítő képektől 
az absztrakt fotókig. A kiállítás megnyitója a Rozsnyói Pavol Dobšinský Gömöri 
Könyvtárban zajlott.   

 

DECEMBERRozsnyó város ebben az évben háromnapos Mikulás ünnepi ajándékosztást 
készített a gyerekeknek, polgároknak és a városba látogatóknak. Az óvodák és a 
szociális otthonok december 4-én, pénteken örülhettek a Mikulás érkezésének, akit 
kedves programmal köszöntöttek. Szombaton, december 5-én megelevenedett a 
rozsnyói főtér, és a csillogó gyermekszemek és szüleik figyelték a nagyszabású 
Mikulás- programot. A műsor a „Levél a Mikulásnak” című mesével kezdődött, ezután 
a Mikulás a segítőivel együtt meggyújtotta a karácsonyfa fényeit és üdvözölt minden 
jelenlévőt. A Rozsnyói Mikulás nemcsak szívélyessége miatt különleges, hanem a 
Szlovákiában legrégebb óta, pontosan 40 éve működő Mikulás címével is 
büszkélkedhet. A Mikulás távozása után színpadra lépett a Rozsnyói himnusz szerzője 
és előadói, a dalnak ezen a különleges napon volt a premierje. A Város kilátással című 
CD-t ünnepélyesen megkeresztelték, és a himnusz első alkalommal hangzott fel az 
éterben. A keresztszülők Rozsnyó város polgármestere, a városi hivatal elöljárója, 
JUDr. Erika Mihaliková és a rozsnyói („Bratstvo“) Testvériség Gömöri Bányászegylet 
tagjai lettek.   A bányász hagyományok támogatása és megőrzése érdekében a 
hanghordozó megkeresztelésére szideritport és vasércet választottak, melyek 
kitermelése régiónk számos bányájában folyt.  A főtéri programot tűzijáték zárta, a 
következő napon, a Csetneki utcai sportcsarnokban  zajló   sport- és szórakoztató 
délutánra szóló meghívással együtt. A város az autósport klubbal és a 
szabadidőközponttal együttműködve  különböző versenyszámokat készített elő, 
melyeknél a gyerekek nemcsak sportoltak, hanem jól is szórakoztak. A Mikulás 
maraton záró eseményeként a jelenlévő gyerekeket édességcsomagokkal ajándékozták 
meg, majd kellemes és békés karácsonyt kívánva a Mikulás mindenkitől búcsút vett.  
  

 Rozsnyó város ebben az évben 
háromnapos Mikulás ünnepi ajándékosztást készített a gyerekeknek, polgároknak és a 
városba látogatóknak. Az óvodák és a szociális otthonok december 4-én, pénteken 
örülhettek a Mikulás érkezésének, akit kedves programmal köszöntöttek. Szombaton, 
december 5-én megelevenedett a rozsnyói főtér, és a csillogó gyermekszemek és 

szüleik figyelték a 
nagyszabású Mikulás- 
programot. A műsor a 
„Levél a Mikulásnak” 
című mesével 
kezdődött, ezután a 
Mikulás a segítőivel 
együtt meggyújtotta a 
karácsonyfa fényeit és 
üdvözölt minden 
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jelenlévőt. A Rozsnyói Mikulás nemcsak szívélyessége miatt különleges, hanem a 
Szlovákiában legrégebb óta, pontosan 40 éve működő Mikulás címével is 
büszkélkedhet. A Mikulás távozása után színpadra lépett a Rozsnyói himnusz szerzője 
és előadói, a dalnak ezen a különleges napon volt a premierje. A Város kilátással című 
CD-t ünnepélyesen megkeresztelték, és a himnusz első alkalommal hangzott fel az 
éterben. A keresztszülők Rozsnyó város polgármestere, a városi hivatal elöljárója, 

JUDr. Erika 
Mihaliková és a 
rozsnyói 
(„Bratstvo“) 
Testvériség 
Gömöri 
Bányászegylet 
tagjai lettek.   A 
bányász 
hagyományok 
támogatása és 
megőrzése 
érdekében a 

hanghordozó megkeresztelésére szideritport és vasércet választottak, melyek 
kitermelése régiónk számos bányájában folyt.  A főtéri programot tűzijáték zárta, a 
következő napon, a Csetneki utcai sportcsarnokban  zajló   sport- és szórakoztató 
délutánra szóló meghívással együtt. A város az autósport klubbal és a 
szabadidőközponttal együttműködve  különböző versenyszámokat készített elő, 

melyeknél a 
gyerekek 
nemcsak 
sportoltak, hanem 
jól is 
szórakoztak. A 
Mikulás maraton 
záró 
eseményeként a 
jelenlévő 
gyerekeket 

édességcsomagokkal ajándékozták meg, majd kellemes és békés karácsonyt kívánva a 
Mikulás mindenkitől búcsút vett.  
  

 

 A rozsnyói Szűz Mária 
Mennybemenetele Székesegyházban december 14-én hagyományos gospel és 
spirituálé koncert zajlott amerikai művészek előadásában.    A The Golden Voices of 
Gospel afro-amerikai szólisták és zenészek  kilenctagú együttese Dwight Robson 
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baptista lelkész vezetésével. A gospel egyházi zene, tulajdonképpen egyszerűsített 
imádságok. Az afro-amerikai templomokból eredeztethető, a 20. század első felében 
alakult ki. Pavol Burdiga, a város polgármestere még az előadás előtt fogadta ezeket a 
különleges embereket reprezentációs helyiségeiben, a történelmi városházán.    

 

 A nagy presztizsű 
szépségverseny 17. évfolyama, a szlovákiai Miss Universe 2015 tizenkét döntőse 
között bemutatkozott a huszonhároméves rozsnyói Polgári Anita is. Anita szépségével 
nagy hatást tett, elnyerte a legjobb alakért járó díjat és az első udvarhölgy címet is. A 
város polgármestere, Pavol Burdiga meghívta Anitát a történelmi városházára, hogy 
nemcsak a saját, de a város valamennyi lakosa nevében gratuláljon az elért sikerekhez. 
A baráti beszélgetés során Anita megosztotta a versennyel kapcsolatos élményeit és a 
jövőbeni terveit. Jogot tanul Pozsonyban, de egy rozsnyói cégben dolgozik. Jelenleg a 
világszépségversenyre készül, melyre szeptemberben kerül sor a Fülöp-szigeteken.    

 
 Karácsony varázsát minden 

ember szereti, vagyis szinte mindenki. Sajnos, vannak közöttünk olyanok is, akiknek 
ez az ünnep szomorúságot hoz, mert egyedül és otthon nélkül vannak. A közelgő 
ünnep okán, és azért, hogy ezek az emberek szintén érezzék a közelséget és az együvé 
tartozást, december 22-én az IDEA nőszervezet a történelmi városházán karitatív 
eseményt szervezett számukra „Karácsonyi káposztaleves a hajléktalanoknak” 

címmel. A szervezet 
hölgytagjai saját 
forrásból 
biztosították a 
frissítőt, a 
finomságokat 
tartalmazó 
csomagot és 
természetesen a 
káposztalevest.    
Ezt a szervezetet 
erős szociális 

érzékenység jellemzi, bekapcsolódnak különböző karitatív tevékenységekbe és védik a 
nők érdekeit. Az akció fő aktivistái Mária Burdigová, Edina Rudinská  és Hildegarda 
Támárová voltak. A város polgármestere, Pavol Burdiga, a városi hivatal elöljárója, 
JUDr. Erika Mihaliková, a rozsnyói egyházmegyei karitász igazgatója, Ing. Jozef Kováč 
és T. Székely káplán is eljött, hogy üdvözölje a jelenlévőket és minden jót kívánjon. 
Ezen az ünnepségen huszonhét hálás, otthon nélküli ember gyűlt össze, akik legalább 
egy időre azt érezték, hogy vannak olyan emberek is, akiknek az ő sorsuk nem 
közömbös. 
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Egyházi élet 

Regisztrált egyházak és vallási 
közösségek Rozsnyón: 

 
Apostoli Egyház, Hronec akad. utca 9, 
Rozsnyó 

 
Hetednapi Adventista Egyház – 
szlovákiai szövetség, Világos utca 13, 
Rozsnyó 

 
Ágostai Hitvallású Evangélikus Egyház  
 
 

-  Ágostai Hitvallású Evangélikus Egyházközség, Šafárik utca 5, Ro 

zsnyó-   Gömöri Esperesség, Šafárik utca 5, Rozsnyó 

-   Gömöri Esperesség, Šafárik utca 5, Rozsnyó 

 
 

 
 
 
 
 
Jehova Tanúi vallási közösség a Szlovák 
Köztársaságban 

- J
ehova Tanúi Királyság Terme, Ispotály 

utca 5, Rozsnyó 

 
Szlovákiai Református Keresztyén Egyház  
 
 

- Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Lelkészi Hivatala, 
Kósa-Schopper utca 25, Rozsnyó 

református keresztyén egyház temploma  
 
 
 
Római Katolikus Egyház a Szlovák Köztársaságban   
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- Rozsnyói Dékáni Hivatal, Betléri utca 1, Rozsnyó 

- Római Katolikus Egyház – Rozsnyói Püspökség, Bányászok tere 20, Rozsnyó 

 
 
 
 
Stanislav Stolárik, az új rozsnyói püspök 2015. május 16-án, szombaton vette át a megyés 
püspöki hivatalt. A tisztségbe március végén nevezte ki Ferenc pápa. A katolikus egyházfő 
ezen a napon vette át a Rozsnyói Egyházmegye vezetéséről szóló lemondást, melyet Mons. 
Vladimír Filo adott át a kánonjogi kódex alapján (75. életévének betöltése után). Az 
egyházmegye kánonikus átvétele és a Rozsnyói Egyházmegye püspöki hivatalába való 
beiktatás Nepomuki Szent János, az egyházmegye patrónusának ünnepségén zajlott, a 
rozsnyói Szűz Mária Mennybemenetele Székesegyházban. Az ünnepségen részt vett 
Szlovákia apostoli nunciusa, Mario Giordana, püspökök, papok, szerzetesek, hívek, a család,  
az állami közigazgatás és az önkormányzat, valamint a társadalmi- és közélet képviselői.   
  
Az újonnan kinevezett rozsnyói püspök kinevezett két új plébánost. Divény (Divín) plébániájának 

eddigi megbízott lelkésze, Ján Mihok lett a megyéspüspök 
helyettes. Az új rozsnyói püspök bírósági helynökké Vadkerti 
Istvánt nevezte ki, az eddigi krasznahorkaváraljai plébánost. 
Mindkét vikárius Mons. Rastislav Suchý eddigi helynököt 
váltotta fel.  

Stanislav Stolárik 1955. február 27-én született Rozsnyón. 
1973-1978 között Pozsonyban végezte filozófiai-teológiai 
tanulmányait. 1978. június 11-én szentelték pappá a pozsonyi 

Szent Márton Dómban az akkori Kassai Egyházmegye nevében. Terebesen, Homonnán, 
Eperjesen, Obišovcen és Hernádcsányban tevékenykedett.  

2004 januárjában Barika címletes püspökévé és a kassai hercegprímásság segédpüspökévé 
nevezték ki. Püspökké szentelése 2004. március 20-án zajlott. Ezt követően nevezték ki 
vikáriussá ugyanennél az egyházmegyénél és a Szlovákiai Püspökök Konferenciája Liturgiai 
Bizottságának elnökévé. 2015. március 21-én, szombaton a szentatya, Ferenc pápa a Rozsnyói 
Egyházmegye megyéspüspökévé nevezte ki.  

 

                                          Rendkívüli események  
 

 2015.4.25-én, szombaton erős 
földrengés rázta meg Nepált. Ez a természeti katasztrófa legkevesebb 3600 áldozatot 
követelt. A Vöröskereszt Nepálban és az egész világon azonnal reagált, a Szlovák 
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Vöröskereszt is segítséget nyújtott. A Nepáli Vöröskereszt több mint 1500 önkéntese 
és 300 alkalmazottja kitartóan dolgozott a még mindig rengés sújtotta terület közepette 
és segítettek a túlélőknek – elsősegélyt, pszicho-szociális támogatást nyújtottak, 
intézték a segítség elosztását az evakuációs központokban és az utcákon.   

 

 A  város északi részén található 
a régi városi temető, ahol már hosszú évek óta tilos a temetkezés, mivel kiépítették az 
új temetőt és az urnakertet. Ezt a helyet azonban látogatják az emberek manapság is, 
csakhogy ezúttal valaki nem azért jött, hogy lerója kegyeletét egy elhunyt előtt, hanem 
azért, hogy romboljon a temetőben. Ez egyedülálló eset, mégis annál szörnyűbb, 
hiszen mégiscsak az elhunytak végső nyughelyéről van szó. Az ismeretlen vandálok 
kidöntötték a sírköveket, és összetörték a sírokat borító betonfedeleket is. A keletkezett 
kár összege nem kicsi, azonban a hozzátartozók emlékhelyének lerombolását mégsem 
lehet összegben kifejezni.  Az önkormányzat elítéli ezt a vandalizmust, és segítséget 
fog nyújtani az elkövetők utáni nyomozásban.   

 

 A rozsnyói kórházban született 
kislány nemcsak a szüleit, hanem az orvosokat is meglepte. Az Éva nevű, 32 éves 
anyuka gyermeke császármetszéssel jött a világra 53   centiméterrel, a súlya pedig 
5040 gramm volt. A gyermek nevét az apukája, Peter választotta ki, és Évikének 
nevezte. A kislány a szülők első, várva várt gyermeke.  

 

Érdekességek 

 A Pavol Jozef Šafárik 
Gimnázium nemcsak építészetével vált ismertté, vagy azzal, hogy a legrégebbiek közé 
tartozik, hanem jeles személyiségekkel is büszkélkedhet, akik ebbe az iskolába jártak. 
A távolabbi múltban itt tevékenyedett: P. J. Šafárik, Samo Chalupka, Ján Botto, Samo 
Tomášik, Karol Kuzmányi és Janko Kráľ. Itt „koptatták“ az iskolapadokat a ma már 
ismert nevek, mint Werner Norbert (az Amerikában dolgozó asztrofizikus), Anna 
Kostorová (divattervező), de a nem kevésbé ismert  Martina Molčanová (televíziós 
riporter), Peter Klenovský (a szlovák külülgyminisztérium munkatársa) vagy Zuzana 
Široká írónő. Más neves személyiségek is látogatták az intézményt, akik mosollyal 
emlékeznek rá, és nosztalgiával gondolnak az itt átélt szép diákévekre.    

 

 Februárban egy óriási kamion 
látogatott Rozsnyóra. A hatalmas jármű igazi különlegességet, élő cápákat szállított. 
Az emberek érdeklődését azonnal felkeltette ez a ragadozó, igyekeztek közelebb 
kerülni hozzájuk, és a saját szemükkel látni. A cápák egy nagy, 15 ezer liter 
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tengervízzel töltött akváriumban találhatók. Tulajdonosuk a francia     Fabrice Lesieur, 
aki a cápákra specializálódott biológus. A bemutatott cápákat kiskorukban, sérülten 
halászták le. Ez az úr mentette meg őket, valamennyi védencének nevet is adott.    
 

 Gyönyörű virágdíszítés, piros futómuskátlik díszítik a rozsnyói Bányászok terét 26 
villanyoszlopon. Mostanáig ilyen szépséget többnyire más városokban csodálhattunk 
meg. Bár csekélységnek tűnik, de örömet szerez, jó ránézni és mosolyt csal az arcokra.  
Tízliteres önöntöző víztartállyal rendelkeznek, amiket elég feltölteni hetente egyszer.  
További pozitívum a virágszigetek kiépítése, amik hiányoztak a városból. Padokkal is 
bővültek a közterek, melyeket főleg az idősebb emberek és a kisgyerekes családok 
értékelnek.    
 

 A modellezés kedvelt hobbi minden korosztályú embernél. Elsősorban repülőgépek 
vagy rakéták összerakásával foglalkoznak. A régióban a történelemben elsőként került 
sor a modellezők-tank makettezők találkozójára. A tankok jelenleg nagyon kedvelt 
modelleknek számítanak, gyártásuk egyre nagyobb népszerűségnek örvend. A tankok 
különféle akadályokat győztek le, sőt célbalőttek, igaz, kis golyókkal, de egészen nagy 
pontossággal. A modelleket különféle történelmi filmek és dokumentumok alapján 
készítették, így élethűen néztek ki. Ezeknek a modelleknek az alkotói ráadásul 
nemzetközi részvételű bajnokságot is terveznek.    

 

 Gyönyörű szarvast látni az erdőben vagy a szabad természetben páratlan érzés. Az 
országút mentén látni már valamivel rosszabb érzés, de a város utcáin szabadon 
sétálva látni attrakció. Ráadásul ez a csodás szarvas természetellenesen nyugodt volt, 
sőt engedte magát etetni, simogatni vagy egyszerűen pózolt a kamerák, 
fényképezőgépek előtt. A félénkség hiánya arra engedett következtetni, hogy hozzá 
van szokva az emberekhez, talán emberek is nevelték fel. Mivel a sétája során a főút 
mentén és a vasútvonal felé vette az irányt, ki kellett hívni a tűzoltókat és a 
rendőröket. Valamennyien azon fáradoztak, hogy a szarvast „visszakísérjék“ a 
természetbe, a próbálkozás azonban hasztalan volt, a szakemberek szerint a szarvas 
visszatért volna a városba. Végül a kihívott állatorvos altatót adott be neki, és az 
állatot elszállították a közeli vadasparkba.    
 

 A szomszédi viszonyok nagyban befolyásolják egy utca életét. Ha jók ezek a 
kapcsolatok, az utcában az élet békésebb, barátibb és az emberek nyugodtabbak.   
Tudják, hogy számíthatnak egyik a másikra, segítenek egymásnak, ami a mai rohanó 
életben inkább ritkaság, mint természetes. A Gömöri utca lakói be akarták bizonyítani, 
hogy mindenkinek időt kellene szakítania a „szomszédi csevelyre“, és a lehető legjobb 
viszonyban kellene lenni egymással. Ünnepséget szerveztek, amin az utca 36 házának 
lakói vettek részt. A kis összejövetelből nagyszabású ünnepség lett, az emberek maguk 
díszítették ki az utcát, a kerítésekre és kapukra színes szalagokat vagy girlandokat 
akasztottak, és a finom gulyás mellett jól szórakoztak.         
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 December elején a délutáni órákban az égbolt szokatlan természeti jelenséggel 
kápráztatta el az embereket. A Bányászok tere fölött egy gyönyörű szivárvány jelent 
meg, ami nem mindennapos a téli időszakban, éppen ezért számos embernek mosolyt 
csalt az arcára.  

 

 Rozsnyó városnak más városokhoz hasonlóan vannak lakótelepei, számos utcája és 
utcácskája (összesen 89). Azon városrészeken kívül, ahol többszáz, sőt ezer lakos él, 
vannak utcák, ahol csak néhány tíz lakó van. Rozsnyó különlegessége azonban egy  
olyan kis utcácska, amilyet máshol biztosan nem találnánk. Még a neve is Kis utca, 
egy ház áll rajta, és pontosan két lakója van. Ellenkezőleg, az egy utcára eső lakosok 
számát tekintve a Dél-lakótelepi Edelényi utcát illeti az elsőség, 1857 állandó lakhelyű 
bejelentett polgárral.     

 

 A városunkat és az egész járásunkat átszelő Sajó folyónak szintén megvannak az 
érdekességei. Azon kívül, hogy közel 230 km hosszúságú, és Magyarországon a Tisza 
folyóba torkollik, figyelemre méltó történelme és vonzereje van. Emlékeztetőül:  a 
Sajó folyó elődje, a Sajó patak a múltban bizonyos szakaszain földalatti területeken át 
is folyt, ahol szpeleogenetikai jelentőségű barlangokat alakított ki, például a 
gombaszögi kőfejtő Nagy barlangját és a Leontínát. Itt van továbbá az a jelentős 
esemény, amely a Sajó folyó partján, Muhi községnél zajlott. 1241-ben IV. Béla 
magyar király serege harcolt itt a mongol Batu kán csapatai ellen. A régi okiratok 
szerint a magyar hadak vereséget szenvedtek, Béla király és Kálmán herceg 
elmenekültek, Ugrin érsek belefulladt a mocsárba. Ezután kezdődött a mongol seregek 
egyéves fosztogatása az országban. Egyéb érdekességek mellett a Sajó folyónak több 
mellékfolyója és holtága is van. A folyó vize az időjárástól függően egyszer több, 
máskor kevesebb, 2010 májusának és júniusának fordulóján azonban hatalmas víz 
zúdult a környékre, a folyó szélsőséges módon megáradt, elárasztotta a Sajó kanyonját 
kelet felől egészen a feléig. Abban az időszakban aktiválódtak a Szilicei-fennsík 
lejtőin hosszú ideje nem működő kasztcsatornák, melyek a Sajót kiadósan táplálták a 
karsztvíz felesleg hatalmas tömegeivel.        
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 Az egykori Markó-féle bőrfeldolgozó manufaktúra épületében található a Rozsnyói 
Bányászati Múzeum történelmi tárlata – múzeumi bemutató gyűjteménye. A 
gyűjteményi darabok bemutatási formája Szlovákiában egyedülálló. A kiállítási 
tárgyakat anyaguk szerinti csoportokba rendezték. A múzeum legszebb és 
legértékesebb darabjait mutatják itt be. A tárlat 1999-ben jött létre és több mint 360 m2  

-n helyezkedik el.  

 

 A rozsnyói Milena Turcsányiová olyan gyűjteménnyel büszkélkedhet, amilyen talán 
senki másnak nincs a városban. A kitanult varrónő elhatározta, hogy bekerül a 
Szlovákiai rekordok könyvébe is a legnagyobb számú gyűszű gyűjteménnyel. 
Összesen 360 darab gyűszűje van, a legrégebbi az édesanyjáé volt és több mint 
százéves. Az apró tárgyak a világ számos tájáról származnak, és különféle mintákat 
ábrázolnak, mint például népi vagy állati motívumok.   

 

2015-ben Szlovákia legleterheltebb ügyészsége a Rozsnyói Járási Ügyészség volt, átlagban 
havonta 20 ügyet intézett itt az ügyész. A Rozsnyói Járási Ügyészség körzetében a 
leggyakoribbak a család és az ifjúság ellen elkövetett bűntettek, valamint a vagyon elleni 
bűncselekmények voltak. Főleg az ifjúság erkölcsi nevelésének veszélyeztetése bűntett a 
gyakori. Az elkövetések nagy száma, mint maga a lakossági bűnözés is, elsősorban a  
munkanéküliség magas arányából, a rossz szociális helyzetből és nem utolsósorban az adott 
régió lakossági összetételéből ered.       

 

Rozsnyó város rekordjai 

 Rozsnyónak egy nap alatt két új 
rekordja lett!  
Ezeket a rekordokat a II. világháború befejezésének 70. évfordulója és a fasizmus felett aratott 

győzelem napja alkalmából rendezett eseményen 

szerezte. Vezérgondolata, hogy a tábortűz 

meggyújtásával tisztelegnek mindazok emléke előtt, 

akik a háborúban vesztették életüket a mi jobb 

jövőnkért. A város polgármestere ebből az alkalomból 

kivételes, rekord döntéssel összekapcsolt eseményt 

talált ki. A Szabadság tábortüzén kívül az emberek 

mindjárt kora este láthatták és később meg is 

kóstolhatták Szlovákia legnagyobb, tekintélyes 

méretekkel rendelkező szelet kenyerét. Hossza 1,8 

méter, szélessége 10 centiméter volt. A kenyeret egy 

helyi pékség sütötte, és valamennyi látogató 

megkóstolhatta. Az ügyes férfiak szalonnazsírral csepegtették meg a kenyeret, a városi 

hivatalban dolgozó hölgyek a város polgármesterének feleségével együtt pedig hagymával 
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szórták meg a  kenyeret, és kínálták a jelenlévőknek. A második rekord éppen Szlovákia 

legnagyobb szalonnasütése volt, melyen az embereknek sikerült nemcsak elkészíteni, hanem 

megenni több mint 1200 szelet szalonnazsírral csepegtetett kenyeret, amivel a város újabb 

tanúsítványt nyert. Egy napon belül két bejegyzés a rekordok könyvébe! A jelenlévők mindezt 

a Betliarske vidly western együttes country bálján ünnepelték meg, és a legszebb meglepetés 

egy laser show volt, melyet sokan első alkalommal láthattak a szabadban. 

 

A város 2015-ben díjazott személyiségei 

 Szeptember 17-19. között zajlottak a 2015-ös Városnapok és Rozsnyói Vásár. 
Hagyományosan a városnapok ideje alatt adják át a legmagasabb városi kitüntetéseket 
és jelentik be az eltelt év legsikeresebb sportolóit is. A házasságkötő teremben adták át 
a legmagasabb városi elismeréseket, mégpedig a Város Díszpolgára címet, a Város 
Díját és a Polgármester Díját. A kitüntetéseket a város statútuma alapján osztják ki.  

 

Díszpolgári címet kapott: 

 Koncz Ferenc a Rozsnyó és Szerencs városok közötti testvérvárosi kapcsolatok 
fejlesztéséért, és Rozsnyó város külföldi népszerűsítéséért 

 

A Város Díját kapta: 

 Lackovics Károly – Bajsa község polgármestere a Rozsnyó és Topolya városok 
közötti testvérvárosi kapcsolatok fejlesztéséért, és Rozsnyó város külföldi 
népszerűsítéséért 

 MUDr. Eidi Hakimi a rendkívüli sportteljesítményért és a kóreai olimpiai 
harcművészet, a Taekwondo népszerűsítéséért  

  Filip Lörinc a biológia területén elért kiváló sikereiért  
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A Polgármester Díját kapta: 

 RNDr. Werner Norbert, PhD. tudományos sikereiért az asztrofizika és 
kozmológia területén 

  Viktor Mihalik az autósport területén végzett sokéves munkájáért és az 
autósport fejlesztésért, rendkívüli sikereiért, valamint Szlovákia és Rozsnyó 
város kiváló képviseletéért    

  MUDr. Icsó János, CSc. az egészségügyben végzett sokéves, áldozatos 
munkájáért   

 Jozef  Völgyák sokoldalú és kivételes munkájáért a sport és egészségügy 
területén 

  Patrik Žori junior világbajnoki címéért a Wordprocessing területén, valamint 
Szlovákia és Rozsnyó város kiváló képviseletéért     

 

„A város legsikeresebb sportolója a 2014-es évben“ elismerést gyermek és ifjúsági 
kategóriában az alábbi sportolók kapták: 

 Terézia Krajecová (ŽBK Rožňava) 

  Tomáš Micheľ és Dávid Slíž (Taekwondo Hakimi Rožňava) 

  felnőtt sportoló kategóriában: 

 Adrián Angyal (Taekwondo Hakimi Rožňava) 

 „A város legsikeresebb sportcsapata a 2014-es évben“ címet nyerte meg gyermek és 
ifjúsági kategóriában: 

 kadét lányok (ŽBK Rožňava) 

 

 

 A sport területén végzett sokéves munkájáért – veterán kategória díjazottjai Mgr. 
Jozef Brabec, Mgr. Dušan Pollák, Mária Buzinkayová, Bc. Štefan Molnár és Ján 
Komáromi.  

 Áldozatkészség, emberiesség és szolidaritás jellemzi azokat az embereket, akik 
humanitárius cselekedeteikkel, önzetlenül hozzájárulnak az emberi életek 
megmentéséhez. A véradás megérdemli a legmagasabb erkölcsi elismerést, ezért   
2015. 11. 19-én a városházán sor került az önkéntes véradók díjazására.  A kitüntetés 
Pavol Burdiga, a város polgármestere, MUDr. Katarína Kopecká, PhD. a Szlovák 
Vöröskereszt rozsnyói területi egysége elnöke, Bc. Norbert Smolka, a  Szlovák 
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Vöröskereszt rozsnyói területi egysége igazgatója, MUDr. Jarmila Balušíková, a 
hematológiai-transzfúziós osztály főorvosa, a községek polgármesterei és vendégek 
részvételével zajlott.  

 

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

Róbert Albert, Balázs Ambruž, Ing. Attila Batári, Mgr. Matúš Bischof, Mgr. Richard 
Burčík, Ing. Jaroslav Čiško, JUDr. Slavomír Domik, Anna Dubeňuková, Viera Ganser, 
Ondrej Gaži, Marián Kerekes, Ing. Dušan Kotulák, Peter Kovács, Anton Mikolaj, Mgr. 
Zoltán Ondrej, Erika Petrík, Radoslav Plošnica, Lukáš Singlár, Ján Sokoľ, Tibor 
Támár, Gabriela Toporová 

 

A prof. MUDr. Jan Jánsky ezüst plakett rozsnyói díjazottjai: 

Peter Ádám, Michal Brincko, Martin Bučko, Mgr. Ľudmila Černická, Renáta 
Černická, Ing. Jaroslav Gallo, Ing. Maroš Gonos, Tomáš Helmecy, Ing. Igor Kúdela, 
Peter Székely, Ing. Milan Tkáčik, Katarína Vilhanová 

 

A prof. MUDr. Jan Jánsky arany plakett rozsnyói díjazottjai: 

Jana Meláková, Jozef Fábián, Alexander Farkaš, Ondrej Hudák, Anna Luxová, Lenka 
Skokanová, Miroslav Zatroch 

 

A prof. MUDr. Jan Jánsky gyémánt plakett rozsnyói díjazottjai: 

Viliam Madáč és René Vais 

 

A Polgármester Díját adományozták Jozef Burčíknak, a MUDr. Kňazovicky érem 
kitüntetettjének a 100-szoros véradásért és emberéletek megmentéséért.  

 

 

 A Kassai Állami Színházban 2015. november 27-én zajlott a Kassa Megyei 
Önkormányzat képviselőinek ünnepélyes összejövetele, melyet a megyei 
önkormányzat díjának, az önkormányzat elnöke díjának és az elnök plakettjének 
nyilvános átadási ünnepségével kötöttek össze.     
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A Kassa Megyei Önkormányzat Elnökének Plakettjét 
kapta Ing. Ivan Nemčok a kultúra területén végzett 
sokéves áldozatos munkájáért, valamint a szlovák népi 
hagyományok fejlesztéséért a gyermekekkel és 

ifjúsággal végzett munka során. 

 

 

Nemes szívek: szolidaritás – emberiesség – lojalitás 

A beteg barátok, a rokon segítése, akinek családjában súlyosan beteg ember van, különféle 
érzelmeket hoz magával: félelmet, aggodalmat, tehetetlenséget, szánalmat... nem ritkán 
szomorúságot és sírást is. A mai rohanó világban mindenki siet, a jövőn gondolkodik és 
emellett néha elfeledkezik a jelenről. A másik tudomására hozni, hogy szeretjük és fontos 
számunkra, soha nem késő, de lehetőleg minél gyakrabban fejezzük ezt ki – bárhol és 
bármikor. Az emberi szívnek végtelen lehetősége van a másik embernek reményt, szeretetet, 
örömet adni... és szükség esetén egy konkrét embernek nyújtott segítség nemcsak az adott 
emberre van jótékony hatással, hanem a környezetére is. Azt, hogy a rozsnyóiaknak is van 
ilyen varázslatos képessége, több valós történet is bizonyítja, melyeknek írója maga az élet.   

o Az Arany utcai alapiskolába járó 
tizenkétéves Paťka Francisková szíve is tele van szeretettel és barátsággal. A vele 
egykorú osztálytársa egy baleset után éber kómába került. Paťka ennek ellenére 
továbbra is rendszeresen látogatja barátját, mesél neki az iskoláról, felolvas neki, sőt 
bevonta társait az egész iskolából a kupakgyűjtésbe, és ezzel sikerült Ondrejkonak 
állítható kerekesszéket biztosítani. Ezért a szép és áldozatkész tettéért Paťka megkapta 
a 2015-ös év Gyermek tettéért járó díjat a  kortárs segítő kategóriában.   

 

o November 21-én zajlott a 
városházán a Minimaraton ötödik évfolyama. A sport, az egészséges életmód 
kedvelőinek és a segítőkész embereknek nemcsak a sport vagy a tánc szerzett remek 
hangulatot, hanem fűtötte őket a gondolat, hogy segítenek valakinek, akinek szüksége 
van rá, mivel ennek a rendezvénynek nemcsak a mozgás, hanem a jótékonyság is célja 
volt. A befizetett belépődíjak és tombolából befolyt összeg egy hároméves kisfiú 
részére szervezett gyűjtésbe vándoroltak, akinek nyolc hónapos korában egy oltás után 
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izomsorvadása lett. A gyógykezelések, amik segítenek neki, azonban nem kevés 
pénzbe kerülnek, és a sportrajongók ilyen módon segítettek a családnak. Tímea 
Bagačková Zollerová, a rendezvény társszervezője minden évben így próbál segíteni 
valakinek, akinek szüksége van rá.    

ASZTRONÓMIA ... körülöttünk lévő érdekes és fantasztikus jelenségek  

 Március 20-án tele volt a Rozsnyói Csillagvizsgáló. Ennek oka egy gyönyörű és ritka 
természeti jelenség volt, mégpedig a részleges napfogyatkozás, amikor a Hold 100 
százalékban eltakarta a Napot. Ha a Föld, Nap és a Hold egy vonalba kerül, a 
bolygónkon ez úgy nyilvánul meg, hogy a Hold részlegesen, egyes esetekben teljesen 
eltakarja legragyogóbb csillagunkat. Bár ez a jelenség ismétlődik, mégsem olyan 
gyakori. Ugyanazon a helyen 375 évente látható, a részleges napfogyatkozás pedig 
140 évente.   

 

 Izgalmas volt megfigyelni a teljes holdfogyatkozás folyamatát is. Szeptember 28-án  
04.11-kor kezdődött, és röviddel a teljes elsötétedés előtt tette meg földközeli pályáját.  
A jelenség ideje alatt a Holdnak narancssárgás, barnáspiros színezete volt, amit a föld 
légkörének magasabb rétegeiben található por- és párarészecskékre eső napsugarak 
görbülete és fényszórása eredményez. Szlovákiában legutoljára négy évvel ezelőtt 
lehetett holdfogyatkozást látni, és a következőre három évig, 2018. július 27-éig 
várnunk kell. Ez az évszázad leghosszabb, 104 percig tartó holdfogyatkozása lesz. Az 
idei holdfogyatkozás teljes fázisa 73 percig tartott.  

 

 Egyedülálló csillagászati jelenséget figyelhettek meg az emberek 2015 júliusában. Az 
éjszakai égbolton a kék hold bűvölt el bennünket, azaz a második holdtölte a 
hónapban. Ez az asztronómiai különlegesség egy természeti jelenség, amikor egy 
naptári hónapban két holdtölte jelenik meg. Az első 2015. július 2-án, a második július 
31-én állt be. Ezt nevezik kéknek, még ha a telihold gyakrabban inkább piros 
árnyalatú. Az elnevezés tehát nem felel meg a valóságnak. A kék hold többsége 
halvány szürke vagy fehér színű, ahogy rendszerint látjuk, ahhoz, hogy kék legyen, 
erdőtűznek vagy vulkánkitörésnek kell lennie. Ilyen jelenséget jegyeztek fel 1883-ban 
az indonéziai Krakatoa tűzhányó erős kitörésekor. A kék hold jelenség nagyjából 2,7 
évente fordul elő.   

 

 A kék hold után újabb különleges jelenséget láttunk. Ez a vérhold elnevezésű égi 
színjáték a teljes holdfogyatkozás alatt következett be. Felületét tehát csak a 
napsugarak világítják meg, ami számunkra valóban vöröses színezetűnek tűnik.  A 
Föld pontosan a Hold és a Nap közé kerül, így jön létre ez az égi színjáték. Legutóbb 
1982-ben figyelhettük meg a vérhold ritka jelenségét.   
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 Mivel 2015 bővelkedett a holdjelenségekben, az augusztust a Hold harmadik 
legizgalmasabb fázisa, az úgynevezett szuperhold zárta. Ezen jelenség folyamán a 
Föld és a Hold éjjel pályájukon egyidejűleg elérik a legközelebbi pontot, ami azt 
jelenti, hogy a telihold akár 14%-kal nagyobbnak is tűnhet, mint máskor.  

 

 Amennyivel kevesebb hó volt mindenütt karácsonykor, annál gazdagabb és 
érdekesebb jelenségek voltak az égbolton. Pontosan karácsony első napján lett 
telihold. Bár nincs szó igazán kivételes jelenségről, de legutóbb pontosan 
karácsonykor 2007.12.24-én volt telihold, és legközelebb csak 11 év múlva lesz,   
2026.12.24-én. Télen a holdtölte azért olyan szép és magas, mert az ekliptika akkor 
van az égi egyenlítő fölött. Téli időszakban a Hold szinte függőleges a Földhöz képest  
és a Földre eső fényvisszaverődés ezért intenzívebb.  

 

 2015 karácsonya nemcsak a telihold miatt volt érdekes, hanem az aszteroida miatt is,    
amelyik a Föld körül 28-szor nagyobb távolságban száguldott el, mint ahogy bolygónk 
található a Holdhoz képest. Legutóbb bolygónk körül az amerikai Halloween ünnep 
idején haladt el egy üstökös. Az égitest a Földtől 500 ezer kilométeres távolságra volt, 
és 125 ezer km/óra sebességgel mozgott. Legközelebb 2029-ben várható egy 
aszteroida repülése a Föld közelében.  

 

 

Rozsnyó város polgármesterei 1417-től napjainkig 

1417 Jakab 

1450 Jakab 

1481 Dulai Miklós 

1520 Seth Tamás 

1521 Georg Herman 

1522 Tomasch Seet 
1523 Gregor Gell 
1524 Ambrusch Czakann 

1525 Georg Herman 

1527 Schneider György 

1528 Ambrusch Czakann 

1529 Schneider György 

1530 Tomasch Sehe  /Seet/ 
1534 Panhalm Farkas 

1538 Schneider Mihály 
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1539 Halbschuc János 

1540 Thomas Sehe 

1541 Wolf Lenárt 
1546 Hans Morgener 

1547 Hans Morgener 

1548 Schneider Mihály 

1566 Jakub Stenczel 
1569 Jankub Stenczel 
1573 Jakub Stenczel 
1577 Jakub Stenczel 
1579 Blažej Goldschmidt Baláž 

1594 Gothard János 

1595 Kopasz Imre 

1596 Jeronym Schneider 

1597 Stenczel János 

1598 Groó Jeromos 

1600 Balczer Weiszer 

1601 Balczer Weiszer 

1602 Balstazár Eisenreich 

1604 Stenczel János 

1607 Baltazár Eisenreich 

1612 Ján Stencszel / Balczer Weiszer 

1614 Ján Németh 

1630 Michal Weiszer /  Gothardt János 

1631 Hans Mumhartt 
1632 Girge Deakh 

1633 Steffen Németh 

1634 Hans Mumhardt 
1635 Merten Blassko 

1636 Georg Deakh 

1637 Steffen Nemeth 

1638 Martin Blaschko 

1642 Szabados Tóth Péter 
1643 Martin Weiszer 

1644 Kalmár Mihály 

1648 Michal Kalmár 

1650 Matej Bakos  /Tóth Szkalos György 

1651 Nyíró József 
1654 Matej Bakos 

1676 Theisz György 

1689 Gaspar Pozsgay 

1690 Martin Theisz 

1691 Martin Theisz 

1692 Gaspar Pozsgay 

1693 Gaspar Pozsgay 
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1695 Gaspar Pozsgay 

1697 Gaspar Pozsgay 

1698 Gaspar Pozsgay 

1699 Gaspar Pozsgay 

1700 Gaspar Pozsgay 

1701 Matej Bukovič 

1702 Matej Bukovič 

1703 Singer Csapó Lukács 

1705 Engelmayer István 

1706 Singer Csapó Lukács 

1707 Gaspar Ábrahám 

1718 Miticzky Mihály 

1723 Miticky Mihály 

1729 Pecs /Petz/ János 

1730 Egerer Frigyes 

1733 Egerer Frigyes 

1751 Rokvaczki János 

1760 Vadics Márton 

1774 Nagy József 

1775 Nagy józsef 
1776 Nagy József 

1778 Kriner István 

1779 Colinasi János Flórián 

1780 Colkinasi János Florián 

1781 Nagy József 

1782 Nagy József 

1783 Nagy József 

1784 Nagy József 

1791 Meösz Dávid 

1792 Schmidt János 

1793 Schmidt János 

1794 Schmidt János 

1800 Schmidt János 

1801 Schlosser Sámuel 
1802 Schlosser Sámuel 
1828 Gode József 
1833 Eötvös József 
1847 Gode József 
1848 Rosty József 
1849 Rosty József 
1850 Rosty József 
1856 Gottthardt Alajos 

1860 Gotthardt Alajos 

1862 Bölcsházy József 

1864 Kek József 
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1866 Kek József 

1871 Bölcsházy József 

1872 Bölcsházy József – az utolsó bíró 

1872 - 1888     Sthymmel Sámuel – az első polgármester 

1889 - 1892     Dr. Strop Ignác 

1892 - 1908     Sziklay Géza 

1908 - 1923     Dr. Pósch József 
1922 Ernest Róth 

1927 - 1931     Dr. Ladislav Knóth 

1931 - 1936     Ernest Róth 

1938 - 1939     Albert Majkúth 

1940 Dr. Arpád Michailovič és Dr. Karol Kiss 

1945 Ladislav Ambrus 

1945 - 1950     Ján  Miklôšik 

1954 - 1960     Vojtech Molnár 

1960 - 1964     Vojtech Molnár  
1964 - 1968     Ľudovít Lučko 

1968 - 1972     Ľudovít Lučko 

1972 - 1976     Ľudovít Lučko 

1976 - 1980     Mikuláš Filipovič 

1980 - 1984     Július Petrinec 

1984 - 1989     Margita Bradovková 

1989 - 1990     Imrich Ondréšik 

1990 - 1994     Imrich Ondréšik 

1994 - 1997     Ing. Mátyus István  
1997 - 1998     Karol Katrenics 

1998 - 2002 Ing. František Kardoš 

2002 - 2006 Ing. František Kardoš 

2006 - 2010 MUDr. Vladislav Laciak 

2010 - 2012 MUDr. Vladislav Laciak 

2012 - Pavol Burdiga 

 

 

 

         Erika Švedová 

           Rozsnyó város krónikása 


