Xavéri Szent Ferenc templom

Püspöki rezidencia
A főtér északi oldalának nagy részét
a püspöki rezidencia épülete foglalja
el. Erkélyes homlokzatán a püspöki
címer látható.

A templomot a jezsuiták építették
1658-1666
között
a
leégett
középkori
városháza
helyén.
A bejárati oldalát az ajtó fölött két,
nagyon értékes hársfából faragott
szobor díszít, melyek Mózest
és Dávid királyt ábrázolják.

Szegényház
Építészetileg az egyik
legérdekesebb emlékünk.
Az épületet báró Andrássy
György építette 1719ben, mely közkórházként
működött
a
városi
szegények számára.

Szűz Mária
Mennybemenetele
templom – székesegyház
Ez a római katolikus templom, amely a püspökség
létrejötte után püspöki székesegyház lett, a 13.században
épült .Az építése 1304 körül fejeződött be. A templom
mellett áll a 18.században épült magas
harangtorony. A templomban található
a Szent Anna harmadmagával (másnéven
Metercia) nevezetű táblakép, mely 1513ból származik. A kép hátterében a középkori
rozsnyói bányászat és kohászat realista
ábrázolása látható. Feldolgozása európai
viszonylatban a legjobbak közé tartozik.

Ferences rendi kolostor és templom Szent Anna templom
A főtér északi részének
domináns épülete a barokkklasszicista stílusban épült
templom. Építését 1746-ban
kezdték. A templomban Ádám
Gyula rozsnyói festőművész
1897 - 1918-ig készült
falfestményei láthatók.
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Rozsnyó - Gömör
legjelentősebb városa
és a Szlovák-karszt
turisztikai központja

Csodálatos tájjal körülölelve

A múlt nyomában

Kevés ország van megajándékozva ennyi gyönyörűséggel,
sokszínűséggel és érintetlen természettel, mint Szlovákia.
A terjedelmes fennsíkok, meredek völgyek, sziklás csúcsok,
folyók, patakok, tavak, barlangok nem a véletlen műve.
Mindez Szlovákia földrajzi elhelyezkedésének és földtani
szerkezetének köszönhető.

Rozsnyón járva ne mulasszák el megnézni a műemlékeinket:

A Szlovák - karszt, a Szlovák paradicsom és Murány
fennsíkjait mély kanyonok, magasan fekvő fennsíkok
jellemzik barlangokkal, forrásokkal, és mindez a festői
Rozsnyó körül található.

A város meghatározó eleme
a reneszánsz őrtorony, mely
1643 - 1654 között épült.
Nagyon fontos szerepe volt
a város védelmében a török
támadások idején. A torony
látogatható. Gyönyörű kilátást
nyújt a városra és a körülötte
lévő tájra.

Városi őrtorony

Gazdag történelmi múlttal
A város történelmi központja a négyzet alakú Bányászok
tere, mely a legnagyobb szlovákiai és közép-európai
tér a maga nemében. Polgárházak ölelik körül. A tér
közepén a városi torony ékeskedik, mely körül egy kis zöld
sziget biztosítja a pihenést. A tér máig is látható formája
a 15. század végén keletkezett és maradt meg az utókor
számára.
A város első írásos emléke 1291-ből való, mikor III. András
magyar király az esztergomi érseknek ajándékozta
ezt a területet. Rozsnyó a nevét a Rosnoubana nevű
bányáról kapta. Az első városi előjogokat Nagy Lajos király
adományozta a városnak 1382-ben.
A középkorban a környéken aranyat és ezüstöt, majd
később vasércet bányásztak. A város történelmében
nagy jelentősége volt az 1776-os évnek, mikor Mária
Terézia királynő szétosztva az esztergomi érsekséget és
megalapította a rozsnyói püspökséget.
Az 1848/49 –es forradalmi évek alatt a bányaközpontú
Rozsnyó oktatási- és
iparvárossá alakult. A város
fejlődéséhez nagyban hozzájárultak a rozsnyói püspökök
és az Andrássy nemesi család.

Városháza
A városháza a főtér
nyugati részén található.
1711-ben épült
két
reneszánsz polgári ház
egybeépítésével. A múltban itt születtek a városi törvények,
a városi tanács itt hozott jogerős határozatokat.

Andrássy Franciska
grófnő mellszobra
Rozsnyó főterének központját
Andrássy
Franciska
grófnő
secessziós mellszobra díszíti.
A
Krasznahorkai
uradalom
örökösének, Andrássy Dénesnek
volt a felesége. A város 1905-ben
hálája jeléül szobrot állítatott
a grófnőnek.

