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Városi ortorony

Rozsnyó Város
Safárik utca 29
048 01 Rozsnyó
tourism@roznava.sk
+421 58 7773 111
www.roznava.sk

Turisztikai-információs iroda
Bányászok tere 32
048 01 Rozsnyó
info@tikroznava.sk
+421 948 205 226
www.tikroznava.sk

Az őrtoronyból lenyűgöző kilátás nyílik a városra 
és környékére. Szlovákia legnagyobb négyzet 
alapú főteréről, 36m magasból gyönyörködhetnek 
a műemlékekben:

 [ Szűz Mária Mennybemenetele székesegyház
 [ Városháza
 [ Szent Anna Templom és a ferences kolostor
 [ Püspöki palota
 [ Járvány – oszlop

A kilátások városa 

Elérhetoségek

Mikor látogathatják 
az ortornyot

Az őrtornyot 1997-ben egy nagy felújítás után tették 
látogathatóvá a turisták és a  nyilvánosság számára. 
Megtekintését a Rozsnyói Turisztikai-információs 
iroda biztosítja. Az őrtorny a  nyitvatartásunk szerint 
látogatható. Az utolsó belépés 30 perccel  zárás előtt.

A Rozsnyói Turisztikai-információs iroda nyitvatartási 
ideje:

Nyári szezonban:
Hétfő – Péntek:   08:00 - 18:00
Szombat   10:00 - 15:00
Vasárnap:  13:00 - 17:00
Szezonon kívül:
Hétfő – Péntek:  08:30 - 16:30
Szombat:  09:00 - 12:00

Szűz Mária Mennybemenetele 
székesegyház

Püspöki palota

Városháza



A város első nyilvános  
órája 1555-ből való, és a toronyban helyezték el. 
Pontosságáról  volt híres  az óra, ez szerint mérték 
az időt az egész Osztrák- Magyar Monarchiában. 
Az óra készítője Szontágh Márton órásmester volt.
A toronyban megtekinthető egy technikai műemlék, 
egy óraszerkezett, mely 1858-ból való. 

Az őrtoronynak fontos szerepe volt a város védelmében. 
A keletkezése a 17. századba tekint vissza. A város nehéz 
időket élt át a török meszállás, a bányászat hanyatlása és 
a katolikusok és evangélikusok közötti vallási viszályok 
miatt.  A torony építésének fő oka a török veszedelem 
volt. A régi gótikus városháza helyére építették mely 
a 17. század elején még  állt. 
Az őrtorony építését 1643-ban kezdték el, de 
a körülmények nem kedveztek a gyors befejezésnek. 
Ebben az időben a pestis megtizedelte a város lakosságát, 
így a munkálatok leálltak. 1647-ben Rozsnyó ismét a 
törökök kezébe került és a tornyot csak 1654-ben fejezték 
be. A befejező munkálatokat a szepesi származású 
építész irányítása alatt végezték, éppen ezért a torony 
felső része nagyon hasonlít a szepesi reneszánsz városi 
toronyhoz. A torony és a főtér nagy része az 1766-os  tűz 
áldozata lett. A rekonstrukciók során kapta a torony 
a máig is látható barokk zsindelytetőt.  A 38 m magas 
torony több felújításon is átesett. Az utolsó 1997-ben 
volt, melynek eredményét  máig is láthatjuk.

A torony építésének idejéből való a falán elhelyezkedő 
reneszánsz kőtábla, melyen látható:

 [ Rozsnyó címerének régebbi változata a három 
rózsával, a bányászat szimbólumával és 
a címerpajzsot tartó angyallal

 [ az építkezés megkezdésének éve – 1643
 [ a két városbíró neve, akiknek a hivatali ideje alatt 
elkezdődött, illetve befejeződött az építkezés (a latin 
nyelvű szöveg lefordítva: Megkezdetett Weiszer 
Márton főbíró úr idejében, a háborús zavarok miatt 
elhanyagolták, 1654-ben nyert befejezést Bakos 
Mátyás főbírósága alatt).

A tábla fölött látható egy kőből készült ágyúgolyó 
a török megszálás idejéből.

A város ore 

Toronyóra

Reneszánsz kotábla


