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Mănăstirea Szer, Parcul de Statui. Întinde-

1. Ópusztaszer

rea teritoriului oferă posibilitatea derulării
unor evenimente cu număr foarte mare de

Ópusztaszer de astăzi este o aşezare cu un

participanţi (zilele haiduceşti, întâlnirea ar-

mare trecut istoric, cu 2200 de locuitori, si-

caşilor). Pe teritoriul Parcului Memorial pot

tuată la 30 de km de Seghedin. Este men-

fi văzute peste 40 de statui şi creaţii plastice

ţionată istoric începând cu anul 1200, ca

spaţiale. Parcul Memorial Istoric Naţional a

„Szer”. În 1803, domeniul a fost achiziţionat

fost completat cu mai multe expoziţii noi,

de către Zichy Leopoldina, văduva lui Palla-

iar panorama Feszty, renovată şi îmbogăţită

vicini János, rămânând proprietatea ei până

cu noi elemente spectaculoase îi aşteaptă

în perioada exproprierilor.

din nou şi pe cei ce au admirat deja această

Astăzi numele aşezării Ópusztaszer este

operă de renume mondial.

împletit cu istoria Descălecării, căreia, înca

31 martie-15 iunie: zilnic: 09:00-18:00; 16 iu-

din 1894, preotul paroh din Gyula, a stăruit

nie-11 noiembrie: zilnic: 10.00-18.00; 12 no-

să i se dedice un monument. În 1970, a fost

iembrie-30 martie: 10:00-16:00; luni: închis

demarată construirea Parcului Memorial Istoric Naţional, unde s-a ridicat un memento
închinat Descălecării, împărţirii pământului

2. Hódmezővásárhely

şi modului de viaţă ţărănesc din secolele
XIX-XX. Parcul Memorial a devenit complet

„Oraşul Artei” este situat în sud-estul Câm-

în 1996, prin încheierea restaurării panora-

piei de Sud, între Mureş şi Criş, la 25 de km

mei Feszty.

de Szeged. Teritoriul de astăzi al oraşului
Hódmezővásárhely este locuit din cele mai

•◊•

vechi timpuri. După schimbarea de regim,
Hódmezővásárhely a devenit municipiu,

Ópusztaszeri Nemzeti Történeti

iar astăzi este a doua localitate din judeţul

Emlékpark (Parcul Memorial Istoric Naţi-

Csongrád ca populaţie, şi a doua localitate

onal Ópusztaszer)

din Ungaria, ca suprafaţă. În 1997, Hód-

6767 Ópusztaszer, Szoborkert 68

mezővásárhely a fost primul oraş maghiar

GPS: N 46°29'18.504'' E 20°05'38.140'',

distins cu premiul „Drapelul de Onoare al

46.488325 20.093544

Consiliului Europei”, prin care se recunoştea

Telefon: +36 62/275-133,

activitatea localnicilor în promovarea spiritu-

Fax: +36 62/275-007

lui european şi a relaţiilor de înfrăţire dintre

E-Mail: info@opusztaszer.hu

oraşe. În centrul oraşului şi pe străzile care

www.opusztaszer.hu

duc spre el, ca şi în cartierele vechi, găsim

Parcul Memorial Istoric Naţional Ópuszta-

numeroase clădiri monument sau protejate,

szer prezintă istoria de 1100 de ani a ma-

vile, case rezidenţiale şi case de cărămidă
construite în stil popular. Oraşul este bogat
în statui şi creaţii plastice stradale, demonstrând că suntem în oraşul artelor din Câmpia de Sud. Pe lângă atracţiile de vizitat:
muzee, biserici, fântâni decorative, sculpturi, oaspeţii sunt aşteptaţi şi la băi – ştrand
şi piscină acoperită. O dată cu renovarea Sighiarilor în Bazinul Carpatin. Potrivit Gesta

nagogii în 2004, la Hódmezővásárhely şi-a

Hungarorum a lui Anonymus, de acest loc

deschis porţile primul Muzeu al Holocaustu-

se leagă adunarea căpeteniilor descălecării,

lui din Ungaria, aflat în provincie.

care a desemnat locul unde se vor aşeza
•◊•

triburile. Conducătorii celor 7 triburi ale descălecării au făcut în acest loc un legământ
de sânge. În ansamblul muzeal al parcului

Emlékpont Múzeum

memorial pot fi vizitate următoarele expo-

(Muzeul Punctul Memorial)

ziţii şi spaţii de prezentare: Locul Memori-

6800 Hódmezővásárhely, Andrássy út 34.

al al Inundaţiei, Monumentul Árpád, Parcul

GPS: N 46°24'52.505'' E 20°19'30.143'';

Nomadic, Colecţia Etnografică în Aer Liber,

N46°24.873’ E020°19.505’
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Telefon: +36 62/530-940,

Seghedin nu este numit întâmplător Oraş al

Razele Soarelui, acum renovată, prezintă şi

Fax: +36 62/530-950

Soarelui, deoarece aici bate soarele cel mai

găzduieşte totodată o expoziţie fidelă epocii,

E-mail: emlekpont@emlekpont.hu

mult, în urma influenţei mediteraneene sim-

care prezintă viaţa rustică din Alsóváros, din

www.emlekpont.hu

ţite în timpul verii. Seghedinul îşi aşteaptă

împrejurimile Seghedinului şi, într-un sens mai

Muzeul, deschis în iunie 2006, în clădirea

vizitatorii cu centrul istoric, cu băile sale, cu

larg, din Câmpia de Sud. Obiectele de uz cas-

numeroase manifestări şi atracţii, oferta sa

nic datate din perioada interbelică prezintă în

turistică se lărgeşte şi se înnoieşte de la an

mod sugestiv modul de viaţă rustic-burghez

la an, astfel că merită să te întorci.

de odinioară. Pe lângă expoziţia permanentă,
obiceiurile populare legate de sărbătorile cle-

•◊•

rice şi de stat, de actualităţile locale, sunt organizate evenimente originale cu atmosferă

Napsugaras Ház – Alsóvárosi Tájház

aparte. Casa este totodată şi casă memorială

(Casa cu Razele Soarelui – Casa tradiţio-

dedicată lui Bálint Sándor. Profesorul univer-

nală din Alsóváros)

sitar Bálint Sándor (1904—1980), cercetător

6725 Szeged, Nyíl utca 43.

de marcă al etnografiei şi istoriei culturii Se-

GPS: N 46°14'15.571'' E 20°07'54.046''

ghedinului, a studiat obiceiurile confesionale,

Telefon: +36 30/501-2822

credinţele, lumea religioasă a localnicilor din

E-Mail: szegedalsovarosi.tajhaz@gmail.com

oraş şi din împrejurimi.

construită în 1924, are ca misiune de bază

„Motivul ochiului divin” al altarului principal

Orar de vizitare: 1 aprilie-30 septembrie:

prezentarea detaliată a perioadei dintre 1945

din biserica din Alsóváros, razele ce se răs-

10.00-18.00; 1 octombrie-31 martie: 10.00-

şi 1990. Primul Punct Memorial din Ungaria

16.00

prezintă, în cadrul unei expoziţii permanente
care foloseşte cele mai moderne tehnici ex-

•◊•

poziţionale şi posibilităţi de pedagogie mu-

Alsóvárosi Ferences Templom és Rendház

zeistică, cine şi cum a trăit această jumătate
de secol la Hódmezővásárhely şi în împreju-

(Biserica şi Mănăstirea Franciscană din

rimi. Muzeului i-a fost adăugat şi un spaţiu

Alsóváros)

pentru expoziţii temporare şi se poate soli-

6725 Szeged, Mátyás tér 26.

cita şi ghid audio. Muzeul poate fi vizitat tot

GPS: N 46°14'28.347'' E 20°08'12.238''

timpul anului, nu este necesară programare

Telefon: +36 62/442-384

prealabilă. Programul de vizitare al Punctului

E-Mail: szeged.pleb@gmail.com

Memorial: marţi-duminică 10.00-17.00.

frh.theol.u-szeged.hu

Pe baza programării prealabile, se asigură

În perioada stăpânirii otomane, această bise-

tur ghidat şi lecţie de prezentare.

3. Szeged
Municipiul Szeged (Seghedin) este centrul
Regiunii Câmpia de Sud, fiind al treilea oraş
ca mărime din Ungaria. Este situat pe malul
Tisei, în aval de vărsarea râului Mureş şi îi
datorează Tisei existenţa, frumuseţea, dar
şi greutăţile. Aşezarea – graţie poziţiei favorabile – este locuită din vremuri străvechi,
numele său figurând pentru prima dată într-o diplomă din 1183, sub forma Cigeddin.
Urbanizarea sa a început în secolul al XIIlea, având în vedere poziţia sa favorabilă
pe căile de comunicare, privilegiile şi faptul

pândesc din centru, au devenit elemente de-

că era un centru de distribuţie important pe

corative ce pot fi recunoscute pe numeroase

drumul sării. După inundaţia din 12 martie

case din cartierul Alsóváros al Seghedinului.

1879, Seghedinul este reconstruit ca oraş cu

Pentru familiile credincioase, frontonul tri-

structură inelar radială, pe baza planurilor lui

unghiular al „caselor cu razele soarelui” re-

Lechner Lajos.

prezintă Sfânta Treime. Casa Tradiţională cu

5

rică a fost cel mai mare sanctuar al creştini-

E-Mail: office.aokdh@med.u-szeged.hu,

6721 Szeged, Aradi vértanúk tere

lor. Împreună cu mănăstirea franciscană de

abraham.hajnalka@med.u-szeged.hu

GPS: N 46°14'51.848'' E 20°08'48.431''

care este legată prin construcţie, reprezintă

www.szote.u-szeged.hu

Piaţa martirilor din Arad este centrul cartie-

astăzi al doilea ansamblu monumental, ca

Biochimistul Szent-Györgyi Albert, cetăţean

rului studenţesc şi şcolar, înconjurată de clă-

mărime, datând din Evul Mediu, din Unga-

diri cu stiluri variate. În piaţă poate fi văzută

ria. Biserica a fost sfinţită pe 5 august 1509,

statuia ecvestră a principelui transilvan şi

asemenea renumitei bazilici Santa Maria

maghiar Rákóczi Ferenc al II-lea, precum şi

Maggiore din Roma, în cinstea Sfintei Marii

obeliscul luptei de la Szőreg (5 august 1949)

a Zăpezii. În piaţa din faţa Bisericii Francis-

din Revoluţia de la 1848-49. La baza mo-

cane s-au adunat în iunie 1456 trupele lui

numentului, numele celor treisprezece ge-

Iancu de Hunedoara, pentru a porni spre

nerali martiri, executaţi la Arad sunt imor-

Belgrad. Mai târziu, tot de aici i-a urmat şi

talizate pe o placă de marmură. Pe latura

Ioan de Capistrano. La Dieta ţinută aici, în

dinspre Tisa a pieţei se găseşte fostul liceu

1458-59, Matei Corvin a hotărât utilizarea

şi casa ordinului piarist. În prezent, în clădire

în mod regulat a husarilor în armata sa. Pe

funcţionează facultatea de ştiinţe naturale a

zidul bisericii poate fi văzut un basorelief ce

universităţii, care găzduieşte şi Institutul Bo-

îl reprezintă pe regele Matei. În 2011, în Casa

lyai, de renume mondial. În spatele clădirii,

Ordinului Franciscan a fost realizat un spaţiu

în piaţa Rerrich Béla se găseşte copia celei

de prezentare. Mănăstirea şi biserica se pot

mai semnificative creaţii a sculpturii gotice

vizita pe bază de programare.

maghiare, statuia Sfântului Gheorghe, ucigătorul balaurului, opera fraţilor Kolozsvári.

•◊•

Înspre sud, piaţa este mărginită de Poarta
Eroilor (Hősök kapuja), ridicată în cinstea

Árvízi Emlékmű (Monumentul Inundaţiei)

soldaţilor căzuţi în Primul Război Mondi-

6720 Szeged, Korányi fasor 12.

al. Bolţile porţii sunt decorate cu frescele

GPS: N 46°14'43.606'' E 20°09'1.097''
Monumentul Inundaţiei a fost inaugurat la

de onoare al Seghedinului, a primit Premiul
Nobel pentru medicină în 10 decembrie
1937 „pentru descoperirile făcute în domeniul proceselor de arderi biologice, mai ales

lui Aba-Novák Vilmos. Statuile de honvezi
de pe frontispiciu (soldatul viu şi cel mort)
omagiază, de asemenea, victimele Primului
Război Mondial.

al rolului vitaminei C şi a catalizei acidului
fumaric”. Până în prezent este singurul om
de ştiinţă maghiar, care a obţinut cea mai
cunoscută distincţie din lume pe baza activităţii din ţara natală. Oraşul, universitatea şi
Facultatea de Medicină Generală au înfiinţat
o cameră memorială, ca spaţiu expoziţional
permanent, în Oficiul Decanal al Facultăţii,
centenarul catastrofalei inundaţii din Se-

cu ocazia aniversării a 70 de ani de la de-

ghedin, pe 12 martie 1979. În faţa monu-

cernarea premiului Nobel. Pe lângă camera

mentului, pe console de beton acoperite cu

memorială, în clădirea cu caracter de monu-

plăci de granit negru se regăsesc stemele

ment ridicată în 1911, se găseşte şi colecţia

Seghedinului, ale oraşelor care au ajutat,

de statuete şi ustensile precolumbiene din

precum şi numele persoanelor care s-au

America de Sud, donate Facultăţii de Medi-

Dóm tér, Fogadalmi templom

remarcat în procesul de reconstrucţie.

cină generală de profesorul Diczfalusy Egon,

(Piaţa Dom, Biserica votivă)

stabilit în Suedia. Camera memorială Szent-

6720 Szeged, Dóm tér 15.

Györgyi Albert şi colecţia pot fi vizitate în

GPS: N 46°14'53.384'' E 20°08'54.649''

grup, cu programare prealabilă.

Telefon: +36 62/420-157

Szent-Györgyi Albert Emlékszoba

Orarul de vizitare este: luni - miercuri:10.00-

E-Mail: hivatal@szegedidom.hu

(Camera Memorială Szent-Györgyi

12.00 şi 14.00-16.00, vineri: 10.00-12.00

www.dom.szeged.hu

•◊•

Albert)
6725 Szeged, Tisza L. krt. 109.

•◊•

Marea inundaţie provocată de Tisa în 1879
•◊•

GPS: N 46°14'45.398'' E 20°08'56.831''

a ras Seghedinul de pe faţa pământului, de
aceea, oraşul a făcut un legământ: dacă Se-

Telefon: +36 62/545-016,

Aradi vértanúk tere

ghedin va fi reconstruit, vor ridica o biserică

Fax: +36 62/545-478

(Piaţa martirilor din Arad)

imensă în cinstea Fecioarei Maria. Aceasta a
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devenit Biserica votivă, sau pe numele mai

iar partea superioară este în stilul gotic al

al ştiinţelor naturii l-a sprijinit cu sfaturi de-

cunoscut, Domul din Seghedin, care este sin-

secolului al XIII-lea. Intrarea este decorată

osebite pe arhitectul proiectant, Baumhorn

gura catedrală episcopală construită în seco-

de mielul de piatră (Agnus Dei) din epoca

Lipót, cooperare care a dus la un rezultat

lul al XX-lea în Ungaria. Construcţia demarată

romanică. Interiorul nu poate fi vizitat.

extraordinar.

în 1913 s-a putut finaliza în mai multe etape.
•◊•

Înălţimea turnurilor atinsă până la primul război mondial este sugerată de versurile din
Szózat. Catedrala episcopală a fost sfinţită

Klauzál tér (Piaţa Klauzál)

pe 24 octombrie 1930. Aici se află una dintre

6720 Szeged, Klauzál tér

cele mai frumoase orgi bisericeşti din Europa

GPS: N 46°15'8.461'' E 20°08'49.908''

şi cel de-al doilea clopot ca mărime din ţară,

În piaţa Klauzál, cu atmosferă mediterane-

Clopotul Eroilor, de aproape 86 de chintale.

ană, se află una dintre primele statui între-

Edificiul, care şi prin dimensiuni este impună-

gi ale lui Kossuth din ţară. Ca om de stat,

tor, oferă un fundal impresionant Festivalului

Kossuth Lajos a fost unul din personalităţi-

în aer liber din Seghedin, organizat anual.

•◊•

Proiectantul Pieţei Domului este Rerrich Béla,
care a configurat spaţiul de 12 000 m2 din
faţa bisericii cu arcade, după modelul pieţei
San Marco din Veneţia.

Görögkeleti szerb ortodox templom
(Biserica sârbă ortodoxă de rit oriental
grec)
6720 Szeged, Somogyi u. 3.
GPS: 46.249068, 20.150187
Telefon, fax: +36 62/426-091
Mobil: +36 30/484-8778
Biserica sârbă ortodoxă de rit oriental grec,
construită în stil baroc între anii 1773 şi 1778,

le marcante ale Revoluţiei din 1848-49. Pe
soclu sunt gravate cuvintele din manifestul
său de recrutare rostit la Seghedin. Una din
cele mai importante clădiri monument ale
pieţei este casa Kárász (la nr.5), în stil clasicist, al cărei oaspete a fost Kossuth Lajos
în 1849, şi din al cărei balcon şi-a rostit ultimul discurs din Ungaria. În 1857, în timpul
petrecut la Seghedin, şi Franz Iosif a locuit
în această casă. În piaţă se află şi creaţia
Klárei Tóbiás, Fântâna Regilor.

a fost sfinţită în cinstea Sfântului Nicolae.
Turnul unic, înălţat către cer reprezintă stilul
copf, în locul stilului baroc. Cea mai importantă atracţie a bisericii ortodoxe este iconostasul dantelat în stil rococo, care provine
din 1750, şi este unic în arta bisericească
pravoslavă din Ungaria. Mai mult ca sigur,
la realizarea iconostasului bogat ornamentat cu aur, au lucrat şi meşteri sculptori din
Kiev şi Viena. Timpanul arcuit al frontispiciului bisericii, cornişa principală puternic fragmentată şi vazele murale splendide merită

•◊•

toată atenţia.

Széchenyi tér (Piaţa Széchenyi)
•◊•

6720 Szeged, Széchenyi tér
GPS: N 46°15'14.190'' E 20°08'56.416''

Új Zsinagóga (Sinagoga nouă)
6722 Szeged, Jósika utca 10.

Această piaţă este una dintre cele mai fru-

GPS: 46.253992, 20.141995

moase şi întinse din Ungaria, cu o suprafaţă

Telefon: +36 62/423-849

de peste cincizeci de mii de metri pătraţi,

www.zsinagoga.szeged.hu

decorată cu sculpturi. Pe latura dinspre Tisa,

Dömötör-torony (Turnul Dömötör)

Sinagoga Nouă este cea mai reprezentati-

prima este statuia din marmură de Carrara

6720 Szeged Dóm tér 4.

vă clădire art nouveau din Szeged. Turistul

a lui Széchenyi István – unul dintre cei mai

GPS: N 46°14'54.746'' E 20°08'54.321''

este surprins de clădirea impozantă de di-

marcanţi politicieni din Ungaria secolului al

În piaţa Domului stă cel mai veci edificiu al

mensiuni impresionante, cu ornamente ve-

XIX-lea, fondator a nenumărate instituţii pu-

oraşului, turnul Dömötör, care a ieşit la lu-

getale şi pictura murală interioară uluitoare.

blice. Ea este urmată de statuia inginerului

mină când s-a demolat turnul baroc al bise-

Vitraliile colorate sunt produsul renumitului

ce a regularizat Tisa, Vásárhelyi Pál. Pe so-

ricii Sfântu Dumitru. Partea inferioară a fost

atelier din Budapesta al lui Roth Miksa. Ra-

clu sunt însemnate cotele apelor Tisei din

construită în secolul al XI-lea în stil romanic,

binul şef Löw Immánuel, mare cunoscător

anii 1970, respectiv 2006. Figura principală

•◊•
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a celui de-al treilea grup statuar al şirului

www.mfm.u-szeged.hu

configurare interioară, de arhitectura eclesi-

îl reprezintă pe Tisza Lajos, mandatarul re-

Pe Aleea Stefánia putem vedea rămăşiţele

astică a epocii, de formă circulară la exterior,

gelui responsabil cu reconstrucţia de după

cetăţii de odinioară, ale porţii Maria Tereza.

formând în interior 6 felii, probabil cu rădăcini

inundaţia din 1879 de pe Tisa. Următoarea

După ce tătarii au transformat cetatea în rui-

gruzine-armene din secolul al VIII-lea, în Eu-

statuie îl imortalizează pe Deák Ferenc,

ne, regele Béla al IV–lea a dispus refacerea ei.

ropa sunt cunoscute doar 4. Dintre acestea,

mare om de stat al secolului al XIX-lea. Pe

În cursul istoriei, numeroase personalităţi au

două se află pe cursul superior al Tisei (Kar-

partea mai apropiată de clădirea Primăriei,

fost găzduite în cetatea din Seghedin. Regele

csa, Gerény), iar una a fost găsită în urmă cu

pot fi văzute figurile simbolice, din bronz,

Iosif al II-lea a transformat fortificaţia în tem-

câţiva ani în cursul săpăturilor în şanţul ce-

ale Tisei Binefăcătoare şi ale celei Distru-

niţă. Între 1880 şi 1882 a fost demolată din

tăţii din Cluj-Mănăştur, sub forma unei fun-

gătoare. Lângă ea, se află bustul lui Kle-

cauza dimensiunilor prea mari. După marea

daţii. Dintre toate cea mai frumoasă si mai

belsberg Kunó – ministrul culturii între anii

inundaţie a funcţionat ca şi cantină, iar din

spaţioasă este cea de la Kiszombor. Astăzi

1922-31. Ultima pereche de statui îl repre-

1949 găzduieşte o expoziţie despre istoria

nu mai putem da un răspuns la întrebarea:

zintă pe primul rege maghiar, Sfântul Ştefan

oraşului. Şi în prezent funcţionează ca spaţiu

cine şi cu ce scop a ridicat această biserică

şi pe soţia sa Ghizela. Dintre clădirile pieţei,

expoziţional. Programul Muzeului Cetăţii şi

cu un caracter atât de oriental, dar un lucru

merită menţionată clădirea Hotelului Tisa

Lapidariului: marţi-duminică:10.00-17.00

este sigur: turcii, care excelau în distrugerea

(Tisza Szálló), un loc emblematic pentru

acestor regiuni – şi mai ales a monumentelor

viaţa efervescentă literară, istorică şi culturală, precum şi casa Zsótér, în stil clasicist,

creştine – nu doar că au păstrat rotonda, ci au

4. Kiszombor

şi folosit-o cu destinaţie sacrală. Astfel, şi din

aflată pe latura vestică a pieţei, care a fost

acest motiv a putut biserica din Kiszombor să

construită de renumita familie de negustori

Kiszombor se află lângă şoseaua ce duce

supravieţuiască acestei perioade, rămânând

din Seghedin, familia Zsótér.

de la Seghedin la Arad, cam la 5 kilometri

până în ziua de astăzi singurul monument

Dintre plantele pieţei, sunt de remarcat

de Makó. Prima atestare documentară a

platanii seculari şi magnoliile. Clădirea de-

aşezării, sub forma Zumbur este din 1247. În

finitorie a pieţei este Primăria, ridicată între

Evul Mediu, Kiszombor a avut un statut spe-

1799-1805. Pe 5 august 1849, Haynau ur-

cial, lucru demonstrat de biserica circulară

mărea deznodământul bătăliei de la Szőreg

din epoca arpadiană, care este o curiozita-

din turnul acestei clădiri, când o ghiulea

te şi în abordarea internaţională. După de-

provenită dintr-un tun maghiar chiar era să

vastarea otomană, s-a repopulat, începând

îl nimerească. Această ghiulea încastrată în

cu secolul al XVII–lea, ajungând mai apoi în

zid a rămas pe loc timp de ani de zile, ca un

1781, prin licitaţie, în proprietatea familiei

memento al luptei pentru libertate. Aspectul

Oexel (devine Rónay din 1839). Familia care

eclectic-neobaroc de astăzi a fost dobândit

a jucat un rol important mai mult de o sută

de Primărie în cursul reconstrucţiei ce a ur-

de ani în viaţa publică a comitatelor Toron-

mat distrugerilor inundaţiei din 1879.

tal şi Csongrád, a ridicat în sat, la mijlocul
secolului al XIX-lea conace şi clădiri administrative în stil clasicist, care şi astăzi definesc
aspectul aşezării. Mulţumită lor, comuna cu
aproape patru mii de locuitori este satul cel
mai bogat în clădiri-monument din judeţul
Csongrád, dintre care se remarcă conacul
restaurat al lui Rónay Lajos şi castelul lui
Rónay Móric.

•◊•
•◊•

Rotunda és Római katolikus templom
(Rotunda şi biserica romano-catolică)

Vármúzeum és kőtár

6775 Kiszombor, Szent István tér 2.

(Muzeul Cetăţii şi lapidariul)

GPS: N 46°11'14.383'' E 20°25'43.349''

6720 Szeged, Stefánia sétány 15.

Biserica rotundă de la Kiszombor, construită

GPS: N 46°15'10.357'' E 20°09'8.023''

la cumpăna secolelor XII-XIII este unul din

Telefon: +36 62/549-040

cele mai semnificative vestigii ale perioadei

Fax: +36 62/549-049

romanice în judeţul Csongrád. Din acest tip

E-Mail: info@mfm.u-szeged.hu

de rotonde, destul de străine, ca diviziune şi
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intact din Evul Mediu timpuriu în Câmpia de

de 2,5-3 metri. Biserica fortificată din Óföl-

multă lume. A câştigat opera lui Kiss Jenő,

Sud. Valoarea rotondei este sporită de suita

deák, distrusă de turci la sfârşitul secolului

care a fost expusă, cu ocazia aniversării a

de fresce compusă din cinci părţi, care a fost

al XVI–lea a fost cu siguranţă o verigă im-

100 de ani de la naşterea muzicianului. Sta-

descoperită în 1938 în felia estică al bisericii.

portantă a sistemului de fortificaţii nicicând

tuia stă în piaţa Széchenyi, la colţul Hotelu-

Poate fi vizitată cu programare.

finalizat în Câmpia de Sud. Astăzi este un

lui Korona, unde remarcabilul primaş ţigan a

vestigiu important al arhitecturii eclesiastice

evoluat din 1945 până în 1979.

gotice din această zonă şi totodată, o desti-

5. Óföldeák

naţie turistică interesantă şi deosebită.

Római katolikus erődtemplom
(Biserica fortificată romano-catolică)

6. Makó
Istoria oraşului Makó se leagă strâns de râul
care îl traversează, Mureş. Soarta aşezării în
Evul Mediu a fost definită de permanenta
prezenţă otomană. În 1551 oraşul a rezistat
eroic, dar în anii 1552 şi 1596 a fost nimicit
de turci. Locuitorii însă l-au reconstruit de
fiecare dată, până când în 1686 devastarea
otomanilor a fost atât de cruntă, încât aşezarea a devenit pentru mulţi ani nelocuită. Dezvoltarea sa a demarat din nou la începutul
secolului al XVII-lea; viaţa economică a înflorit în urma privilegiului de a organiza târguri
naţionale de patru ori pe an. Spre sfârşitul
secolului al XVIII-lea începuse deja producţia
de ceapă, ce depăşea propriile necesităţi. Un
nou impuls al cultivării cepei a fost dat de
inundaţia din anul 1821, în care au fost distruse plantaţiile de vie din jurul oraşului, în locul
lor înflorind culturile de zarzavat şi de ceapă.
Óföldeák, Dózsa György utca 5.
GPS: 46.2947133, 20.4380885
Istoria scrisă a Óföldeák de azi, pe vremuri
Fyldyak, datează încă din secolul al XIV-lea
(1332), dar descoperirile arheologice indică
existenţa unei aşezări mult mai timpurii.
Proprietarii iniţiali erau de viţă regală, fiind
locuită de nobili şi la începutul secolului al
XVI-lea. Probabil de prezenţa lor se poate
lega biserica fortificată ridicată la trecerea
dintre secolele al XIV-lea şi al XV-lea, unul
din cele mai remarcabile monumente gotice

Oferta turistică a oraşului a fost lărgită prin
inaugurarea în 2012 a complexului balnear
Makói Hagymatikum, creaţie de excepţie a
arhitectului organic Makovecz Imre, distins
cu premiul Kossuth. Ceapa, numitor comun
al evenimentelor, festivalurilor, gastronomiei,
oferă o experienţă unică şi deosebită oaspeţilor care vizitează Makó. Cea mai frumoasă
clădire eclectică a oraşului este Hotel Korona,
aflată în centru, în Piaţa Széchenyi. În faţa
hotelului se ridică statuia monumentală a
soldaţilor căzuţi în Primul Război Mondial.

ale Câmpiei de Sud. Biserica ridicată din cărămidă a fost transformată de mai multe ori

•◊•

de-a lungul timpului. Navei sale fortificate
cu contraforturi i s-a alipit un sanctuar ce se

Fátyol Mihály cigányprímás szobra

închide cu trei laturi ale octogonului. Clopot-

(Statuia lui Fátyol Mihály, primaş al

niţa gotică se situează puţin la nord de bise-

tarafului ţigănesc)

rică, şi a fost ulterior inclusă în zidul fortificat

6900 Makó, Széchenyi tér 10.

construit la cumpăna secolelor XV-XVI, cu o

GPS: N 46°12'54.911'' E 20°28'31.633''

grosime de aproape 4-7 metri, ce înconjura

În 2008 a fost lansat un concurs pentru

biserica. Efectul robust al edificiului era in-

crearea statuii lui Fátyol Mihály, primaş de

tensificat de şanţul din afara zidurilor, adânc

odinioară al tarafului ţigănesc, îndrăgit de

9

•◊•

Világháborús emlékmű
(Monument al Războiului Mondial)
6900 Makó, Széchenyi tér 10.
GPS: N 46°13'0.877'' E 20°28'30.339''
Eroilor căzuţi în al II-lea Război Mondial le-a
fost ridicat un monument în parcul din piaţa Csanád vezér. Statuia a fost dezvelită în
1993. Personajul principal al monumentului
este un ostaş, care după ce şi-a luat rămas
bun de la camaradul său căzut, se sprijină pe
crucea încropită ce indică mormântul. Statuia
se află pe un deal, pe un soclu din trepte de
rocă calcaroasă. Pe zidul arcuit din faţa statuii sunt gravate numele eroilor căzuţi şi ale
victimelor civile ale luptelor.
•◊•

Kossuth Lajos szobra
(Statuia lui Kossuth Lajos, 1905)
6900 Makó, Széchenyi tér 22.
GPS: N 46°12'53.615'' E 20°28'42.167''

Statuia lui Kossuth Lajos din Makó se află în

•◊•

centru, în faţa Primăriei. Deşi Kossuth a fost

apoi de familii de macedo-români şi greci.
În secolul al XIX-lea au sosit şi grupuri mai

o singură dată la Makó, localnicii au avut

Szent István Templom

mici de români, maghiari şi slovaci. Totuşi,

întotdeauna un cult deosebit pentru acest

(Biserica Sfântul Ştefan)

până la mijlocul secolului al XX-lea, ger-

guvernator, şi i-au păstrat şi îi păstrează în

6900 Makó, Szent István tér 22.

manii au constituit majoritatea populaţiei.

multe moduri memoria. În 1887, a fost ales

GPS: N 46°12'51.670'' E 20°28'0.135''

Localitatea a devenit faimoasă în întreaga

cetăţean de onoare al urbei Makó. Statuia

Europă în 1799, când un ţăran a descope-

îl redă pe Kossuth Lajos plin de elan şi în-

rit „comoara”, un tezaur conţinând 23 piese

flăcărare, iar în faţa soclului se află un leu

de aur, totalizând cca. 10 kg, făcute probabil

ţinând o sabie.

de avari, undeva pe la mijlocul mileniului I.
d.C. Tezaurul a fost transportat la Muzeul
•◊•

de Istorie a Artei din Viena, unde poate fi
admirat şi azi.

József Attila Múzeum – Állandó kiállítás
Galamb József emlékére - Ford-T Modell

•◊•

(Muzeul József Attila – Expoziţie permanentă în memoria lui Galamb József -

Castelul Nako şi colecţia memorială

Modelul Ford T)

„Béla Bartók”

6900 Makó, Megyeház utca 4.

305600 Sânnicolau Mare,

GPS: N 46°12'54.089'' E 20°28'51.601''; N

Str. Republicii nr. 15

46°12.902’ E 020°28.875’

GPS: 46.071173 N, 20.625855 E

Telefon, fax: +36 62/213-540

Telefon: +40 256/370-042

E-Mail: jozsefattila.mako@museum.hu,

Pe la sfârşitul anilor 1780, în vremea împăratului Iosif al II-lea, curtea de la Viena a
vândut prin licitaţie multe dintre domeniile

E-Mail: makobelvegyhaz@gmail.com
www.makobelvegyhaz.hu
Biserica parohială Sfântul Ştefan este una
dintre cele mai frumoase lăcaşe de cult
creştin din Makó, centrul comunităţii locale
catolice, aflată în fostul cartier catolic. Construită în stil baroc, are frontonul fragmenjamuz@freemail.hu

tat cu elemente verticale şi orizontale. Bise-

www.mfm.u-szeged.hu

rica Parohială, care a fost prima din Ungaria
numită după Regele Sfântul Ştefan, a fost

Muzeul József Attila din Makó a fost distins

sfinţită în 1772. Lângă intrare, pe zid este

în anul 2005 cu titlul de „Muzeul Anului”.

plasată o placă memorială dedicată Sfântu-

Expoziţiile sale prezintă printre altele istoria

lui Ştefan, prin care i se mulţumeşte pentru

de 700 de ani a oraşului, activitatea perso-

activitatea de întemeietor de stat. Pictura

nalităţilor născute în Makó. În clădire pot fi

de pe altarul principal îl reprezintă pe regele

admirate picturi şi sculpturi, iar în curte se

Sfântul Ştefan, oferind coroana Mariei.

găseşte un muzeu în aer liber.

Programul oficiului parohial: luni-vineri:

Una dintre expoziţiile sale permanente evo-

8.00-12.00

că memoria lui Galamb József, originar al
oraşului Makó, unde vizitatorul poate face
cunoştinţă cu Modelul Ford T şi cu construc-

7. Sânnicolau Mare

torul acestuia. În cadrul expoziţiei sunt etalate adevărate rarităţi automobilistice: un

În 1481, în zonă este colonizat un grup de

Ford Touring din 1919, precum şi un model

sârbi. În următoarele câteva secole com-

T fabricat în 1925, cu motor recondiţionat şi

poziţia etnică, dominată numeric de sârbi,

funcţional.

rămâne neschimbată, până în epoca mo-

Program de vizitare: miercuri-duminică:

dernă, când la „Großsanktnikolaus” sosesc

9.00-16.00.

grupuri mari de germani (1752-1773), urmaţi
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din Banat. Familia Nako a cumpărat zona

Primăria Lenauheim

în faţa armatelor habsburgice conduse de

Sânnicolau Mare, având un impact extrem

Telefon: +40 256/360-248

prinţul Eugeniu de Savoya. În următoarele

de pozitiv în dezvoltarea zonei: au deschis

Casa Memorială „Nikolaus Lenau” şi colec-

decenii Timişoara a fost reconstruită din te-

prima şcoală agricolă pe teritoriul de azi al

ţia etnografică a şvabilor bănăţeni sunt am-

melii. Germanii au constituit cel mai nume-

României, au sprijinit cultura, construcţia

bele găzduite într-o clădire solidă din 1775.

ros grup etnic al Timişoarei până în anii 1930.

de biserici, au finanţat construcţia spitalului

Expoziţia prezintă bilingv detalii din viaţa şi

În timpul celui de-al Doilea Război Mondial

etc. Castelul pe care îl putem vedea azi în

evreii au fost feriţi de Holocaust, dar în iar-

centrul oraşului a fost o reşedinţă nobiliară

na 1944-1945, câteva mii de etnici germani

tipică pentru Banat, ridicată în anul 1864 în

din Timişoara au fost deportaţi în Uniunea

stil eclectic-istorist, cu un turn romantic, cu

Sovietică pentru muncă forţată în minele de

creneluri pe partea nordică. La ora actuală,

cărbuni. Instaurarea comunismului a dus la

aici se află Casa de Cultură şi Muzeul ora-

pierderea totală a libertăţilor democratice,

şului Sânnicolau Mare. Cea mai importantă

precum şi la dezastru economic. În Decem-

colecţie este cea care aminteşte de cel mai

brie 1989 timişorenii, indiferent de etnie sau

ilustru fiu al oraşului, compozitorul Béla Bar-

confesiune, se solidarizează cu cauza pasto-

tók (1881-1945). Bartók s-a născut la Sân-

rului Tőkés şi astfel se declanşează cea mai

nicolau Mare, iar creaţia sa ulterioară a fost

dramatică revoluţie est-europeană, mişcare

puternic influenţată de acest mediu multi-

de amploare ce avea să ducă, în scurt timp,

cultural. A fost un compozitor de renume

la îndepărtarea dictatorului Nicolae Ceau-

mondial, dar şi un excelent pianist, precum

şescu şi a regimului său de teroare. Timi-

şi culegător împătimit de folclor muzical al

şoara de azi este un oraş cu o economie

maghiarilor, românilor, sârbilor, romilor, cro-

sănătoasă, cu numeroase investiţii străine,

aţilor, turcilor şi chiar al unor zone din nordul

un puternic centru universitar şi un mediu

Africii. Pe lângă imagini vechi, partituri mu-

cultural efervescent.

zicale şi manuscrise, în colecţia de la Sânnicolau Mare poate fi văzut şi fonograful lui
Bartók, instrumentul cu care acesta înregistra muzică folclorică.

opera celui ce a devenit cel mai mare poet
austriac al generaţiei ante-1848. O altă aripă a clădirii este dedicată prezentării vieţii
„şvabilor bănăţeni”. Este prezentat interiorul unei gospodării tipice şi o colecţie de 51

8. Lenauheim

perechi de păpuşi, fiecare pereche purtând

Pe teritoriul de azi al satului s-a aflat în Evul
Mediu o localitate numită Csatád (Ciatad),

1767, în vremea Mariei Theresia, prin stabilirea a 202 familii de colonişti germani. Populaţia a crescut foarte mult, ajungând în 1880

curaţi o hartă a oraşului de la Infocentrul Turistic Timişoara (300001 Timişoara, str. Alba
Iulia nr. 1, Telefon +40 256/437-973, GPS:
45.754166N, 21.226219E; program luni - vineri: 9.00-20.00; sâmbătă: 9.00-17.00)

costumul tradiţional („Tracht”) specific unui
anume sat şvăbesc.

•◊•

dispărută probabil în timpul ocupaţiei otomane. Satul a fost reînfiinţat „de la zero” în

La începerea vizitei vă sfătuim să să vă pro-

Piaţa Victoriei

9. Timişoara

GPS: 45.75244 N, 21.225146 E
www.timisoara-info.ro

Timişoara este reşedinţa judeţului Timiş şi
totodată oraşul cel mai important al regiunii

Piaţa Victoriei constituie astăzi piaţa prin-

istorice Banat, din vestul României, având

cipală a Timişoarei, punctul central al ora-

peste 310000 locuitori. A apărut probabil în

şului. Însă până la 1910 aici se întindeau

secolul al XI-lea sau al XII-lea. Timişoara a

zidurile triple ale cetăţii Timişoarei. Între

fost aleasă de către regele Ungariei, Carol

1910-1914 s-au construit splendidele pala-

Robert de Anjou, drept reşedinţă (1315-

te Secession de pe „Corso” (latura vestică

1323). Prin mutarea la Timişoara a curţii re-

a pieţei) şi „Surogat” (cea estică) – acestea

gelui, localitatea devine unul dintre oraşele

erau majoritar case de raport luxoase clă-

de frunte ale Ungariei. Cetatea din mlaştini-

dite de burghezia înstărită a oraşului, ma-

le Begăi a rezistat atacului armatei ţărăneşti

joritatea proprietarilor fiind familii evreieşti,

a lui Gheorghe Doja (1514), dar peste pu-

comercianţi sau industriaşi. Totuşi, centrul

ţin timp a fost cucerită de turci (1552). Între

pieţei este marcat de un monument ce are

Casa Memorială „Nikolaus Lenau” şi co-

1552 şi 1716 Timişoara a constituit reşedinţa

o oarecare legătură cu fascismul european:

la 3155 locuitori. Numele satului a devenit
Lenauheim abia în 1920, în condiţiile revigorării sentimentului naţional al germanilor din
Banat. Deşi majoritatea germanilor au părăsit Lenauheim-ul la începutul anilor 1990, la
o plimbare prin sate descoperim multe case
vechi, cu faţade înguste, adesea decorate în
stilul „barocului rural bănăţean”.

•◊•

lecţia etnografică a şvabilor bănăţeni

unor forme administrative otomane, dar în

statuia „Lupa Capitolina” (sau „Lupoaica”)

307240 Lenauheim

octombrie 1716, după un asediu de o lună şi

este, pe de o parte, simbol al latinităţii, iar

GPS 45.871904 N, 20.801733 E

jumătate, garnizoana turcească s-a predat

pe de altă parte, ea a fost primită drept
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•◊•

•◊•

Castelul Huniade – Muzeul Banatului

Piaţa Libertăţii

300002 Timişoara, Piaţa Huniade Nr. 1

GPS: 45.75573 N, 21.227211 E

GPS: 45.753391 N, 21.227056 E

www.timisoara-info.ro

Telefon:
+40 256/491-339,

Piaţa Libertăţii se află la nord de Piaţa Victo-

+40 256/201-321

riei, în centrul „oraşului interior” de odinioa-

E-Mail:

ră (oraşul înconjurat de ziduri). Iniţial, în se-

muzeul.banatului@muzeulbanatului.ro

colul al XVIII-lea, era numită „Paradeplatz”,
căci aici se aflau comenduirea garnizoanei
(„Generalatul Nou”, pe partea sudică, 1727)

cadou din partea guvernului lui Mussolini.

şi cazinoul militar (pe partea vestică, baroc-

Piaţa a constituit o scenă importantă pen-

rococo, cca. 1780). Pe partea nordică se află

tru Revoluţia din Decembrie 1989, mulţi

Primăria Veche (1734); în dreapta intrării se

oameni fiind împuşcaţi în acest spaţiu. Mai

observă o inscripţie cu caractere arabe, una

multe cruci şi plăci comemorative mar-

dintre puţinele amintiri ale ocupaţiei turceşti.

chează ororile acelor zile, de exemplu la

Următoarea clădire de pe str. E. Ungureanu

intrarea în catedrală (oamenii au murit şi

este fostul claustru al mănăstirii francisca-

pe treptele de la intrare). Pe frontonul Pa-

ne – în zidul clădirii este încastrată (vizibil)

latului Löffler se văd încă urmele gloanţe-

o ghiulea, ce provine de la asediul armatei

lor. Pe data de 20 decembrie revoluţionarii

revoluţionare maghiare din vara lui 1849.

au cucerit balconul Operei şi au început

Centrul Pieţei Libertăţii este dominat de

o organizare incipientă a mişcării. Acesta

monumentul Sfintei Maria şi Sfântului Ne-

este şi motivul pentru care piaţa a fost de-

pomuk, o coloană în stil baroc de o frumu-

numită „Piaţa Victoriei”.

seţe distinsă, adusă de la Viena în 1756. A
fost ciobită de gloanţe în decembrie 1989,

•◊•

încât a necesitat o restaurare temeinică.

Catedrala Mitropolitană şi Colecţia de

•◊•

artă bisericească veche a Arhiepiscopiei
Timişoarei

Piaţa Sfântul Gheorghe

300006 Timişoara, Bd. Regele Ferdinand I

GPS: 45.755695 N, 21.228815 E

nr. 1 (intrarea este din catedrală, pe partea
dreaptă)

www.muzeulbanatului.ro

GPS: 45.750696 N, 21.224046 E
Telefon:

Muzeul Banatului este edificiul cu cea mai

+40 729/626-260,

lungă istorie din oraş, deşi clădirea de azi

+40 744/985-957

nu mai păstrează decât părţi minuscule din

E-mail: evailies@yahoo.com

trecutul său medieval.

www.mitropolia-banatului.ro
Prima variantă a castelului a fost edificată
Program de vizitare: luni: 10.00-14.00,

între 1307-1315, sub domnia lui Carol Robert

marţi - sâmbătă: 09.00-17.00, duminică:

de Anjou, care a şi locuit aici. Mari transfor-

10.00-14.00

mări au avut loc în secolele al XV-lea şi al
XVI-lea când, sub iminenţa atacurilor oto-

www.timisoara-info.ro
Această piaţă a fost teatrul unor lupte de
gherilă urbană în decembrie 1989, monumentul Sfântului Gheorghe fiind dedicat
celor 10 copii ucişi în luptele acelor zile. În
imediata apropiere se află şi casa (str. General Praporgescu nr. 2) în care s-a născut
Klapka György, eroul Revoluţiei Maghiare de
la 1848 (comandantul cetăţii Komarno, ultima care s-a predat Habsburgilor); tatăl său,
Josef Klapka, a fost tipograf, apoi primar al
Timişoarei şi a deschis în oraş, în clădirea

Piaţa Victoriei este închisă spre sud de Ca-

mane, a fost modernizat pe principiul cetă-

tedrala Mitropolitană Ortodoxă Română, a

ţilor bastionare.

cărei siluetă elansată a devenit imagine-

A fost puternic avariat în atacurile din 1552,

simbol pentru oraş. Construită între 1936-

1716 şi 1849, dar mereu refăcut – însă nu

1946, momentul construcţiei sale marchea-

întotdeauna fidel aspectului anterior; faţada

ză creşterea numerică puternică a populaţiei

eclectică de azi, cu note romantice, datează

româneşti, începând cu anii 1930. La subso-

din 1856. Astăzi este adăpostit aici Muzeul

lul catedralei se află colecţia de artă veche

Banatului (cu secţiile Arheologie, Istorie şi

Palatul Episcopiei Romano-Catolice

bisericească, foarte valoroasă.

Ştiinţele Naturii).

300055 Timişoara, str. Episcop Augustin
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care se află azi pe str. Episcop Augustin Pacha nr. 8, prima bibliotecă de împrumut din
întregul imperiu.

•◊•

Pacha nr. 4

GPS: 45.757424 N, 21.229196 E

tâna aflată la est de coloană, săpată la 408

GPS: 45.756378 N, 21.229813 E

Telefon: +40 256/491-592

metri adâncime, deoarece existau suspi-

Contact: secretar Mircsov Sebastian

E-Mail: muzeuldeartatm@clicknet.ro

ciuni că apa aflată aproape de suprafaţă

Telefon: +40 256/490-081

www.muzeuldeartatm.ro

era infectată cu agenţii patogeni ai holerei.

E-mail: archivum_dioecesanum_tm@

Numele Pieţei Unirii provine de la Unirea
•◊•

yahoo.de

din 1918 (a Banatului cu România); armata
română a intrat în oraş pe data de 3 august

Program de vizitare: cu programare pre-

Catedrala Episcopală Ortodoxă Sârbă şi

alabilă

Palatul Episcopiei

1919.

300085 Timişoara, Piaţa Unirii nr. 4

•◊•

Palatul episcopiei romano-catolice este o

GPS: 45.757748 N, 21.227952 E

clădire barocă, de mari dimensiuni, ridicată

Telefon: +40 256/204-336

Bastionul Theresia

între 1743-1748. Episcopia catolică de Timi-

E-mail:

300054 Timişoara, Str. Popa Şapcă Nr. 2

şoara se consideră urmaşa episcopiei de

eparhijatemisvarska@yahoo.com

GPS: 45.756969 N, 21.232796 E

Cenad, înfiinţată încă la 1030 de Gerhard

Program de vizitare:

(Gellért) de Sagredo. În clădire se află, prin-

uni-vineri: 10.00-15.00.

Program spaţiu expoziţional: marţi – duminică: 10.00-18.00, luni: închis.

tre altele, şi o colecţie de artă religioasă ce
include sculpturi, picturi, documente şi chiar
piese numismatice sau diplome papale. La

Bastionul Therezia reprezintă cea mai im-

etajul clădirii se află o colecţie de vitralii Se-

portantă rămăşiţă a imensului sistem de

cession extrem de reuşite. Numele străzii

fortificaţii al Cetăţii Timişoarei. Această for-

provine de la Augustin Pacha, episcop ce a

tificaţie, corespunzând „ultimului răcnet”

fost întemniţat de către comunişti, la vârsta

de atunci în materie de tehnică defensivă,

de 80 de ani, sub acuzaţiile de „colaborare

a fost construită între 1732-1761 şi a deve-

cu Hitler” şi „spionaj pentru Vatican”.

nit una dintre cele mai mari cetăţi din estul
Europei (grosimea celor trei „ziduri”, inclusiv

•◊•

a şanţurilor cu apă, era de cca. 450 metri).
Bastionul Theresia era doar unul dintre cele

Piaţa Unirii

nouă bastioane ale cetăţii. Ea a fost asedi-

GPS: 45.757946 N, 21.228966 E
www.timisoara-info.ro

În jurul anului 1760, piaţa era deja înconjurată de clădiri, dintre care cel mai mare
edificiu este „Palatul Baroc”. Astăzi acesta adăposteşte Muzeul de Artă Timişoara,
care se mândreşte cu colecţii foarte valoroase ale unor artişti europeni sau români.
Pe latura estică a pieţei se înalţă Domul
Romano-Catolic (catedrala episcopală catolică, 1737-1774), o ctitorie importantă a
împăratului Carol al VI-lea.
Latura vestică aparţine în întregime Episcopiei Ortodoxe Sârbe de Timişoara,
având în centrul ei Catedrala Episcopală
Sârbă. Palatul din stânga este reşedinţa
episcopală, care ulterior a fost reconstruită

•◊•

Muzeul de Artă Timişoara
300085 Timişoara, Piaţa Unirii Nr. 1

în stil Secession. Aici se află o interesantă
colecţie de artă a episcopiei sârbe: icoane
vechi, portrete de episcopi, manuscrise,
gravuri ale faimosului Zaharia Orfelini etc.
Monumentul baroc din mijlocul pieţei este
cunoscut sub numele de „Statuia ciumei”,
fiind o reprezentare a Sfintei Treimi, realizată la Viena în 1740; numele său aminteşte de dramatica epidemie de ciumă din
1738-1739. Tot de ciumă aminteşte şi fân-
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ată o singură dată, de către revoluţionarii
maghiari, în vara lui 1849; asediul a durat
107 zile, dar armata austriacă, aflată în „oraşul interior”, a rezistat cu tenacitate. La acel
moment, armata revoluţionară maghiară
reuşise să înfrângă practic toate cetăţile din
Ungaria şi Transilvania, doar în Banat cetatea Timişoarei nu putea fi cucerită. Lungul
asediu a blocat forţe importante ale revoluţionarilor, ceea ce a permis armatei ţariste
(ruse), chemate în ajutor de Franz Joseph,
să avanseze în Transilvania. Astăzi se consideră că, deşi revoluţionarii s-au predat la

•◊•

Şiria, înfrângerea Revoluţiei Maghiare s-a
decis la Timişoara. După nenumărate insis-

te străduţe paşnice a izbucnit cea mai sângeroasă revoluţie anticomunistă din Europa.

tenţe ale primăriei Timişoara, Franz Joseph

Cartierul Fabric

(pentru biserica reformată, GPS: 45.748106

a acceptat în 1892 demolarea fortificaţiilor.

www.timisoara-info.ro

N, 21.218382 E).

Demolarea lor a însemnat o muncă titanică,
Cartierul Fabric se află la est de cartierul

întinzându-se până la 1910.

Cetate, dincolo de podul Decebal. Cea mai
•◊•

10. Arad

spectaculoasă parte a Fabricului se află
însă imediat la est de podul Decebal, pe bd.

Oraşul Arad este poarta de vest a Români-

Memorialul Revoluţiei

3 August 1919. Podul în sine (este cel mai

ei, un nod de trafic de importanţă deose-

300057 Timişoara,

vechi şi mai frumos din Timişoara), clădirile

bită la nivel naţional şi internaţional. Viaţa

Strada Popa Şapcă Nr. 3-5

de început de secol XX, gardul Parcului Re-

sa culturală diversă şi locurile sale istorice

GPS: 45.760622 N, 21.231498 E

gina Maria realizat artistic – toate formează

sunt atractive pentru turism. Numeroase

Telefon:

un ansamblu de arhitectură Secession ex-

clădiri splendide, în stil baroc, renascentist,

+40 356/100-105

trem de reuşit, tipic pentru perioada pros-

eclectic, neogotic şi Art Nouveau îi invită

+40 256/294-936

peră de dinaintea Primului Război Mondial.

pe turişti la o incursiune în trecutul oraşului.

E-Mail: amr@memorialulrevolutiei.ro

Tot aici se află şi Sinagoga Neologă din

Dintre monumentele, siturile sale istorice se

www.memorialulrevolutiei.ro

Fabric („Sinagoga maură”). Comunitatea

remarcă Cetatea Aradului, unul dintre cele

mai

evreilor neologi, a avut un rol important în

mai semnificative vestigii istorice al părţii de

important loc de păstrare a informaţiilor

modernizarea oraşului la cumpăna dintre

vest a ţării. Astăzi este însă zonă militară

„Memorialul

Revoluţiei”

este

cel

legate de evenimentele dramatice din

motiv pentru care, din păcate, nu poate fi

Decembrie 1989, fiind realizat de asociaţia

vizitată.

cu acelaşi nume. Domnul Traian Orban (rănit
•◊•

la Revoluţie, ca şi alţi cca. 400 de timişoreni),
care se ocupă direct de Memorial, a investit
împreună cu colegii săi multă energie

Palatul Cultural

pentru păstrarea dovezilor directe legate de

310131 Arad, Str. George Enescu 1

vărsarea de sânge din acele zile.

GPS: N 46° 10' 26.7" E 21° 19' 13.4"
Contact: Primăria Municipiului Arad/ Biroul
de Informare Turistică: „Infotour Arad”

•◊•

Telefon: +40 257/270-277
E-mail:

Consiliul Judeţean Timiş

turism@primariaarad.ro

300034 Timişoara, Bv. Revoluţiei
din 1989 Nr. 17

secolele XIX şi XX (coordonate GPS sinago-

GPS: 45.755888 N, 21.237565 E

gă: 45.756356 N, 21.245397 E).

www.primariaarad.ro

Telefon: +40 256/406-300
E-Mail: cjt@cjtimis.ro

•◊•

Prefectura Judeţului Timiş şi sediul Consiliului Judeţean Timiş sunt situate în aceeaşi

Cartierele Iosefin şi Elisabetin

clădire, pe terenul pe care, până la 1910,

www.timisoara-info.ro

se aflau fortificaţiile cetăţii. Aici s-a aflat

Cartierele Iosefin şi Elisabetin sunt ambele

sediul local al Partidului Comunist Român

uşor accesibile din Piaţa Victoriei, fiind situ-

şi prin urmare, clădirea a fost un obiectiv

ate la sud de canalul Bega. Partea cea mai

de primă importanţă pentru revoluţionarii

impresionantă a acestui cartier este teza-

din decembrie 1989. Asemenea Bastiliei

urul de clădiri Secession. Ele pot fi văzute

pariziene, ei au atacat de trei ori clădirea,

atât pe bd. 16 Decembrie 1989 (şi apoi în

luptele de aici fiind extrem de violente. În

continuare, pe bd. Regele Carol I), cât şi în

apropiere, la podul Decebal, armata a des-

Piaţa Plevnei. Aici găsim clădirile arhitectu-

chis focul pentru prima dată, în 17 decem-

lui Martin Gemeinhardt. La limita dintre cele

brie 1989 (pentru a apăra sediul „judeţenei

două cartiere, în Piaţa Maria, se află Parohia

de partid”), înregistrându-se primele victi-

şi Biserica Reformată. Aici a apărut scânteia

Palatul Culturii oraşului este situat la doar

me. La etajul I se află o colecţie de imagini

Revoluţiei – manifestaţia de solidaritate cu

câţiva paşi de centru, pe malul Mureşului.

din Timişoara acelor zile tensionate, pline

protestul preotului reformat Tőkés László. În

Clădirea a fost ridicată în 1913, în cea mai

de violenţă.

zilele de 15-16 decembrie 1989, de pe aces-

prolifică perioadă a proiectantului Szántay
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Lajos, o parte a proiectelor sale fiind păstrate

Program de vizitare: mănăstirea poate fi

circulară, acoperit cu o cupolă de aramă în-

în moştenirea Szántay, depozitată la Pala-

vizitată de credincioşi de orice confesiune,

altă de 56 de metri. Lumina pătrunde prin

tul Culturii. Clădirea în stil pur Art Nouveau,

care pot participa şi la liturghie.

10 splendide ferestre pictate, care redau

realizată cu elemente geometrice, creează

teme specifice caracteristice creştinismului

un efect interesant prin combinaţia unor

apusean. Graţie deosebitei tonalităţi a orgii,

elemente ce evocă istoricismul sau care uti-

în biserică se organizează periodic şi con-

lizează limbajul formelor antice şi din Evul

certe de muzică sacră.

Mediu. Monumentalitatea clădirii defineşte şi
astăzi imaginea oraşului dinspre Mureş şi nu

Clădirea eclectică, ce cuprinde deopotrivă

şi-a pierdut semnificaţia culturală în secolul

elemente clasiciste, baroce şi renascentis-

ce s-a scurs. În clădire funcţionează muzeul

te este una din piesele definitorii ale arhi-

de istorie (muzeu de arheologie, colecţie de

tecturii arădene de la începutul secolului al

cărţi şi picturi, colecţii locale).

XX-lea.

•◊•

Monumentul celor treisprezece generali
ai revoluţiei maghiare din 1848-49
310131 Arad, Piaţa 13 Martiri. Cartierul
Subcetate
GPS: N 46° 9' 43.8" E 21° 19' 55.8"
www.primariaarad.ro
Cei treisprezece martiri de la Arad – ofiţeri

La marginea nord-vestică a Aradului, la periferia cartierului numit Gai se află mănăstirea ortodoxă de maici. Din ansamblul de
edificii ridicat în secolul al XVIII-lea fac parte
biserica, clădirea conacului, lipită de zidul ei
nordic şi clădirile administrativ-gospodăreşti
•◊•

ce încadrează curtea, care au fost semnificativ modificate în secolul al XX-lea. Iconostasul original al bisericii a fost pictat în 1767

Biserica evanghelică luterană/

de renumitul pictor Stefan Tenecki. Picturile

Biserica Roşie

pot fi văzute astăzi în muzeul de artă bi-

310130 Arad, Bulevardul Revoluţiei 61

sericească din mănăstire. Clădirea se află

GPS: 46.17737 N, 21.31994 E

într-o stare relativ bună, este unică printre

Telefon: +40 357/402-013

monumentele judeţului datorită caracterului
honvezi maghiari – au fost executaţi în 6

baroc, şi totodată este una dintre cele mai

Biserica evanghelică construită în 1906 în

octombrie 1849 la Arad, din cauza rolului pe

timpurii clădiri rămase din judeţul Arad.

stil neogotic este o atracţie deosebită a oraşului Arad, este cunoscută ca Biserica Roşie

care l-au îndeplinit în Revoluţia de la 184849. Monumentul se află în partea de sud a

•◊•

din cauza cărămizilor decorative roşii ce îmbracă zidurile. Este remarcabilă bolta bogat

oraşului, la sud de cetatea ridicată pe malul
Mureşului, pe aşa numitul Loc de execuţie.

Biserica romano-catolică

ornamentată a porţii, turnul alungit, altarul

Obeliscul care se află astăzi în situl memo-

310025 Arad, Bl. Revoluţiei nr. 96/a

de formă dreptunghiulară şi orga constru-

rial a fost dezvelit pe 6 octombrie 1881. Pe

GPS: 46.17237 N, 21.31521 E

ită la Timişoara. Turnul principal are 46 de
metri înălţime.

partea superioară a obeliscului de granit
cenuşiu simplu, lipsit de orice decoraţiune,

Biserica ordinului minoriţilor din Arad, sfin-

sunt trecute cele treisprezece nume, în or-

ţită în cinstea Sfântului Anton de Padova, a

dinea execuţiei.

fost ridicată în 1902-1903, după demolarea
•◊•

•◊•

în 1704 a bisericii baroce a ordinului, biserica

Parcul Reconcilierii

fiind sfinţită în final în 1911. Pe frontispiciul

GPS 46.17105N, 21.30879E

bisericii, pe soclul de deasupra intrării a fost

Mănăstirea ortodoxă cu hramul „Sfân-

plasată o statuie Piéta. În friza cornişei afla-

După

tul Simion Stâlpnicul”

te deasupra statuii se poate citi inscripţia ur-

de la 1848-49, cei 13 generali ai armatei

310486 Arad, Str. Dunării Nr. 170

mătoare, din evanghelistul Luca „Casa mea

maghiare au fost condamnaţi la moarte şi

GPS: N 46° 12' 36.6" E 21° 16' 37.1"

este casa rugăciunii”. Peste sala de la intrare

executaţi la Arad, pe 6 octombrie 1849. În

www.primariaarad.ro

se înalţă un turn ornamentat, cu secţiune

memoria lor a fost dezvelită Statuia Liber-
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înfrângerea

Revoluţiei

maghiare

tăţii, pe 6 octombrie 1890. În 1919, admi-

al sării, care închidea vechea piaţă centrală,

cerea oraşului a decis să se construiască un

nistraţia de atunci a îndepărtat statuia din

în prelungirea căreia aveau loc odinioară

teatru modern, contemporan pentru oraş.

locaţia sa iniţială, ea fiind din nou ridicată

târgurile zilnice. Execuţia clădirii a fost re-

Teatrul a fost terminat în 1874, la deschi-

în spaţiul public abia după 85 de ani, după

alizată de arădeanul Pekár Ferenc, simplifi-

derea sa participând şi împăratul Franz Iosif.

restaurare, în 2004, în parcul memorial de-

când puţin planurile iniţiale.

De-a lungul vremurilor a căzut de mai multe

dicat reconcilierii româno-maghiare. Vizavi

Clădirea, considerată o perlă arhitecturală

ori pradă flăcărilor, dar de fiecare dată, con-

de grupul statuar, pe un arc de triumf de

avea menirea să demonstreze moderniza-

ducerea oraşului s-a îngrijit de reconstrucţia,

9 metri se află statuia lui Avram Iancu şi a

rea, ridicarea la rang de oraş european a

respectiv, după caz, şi de modernizarea sa.

camarazilor săi, luptători în revoluţia româ-

oraşului Arad la sfârşitul secolului al XIX-lea.

Edificiul cu trei etaje, ridicat în stil neoclasi-

nă, creaţie a sculptorului Ioan Bolborea.

Ceasul pentru turnul său înalt de 54 de me-

cist este şi în ziua de azi una dintre cele mai

tri a fost adus în 1878 din Elveţia. Geamu-

impozante clădiri ale oraşului.

rile din sticlă colorată ale antreului prezintă
anotimpurile în imagini alegorice. Piaţa din

•◊•

faţa clădirii a fost denumită Piaţa Revoluţiei,
în amintirea evenimentelor din decembrie

Biserica ortodoxă sârbă, cu hramul

1989.

Sfinţilor Petru şi Pavel
310091 Arad, Piaţa Sârbească nr. 1
GPS: 46.16680 N, 21.31175 E
Cea mai veche clădire din Arad a fost construită între 1698-1702, în cartierul vechi al
Aradului, aşa-numitul oraş sârbesc, în stil
baroc timpuriu. Turla bisericii a fost făcută

•◊•

din plăci de bronz, şi poartă amprenta stilului rococo, crucea din vârful său stând pe

Catedrala „Naşterea Sf. Ioan

o sferă. A fost restaurată în 1790. În colec-

Botezătorul”

ţia bisericii se găsesc cărţi şi documente ce

310090 Arad, Piaţa Catedralei, Nr.1

prezintă istoria comunităţii sârbe din Arad,

GPS: 46.17043 N, 21.31175 E

precum şi steagurile breslelor din Arad şi ale

Telefon: +40 257/281-803

grănicerilor de pe Valea Mureşului, din tim-

Monumentul ce poartă amprenta stilului baroc a fost ridicat între 1862-1865, pe
baza proiectelor lui Anton Zigler. Construcţia
sa a fost finanţată de familia Mocioni şi de
bancherul vienez Gheorghe Sina. Interiorul
este decorat cu fresce în stil bizantin reprezentând scene biblice şi sfinţi. Clopotul său
a fost turnat în 1764 pentru predecesoarea
sa, catedrala veche demolată, de unde a

pul turcilor şi a Imperiului Habsburgic.
•◊•
•◊•

Teatrul Clasic „Ioan Slavici”
310099 Arad, Bl. Revoluţiei Nr. 103

Turnul de apă din Arad

GPS: 46.17117 N, 21.31548 E

310101 Arad, Str. Ceaikovski Nr. 9A

Telefon: +40 257/280-016

GPS: 46.16973 N, 21.30779 E

Fax: +40 257/280-018

Telefon: +40 257/280-886
Fax: +40 257/255-495

ajuns în clădirea aceasta. Biserica a funcţionat până în 2009 ca şi catedrală episcopală

Clădirea înaltă de 35 de metri, ce aminteş-

a episcopiei Aradului, până ce s-a încheiat

te de turnurile medievale, proiectată de Ybl

construcţia noii catedrale din Arad, Sfânta
Treime.
•◊•

Palatul Administrativ din Arad
310130 Arad, Bl. Revoluţiei Nr. 75
GPS: 46.17541 N, 21.31898 E
Telefon, Fax: +40 257/270-277
E-Mail: turism@primariaarad.ro
A fost construit între 1872-1875, pe baza

Primul teatru al oraşului Arad a fost constru-

proiectelor lui Lechner Ödön. Clădirea eclec-

it între 1816-1817, la iniţiativa negustorului

tică, ornamentată cu elemente clasiciste şi

vienez Hirschl Jakab, timp de decenii apă-

neo-renascentiste a luat locul fostului oficiu

rând aici numeroase trupe. În 1864 condu-
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Miklós a fost inaugurată în 1896. Edificiul

Biserica premergătoare bisericii ortodoxe

Program de vizitare: luni - vineri: 9:00-

masiv, ridicat din piatră şi cărămidă servea

din Lipova provine din secolul al XIV-lea,

18:00, sâmbătă - duminică: 9:00-18:30

aprovizionării oraşului cu apă, dar asigura

şi probabil a aparţinut de o mănăstire sâr-

Treptele ce pornesc din centru, din piaţa de

şi alarma în caz de incendii, acesta fiind şi

bească. Turcii au transformat-o în moschee.

lângă Primărie, duc la biserică.

motivul pentru care a fost plasat în imedia-

În 1732 a fost reconstruită din ruine în stil

ta apropiere a pompierilor. În perioada când

baroc, mai apoi a fost extinsă în 1797. Fres-

a fost construită, era considerată cea mai

cele sale au fost pictate în 1732 de meşterul

înaltă clădire din oraş. A fost folosită pentru

Nedelcu Popovici, dar picturile din apropi-

aprovizionarea cu apă până în 1956. Astăzi

erea intrării sunt mult mai vechi. Frescele

este muzeu şi spaţiu expoziţional.

de pe pereţii exteriori, realizate tot în 1732
sunt acoperite în mare parte de tencuială.
Cele mai frumoase piese ale iconostasului

11. Lipova

au fost pictate în 1785 de Stefan Tenecki.
Şcoala (odinioară ortodoxă) de lângă bise-

Lipova este situată pe malul stâng al Mu-

rică a fost construită în 1773, a fost prima

reşului, la 30 de kilometri de Arad. Este

şcoală ortodoxă permanentă a oraşului.

menţionată în documente încă din 1324.

Etajul i-a fost adăugat în 1818. Destinaţia

Cuprinde fostele localităţi Radna şi Şoimoş.

poate fi vizitată oricând, relaţii se pot obţine

Istoria Lipovei este strâns legată de cetatea

de la parohia de lângă biserică.

ce stătea odinioară aici, probabil construită
de Béla al IV-lea, în anii de după năvălirea
tătarilor, pentru că aceasta era aşezarea
transilvăneană expusă celor mai multe incursiuni străine. În decursul istoriei, cetatea
şi-a schimbat stăpânul în repetate rânduri.
Pe lângă cetate, în dezvoltarea aşezării un

Mănăstirea se găseşte pe Dealul Lipovei.

rol important a revenit şi Mureşului: în seco-

Mănăstirea Catolică este renumită în ţară,

lele XV-XVII Lipova era locul de depozitare

dar şi peste hotare. Mariaradna este un im-

al sării exploatate în Transilvania, transpor-

portant loc de pelerinaj, din judeţul Arad,

tate pe Mureş şi destinate exportului.

•◊•

La nord-vest de Lipova se află Radna (Mariaradna), unul din cele mai renumite locuri
de pelerinaj Maria.
•◊•

Bazarul turcesc
315400 Lipova, Strada Nicolae Balcescu
nr. 27.
GPS: N 46° 5' 41.2" E 21° 41' 19.6"
În 1717 generalul imperial Löffelholz, comandantul cetăţii Aradului a dispus demolarea ultimelor ruine ale cetăţii, astfel perioada otomană este în prezent evocată doar
de clădirea cu arcade a bazarului turcesc.

dedicat Sfintei Fecioare. Icoana miraculoasă
a fost achiziţionată în 1668 de negustorul

Muzeul orășenesc din Lipova

bosniac catolic Georgius Vrichonassa. Ea a

„Sever Bocu”

împodobit mai târziu altarul vechii capele.

315400 Lipova, str. N. Bălcescu nr. 21

În 1695, după ce Lipova a căzut pe mâna

GPS: N 46° 55’19”, E 021° 41’68.58'

otomană, turcii i-au dat şi acesteia foc, îm-

Telefon: +40 257/563-303

preună cu multe alte obiecte de cult, însă

Program de vizitare: marţi - duminică:

icoana a rămas intactă în incendiu. De pe

9:00-17:00, luni: închis

acoperişul în flăcări al capelei, ţiglele in-

Castelul de odinioară al lui Ion Mişici (de-

candescente cădeau pe oastea otomană.

putat în Dietă al circumscripţiei Lipova în

Biserica a fost renovată ulterior, în cinstea

anii 1861 şi 1865–1868) a fost ridicat în pri-

icoanei miraculoase. În 1730 a fost ridicat

ma jumătate a secolului al XIX-lea. În 1930,

conventul franciscan, iar mai târziu, în 1767,

Sever Bocu l-a transformat pentru nevoile

biserica de pelerinaj. De atunci, a devenit

personale. Astăzi în clădire funcţionează

locul de pelerinaj al arădenilor şi al celor din

muzeul orăşenesc, unde sunt expuse pictu-

împrejurimi.

rile provenite din colecţia Eleonora Costescu
•◊•

şi Vasile Varga.

12. Șoimoș
Biserica ortodoxă

•◊•

315400 Lipova, Str. 9 Mai Nr. 9

Până în 1910, Şoimoş a fost un sat ce apar-

GPS: N 46° 5.5887', E 021° 42.0488'

Mănăstirea Maria Radna

ţinea administrativ de Lipova. Prima men-

Telefon: +40 723 375 552, +40 257 561 109

GPS: N 46° 5' 57.17", E 21° 41' 10.93"

ţionare a aşezării este din anii 1270. Între

E-Mail: office@bisericaortodoxalipova.ro

Telefon: +40 257/563-092

1272-1275 cetatea sa a fost ridicată de banul

www.bisericaortodoxalipova.ro

Radna, str. Iancu Jianu nr. 1, Dealu Plopilor

Severinului, Pavel, la rangul de centru de do-
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meniu, care a fost în secolul al XIV-lea centrul

13. Şiria

portantă. În prima jumătate a secolului al

moşiei regale. Ulterior a ajuns în proprietatea

XV-lea, stăpânul cetăţii este regele Matei,

lui Iancu de Hunedoara, care a construit zi-

Se află la 25 de km nord-est de Arad. Pe 13

iar între 1461-1464, cei din familia Báthory.

dul circular exterior şi a extins aripa caste-

august 1849, pe şesul de lângă Şiria, armata

În 1514 este ocupată de trupele lui Gheor-

lului. Oştirile otomane au asediat la început

condusă de Görgey Artúr a depus armele în

ghe Doja, iar la mijlocul secolului al XVI-lea,

fără succes aşezarea şi cetatea, însă în anul

faţa oştirii conduse de generalul rus Rüdiger,

de turci, care o stăpânesc până în 1595.

următor, apărătorii cetăţii, acoliţi ai lui Ferdi-

ca moment final al Revoluţiei de la 1848-49.

Între 1599-1600 cetatea găzduieşte garni-

nand, au predat zona turcilor. Urmarea repe-

Dar satul nu este renumit doar pentru acest

zoana lui Mihai Viteazul. Între 1607-1693,

tatelor recuceriri, succedate de noi căderi pe

lucru, ci şi pentru cetatea situată deasupra sa-

aceasta cade din nou pe mâna turcilor. De-

mâna turcilor a fost că la sfârşitul anilor 1700

tului, menţionată de documente pentru prima

gradarea ei a fost accelerată de faptul că în

a fost ordonată golirea aşezării şi a cetăţii, şi

dată în 1318 („fortificaţia Şiriei”). Aşezarea şi

jurul lui 1750, pietrele ce serveau ca material

aruncarea în aer a acesteia din urmă.

cetatea probabil îşi datează înfiinţarea în pe-

de construcţie pentru ridicarea castelului din

rioada de după năvălirea tătarilor, care au de-

sat au fost cărate de aici. În 1784, în tim-

vastat ţara în secolul al XIII-lea. Abaţia cisterci-

pul răscoalei lui Horia, armata austriacă din

ană de la Şiria a fost fondată în 1190. Deasupra

Arad i-a nimicit ruinele cu tunurile.

Ruinele cetăţii Șoimoș

Şiriei şi astăzi se văd foarte bine ruinele cetăţii

Sub dealul cetăţii se situează castelul Bohus,

GPS: N 46° 6' 53.5" E 21° 43' 37.1"

construite în jurul secolului al XIII.-lea. Potrivit

construit în secolul al XIX-lea în stil neoclasi-

Ruina cetăţii de importanţă istorică poate fi

descrierii călătorului turc Evliya Çelebi, care a

cist. Are 30 de camere şi o intrare decorată

vizitată liber, tot timpul anului.

trecut pe aici în secolul al XVII- lea: „deasupra

cu coloane dorice. În această clădire au fost

•◊•

stâncii ruginii înălţate până la vârful cerului,

duse tratativele de capitulare de la sfârşitul

stând ca un cuib de şoimi, o cetate mică, pu-

Revoluţiei din 1848-49, de către Görgey şi

ternică, colorată. În cetate sunt şaizeci de case,

mandatarul ţarului, Frolov, în ajunul capi-

o geamie şi un grânar şi nu este altfel de clădi-

tulării necondiţionate din 1849. În prezent,

re. Înaintea singurei sale porţi, ce priveşte spre

castelul găzduieşte muzeul marelui scriitor

est, se află locul de pelerinaj al Martirilor”

român născut la Şiria, Ioan Slavici (18481925). Tot aici a fost amenajat şi muzeul

•◊•

compozitorului Emil Monţia (1887-1965),
care deşi nu s-a născut aici, a trăit la Şiria.

Ruinele cetăţii Șiria
GPS: N 46° 15' 58.7" E 21° 39' 24.8"
Venind dinspre Lipova spre Şoimoş, după
câteva minute ni se iveşte în faţa ochilor cetatea, care administrativ aparţine de Lipova.

Ruinele cetăţii de importanţă istorică pot fi
vizitate liber, tot timpul anului.
Cetatea avea deja în 1331 o garnizoană im-

14. Pâncota
Pâncota se află la 44 de kilometri de Arad,

Cetatea a fost ridicată pe dealul ce se înalţă

la piciorul nord-vestic al munţilor Zărandu-

lângă aşezare probabil în 1278. În 1541 aici

lui, pe teren de şes, lângă pârâul Pâncota.

s-a odihnit pentru câteva zile regina Izabela,

Centrul meşteşugar al secolului al XIX-lea

în drumul său dinspre Buda spre teritoriile

era renumit încă în secolul al XVIII-lea pen-

transilvane, Buda fiind ocupată de sultanul

tru târgurile sale.

turc Soliman. Cetatea din Şoimoş era încon-

Castelul său în stil baroc, dar purtând şi ele-

jurată de un şanţ adânc fără apă, care putea

mente rococo a fost construit la ordinul lui

fi traversat pe un podeţ de lemn culcat pe

Dietrich József în 1830, apoi, în 1855 a fost

stâlpi de piatră. Turnul porţii de odinioară

moştenit de Sulkowsky József.

stă în picioare, relativ integru. Turnul bătrân

La aproximativ 500 de metri de marginea

pătrat, cuprins de aripile de castel se înalţă

sa, pe partea nordică a dealului Highis Dro-

deasupra curţii cetăţii. Consolele terasei regi-

cea de deasupra oraşului se găsesc ruine de

nei Izabela rezistă încă secolelor, dar aspectul

cetate: o colină de pământ ovală, înconju-

general este dezolant.

rată de şanţ defensiv. În aşezare s-a năs-

Pe jos, putem ajunge aici în 30 de minute,

cut Csíky Gergely (1842-1891), romancier,

iar dintre ruinele sale ni se deschide o pa-

dramaturg. Placa sa comemorativă a fost

noramă impresionantă asupra văii Mureşu-

montată pe zidul casei sale natale la come-

lui. Cetatea Şoimoş, în ciuda distrugerii ma-

morarea a 15 ani de la moartea sa, de către

sive, este încă un important sit istoric al văii

Societatea Kölcsey din Arad. Pe 31 martie

Mureşului, pentru reabilitarea căreia au înce-

1891, s-a născut aici Asbóth Oszkár, inven-

put pregătirile.

tatorul elicopterului.
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15. Dezna

ortodoxe, dintre care în cea mai veche se

mărite. Acoperişul de şindrilă de dinainte

găseşte o frescă bizantină din secolele XII-

a fost schimbat în 1896 cu tablă. Poate fi

Ruinele cetăţii Dezna

XIII, biserica aflată pe strada principală a fost

vizitată oricând, informaţii pot fi cerute la

GPS: N 46° 24' 40.6" E 22° 15' 4.6"

ridicată la mijlocul secolului al XVIII-lea. În

parohia de peste drum.

La 32 de km est de Ineu, pe dealul cetăţii

împrejurimile aşezării, cei interesaţi pot vizi-

aflat deasupra comunei Dezna găsim ruine-

ta ateliere meşteşugăreşti tradiţionale: ate-

le cetăţii Dezna. Ruinele cetăţii se află pe

lier de olărit şi de dogar (Târnăviţa), icoane

vârful dealului cu înălţimea de 389 de metri

(Poienari), picturi naive (Brusturi). În aşeza-

ce se ridică deasupra satului. A fost ridica-

re, pot fi vizitate următoarele monumente

tă în 1318, numele ei din Evul Mediu fiind

şi situri memoriale: Biserica voievodală (se-

Desznye.

colul al XIV-lea), Biserica fortificată (1766).
•◊•

16. Gurahonţ
Biserica „Adormirea Maicii Domnului”
317160 Hălmagiu, Str. Avram Iancu Nr. 31
GPS: N 46° 16' 4.9" E 22° 35' 28.6"
Telefon: +40 257/319-219
Biserica ortodoxă Adormirea Maicii Domnului, cu detalii gotice, boltă rectangulară, a
fost ridicată în forma actuală în jurul anului
1440, potrivit inscripţiei în limba slavonă de
pe zidul estic al navei „reînnoită de Jupanul Moga şi fratele său”. Pe pereţii navei şi
pe boltă s-au păstrat fragmente de frescă
realizate în a doua jumătate a secolului al
XV-lea. În curtea bisericii poate fi văzută
piatra de odinioară a cinzaiului (a ruşinii),
unde erau pedepsiţi vinovaţii din localitate.
Episcopul ortodox de Arad poartă până azi
printre titluri pe cel „de Hălmagiu”.
Pornind de aici, pot fi vizitate biserici de
La Gurahonţ, în centrul aşezării, pot fi vizitate două biserici ortodoxe, construite în
secolele al XIX-lea şi al XX-lea. Este intere-

lemn din secolul al XVIII.-lea în localităţile
Ioneşti, Tisa, Ţărmure, Bodeşti, Luncşoara şi
Vâjdoci.

Poieni este ultimul sat de pe valea Bega
Poienilor, fiind aşezat cel mai în amonte în
rândul localităţilor de pe această vale – ceva
mai jos se află satul Crivina de Sus şi centrul
de comună, Pietroasa (şi aceste două sate
adăpostesc câte o biserică de lemn). Primele menţiuni ale satelor de pe valea Bega
Poienilor le avem din secolul al XVI-lea, dar
se poate bănui că satele sunt, de fapt, mai
vechi.
•◊•

Biserica de lemn din Poieni
Sat Poieni, com. Pietroasa
GPS: 45.801491 N, 22.45282 E
Contact: cheia bisericii se află la epitropii
Paveloni Ioan (casa nr. 19) şi Hobean Vasile
(casa nr. 21). Vizitele pot fi anunţate telefo-

sant şi valoros parcul dendrologic Silva, ce

nic la preotul Ionel Cotocea

prezintă pe 12 hectare peste 400 de specii
din toate colţurile lumii.

18. Poieni

•◊•

(+40 788/597-582, +40 723/093-733, vorbeşte engleză şi franceză)

De la Gurahonţ pot fi accesate cu maşina şi

Biserica „Nașterea Maicii Domnului”

E-mail prin Infocentrul Turistic Timişoara:

pe jos aşezările vecine, unde putem vizita

(Biserica fortificată în stil baroc rustic)

infoturism@primariatm.ro

biserici de lemn Buceava-Şoimuş şi Mădri-

317160 Hălmagiu, Str. Avram Iancu Nr. 33/A

geşti, precum şi mori de apă în Honţişor, Ia-

GPS: N46° 16.0', E022° 35.0'

Biserica de lemn se află în mijlocul satu-

cobini, Zimbru şi Iosăşel.

Telefon: +40 257/319-219

lui, lângă şcoală, între strada principală şi
Bega. Şindrila îmbracă nu doar acoperişul,

17. Hălmagiu

Biserica ortodoxă Naşterea Maicii Dom-

ci şi pereţii bisericii în întregime, de aseme-

nului a fost construită între 1757-59 de

nea şi turnul cu bulb baroc dublu.

enoriaşii rămaşi fără biserică, din donaDocumentele menţionează aşezarea încă

ţia negustorului Andrija Jakubović. (El a şi

La Poieni nu mai avem de-a face cu o pic-

din secolul al XV-lea. În secolul al XVIII-lea

fost înhumat în biserică, în 1766.) Zidurile

tură de factură tradiţională, căci pictorul

a ajuns în proprietatea familiei Bethlen. Din-

sale au fost ridicate în 1867 cu 80 de cm,

Petru Nicolici a creat aici în stil clasicist. Şi

tre atracţiile sale se remarcă două biserici

iar deschiderile uşilor şi ferestrelor au fost

temele iconografice sunt, în bună parte,

19

preluate din pictura bisericească apuseană,

Contact: Preot Valentin Murar, telefon: +40

unei femei ce a păcătuit este străpuns de

precum ciclul ”Patimilor” şi ”Faptele îndu-

748/776-569; cheia bisericii se află la crâs-

un şarpe, etc. În plus, dracii încearcă să „tri-

rării trupeşti”. Corpurile personajelor sunt

nicul Simonescu Mircea (casa vis-a-vis de

şeze” la cântărirea faptelor bune şi a fapte-

suple, graţioase, pictorul încearcă să redea

biserica nouă, telefon: +40 256/312-829)

lor rele, trăgând balanţa de partea lor.

expresia şi mimica chipurilor personajelor
prin modularea umbrelor. Pe timpanul din

E-mail: Vizitele pot fi anunţate pe e-mail

partea vestică a naosului se observă in-

prin intermediul Infocentrului Turistic Timi-

scripţia cu caractere chirilice ce ajută la da-

şoara, infoturism@primariatm.ro

20. Traian Vuia

tarea construcţiei şi pictării bisericii. Celor

Satul Traian Vuia se află într-o zonă de deal,

interesaţi de pictură le recomandăm şi o

aşezat pe terasele înalte dintre lunca Begăi

vizită la biserica de lemn din Curtea. Acolo,

şi Munţii Poiana Ruscăi, în apropiere de con-

acelaşi Petru Nicolici a creat pictura interi-

fluenţa râului Bega cu pârâul Gladna.

orului, însă în stil baroc destul de specta•◊•

culos – biserica din Curtea a fost pictată cu
aproape 10 ani mai devreme decât cea din
Poieni, la acel moment barocul fiind încă

Muzeul Traian Vuia

dominant, clasicismul nu-şi făcuse încă

307435 Traian Vuia, Str. Principală nr. 108A

apariţia în Banat.

GPS: 45.798431 N, 22.067177 E
Telefon: +40 256/324-479

Biserica de lemn se află în mijlocul satului. A fost construită spre sfârşitul secolului
al XVIII-lea (ştim sigur că a fost pictată în
1781) din bârne lungi de gorun, în sistem
„Blockbau”, legate între ele prin cuie de
lemn. Pereţii exteriori sunt decoraţi cu cruci
simple de lemn care amintesc de locuitorii
care au murit departe de sat. Acoperişul

E-Mail: comunatraianvuia@yahoo.com

este acoperit cu şindrilă, şi micul turn din

Muzeul Memorial Traian Vuia este adăpos-

partea vestică (deasupra naosului) se ter-

tit de o construcţie nouă, modernă, chiar

mină cu un bulb baroc, la rândul său aco-

în mijlocul satului – pe strada principală

perit cu şindrilă. Biserica prezintă, conform

(DN68A, Lugoj – Deva). Marele inventator,

tradiţiei, două intrări: în partea vestică se

pionier al aviaţiei, Traian Vuia (1872-1950),

află intrarea femeilor, iar înspre sud este

este autorul invenţiei de „aeroplan-auto-

19. Zolt

intrarea bărbaţilor.

mobil”, pe care o şi brevetează în 1903. În

În nord-estul Banatului peisajul se înal-

În biserică se pot vedea picturile deosebit

către Academia de Ştiinţe din Franţa, care

ţă treptat, trecând în zona montană: sunt

de valoroase create de „zugravii” Teodor

a considerat că: „Problema zborului cu un

Munţii Poiana Ruscăi, care reprezintă o

şi Atanasie din Lugoj, picturi aplicate direct

aparat care cântăreşte mai mult decât ae-

graniţă naturală între Banat şi Transilvania

pe lemn şi care acoperă majoritatea su-

rul nu poate fi rezolvată şi nu este decât un

învecinată. Cadrul natural este întregit de

prafeţelor interioare. Pentru ochiul profan,

vis.”. Traian Vuia este considerat drept reali-

Lacul Surduc, cel mai mare luciu de apă

cele mai interesante scene sunt pictate în

zatorul primului zbor autopropulsat. În 1906,

din judeţul Timiş, aflat la cca. 15 km de sat.

pronaosul tăvănit (acesta este destul de

la Montesson în Franţa, aparatul „Vuia 1”

Zoltul a fost menţionat pentru prima dată

scund, deoarece deasupra sa se află sis-

s-a ridicat doar prin forţa motorului, având

în 1452. Cu toate acestea şi după 1718 el a

temul de bârne ce susţine turnul). Pe pe-

deci sisteme proprii de propulsie, decolare

rămas un sat mic, cu doar 10 case. Datorită

retele stâng (sudic) al pronaosului se vede

şi aterizare, fără catapultă sau alte mijloace

izolării sale, această situaţie nu s-a schim-

portretul ctitorului – cneazul Obeadă este

”ajutătoare” exterioare. Evenimentul a fost

bat radical nici până azi.

îmbrăcat în straie de sărbătoare şi are o

relatat pe larg în presa occidentală. În mu-

atitudine mândră, „făloasă”. La dreapta uşii

zeul din satul Traian Vuia se află o replică la

vedem scena Judecăţii de Apoi ( Judecata

scara 1:1 a „Liliacului”, dar şi multe schiţe şi

de pe Urmă) unde mai mulţi draci chinuie

detalii tehnice. Se poate vedea schema (cu

Biserica de lemn din Zolt

sufletele păcătoşilor: se observă un cuplu

imagini de epocă) a unei „instalaţii mobi-

307172 sat Zolt, comuna Fârdea

ce nu este lăsat să doarmă de către un

le pentru generare de aburi”, brevetată în

GPS: 45.757082 N, 22.255989 E

drac care face gălăgie din tigaie, pieptul

1925.

acelaşi an, proiectul său fusese respins de

•◊•
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21. Lugoj

•◊•

colul al XVIII-lea: două ortodoxe (cea episcopală şi, respectiv, cea parohială) şi una

Prima menţiune este din 1242, când ceta-

Podul de fier

tea Lugojului a fost distrusă în marele atac

Strada Nicolae Bălcescu (podul uneşte

tătar asupra Europei. Importanţa aşezării a

străzile Unirii şi Mocioni)

crescut în timp, devenind cel mai însemnat

GPS: 45.683857 N, 21.904179 E

romano-catolică.
•◊•

târg din jumătatea de est a Banatului. În

Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regi-

1551, regina Izabela acordă oraşului stemă

mentului de Graniţă

proprie.

325400 Caransebeş, Piaţa General Ion

După ce a fost administrat o perioadă de

Dragalina nr. 2

către principii Transilvaniei, în 1658 Lugo-

GPS: 45.414456 N, 22.213669 E

jul a fost ocupat de turci. După 1718, anul

Telefon: +40 255/512-193,

instalării administraţiei habsburgice în Ba-

Fax +40 255/514-173

nat, prin colonizări succesive ia naştere pe

E-mail: mjergcaransebes@yahoo.com

malul sudic al Timişului „Lugojul German”

Program de vizitare: marţi – duminică 10-

(Deutsch-Lugosch).

15, luni închis.

Lugojul Român şi cel German se vor uni
abia la 1795. Din punct de vedere politic,

•◊•

Lugojul era reprezentativ pentru românii
bănăţeni.
Eftimie Murgu, conducătorul revoluţiei române din 1848-1849 din Banat, a activat în
principal la Lugoj. Sfârşitul sec. al XIX-lea şi
începutul sec. XX aduc mai multe investiţii
industriale, între care şi renumita fabrică de
mătase naturală, dar şi o dezvoltare edili-

Centrul vechi al „Lugojului german”
Splaiul Coriolan Brediceanu şi străzile Bucegi, Cuza-Vodă, A. Mocioni, M. Eminescu,
Cernei
GPS: 45.682954 N, 21.902036 E (intesecţia
străzilor A. Mocioni şi Bucegi).

fost reşedinţa judeţului Caraş-Severin până
în 1927.

mentului de Graniţă este adăpostit într-o
veche garnizoană austriacă, sediul fostei
„Cazarme de Infanterie”. Clădirea masivă
are o arhitectură severă, austeră, în stilul
baroc folosit la mijlocul secolului al XVIII-lea
pentru edificiile militare. Colecţiile acoperă
domeniile: arheologie, istorie medievală şi
modernă, etnografie dar şi artă plastică religioasă şi laică. Aici se păstrează şi o colecţie

tară accentuată, construindu-se multe clădiri în stil eclectic sau Secession. Lugojul a

Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regi-

22. Caransebeş

valoroasă de documente vechi.
•◊•

Oraşul este aşezat la poalele Carpaţilor

Obiective turistice:

Meridionali. Deasupra lui se înalţă Munţii
•◊•

Biserica Ortodoxă „Adormirea Maicii
Domnului” şi colecţia de artă bisericească
veche a Protopopiatului din Lugoj
305500 Lugoj, Str. 20 Decembrie 1989 nr. 7
GPS: 45.6871 N, 21.90573 E
•◊•

Turnul fostei biserici „Sfântul Nicolae”
305500 Lugoj,
Str. Victor Vlad Delamarina f.n. (lângă
Colegiul Naţional „Iulia Hasdeu” şi biserica
de mai sus)
GPS: 45.686793 N,
21.9072 E

•◊•

Ţarcu, ce depăşesc 2100 metri altitudine.
Cetatea Caransebeşului a fost menţionată
pentru prima dată în 1289, fiind de multe ori
modificată şi modernizată, apoi demolată
în urma tratatului de pace de la Karlowitz
(Sremski Karlovac) dintre turci şi habsburgi.
Până la ocupaţia otomană (1658), Caransebeşul a constituit cea mai importantă aşe-

Rezervaţia arheologică Tibiscum-Jupa
325401 Sat Jupa, Municipiul Caransebeş
GPS: 45.467445 N, 22.18925 E
Acces de pe DN6 (Timişoara-Bucureşti),
la cca. 300 metri nord de satul Jupa, un
drum secundar se desface către est (locul
de unde se desface drumul secundar este
marcat cu panou).

zare a districtelor româneşti privilegiate din
zona Banatului Montan. În schimbul unor

Tibiscum a fost una dintre localităţile de pri-

îndatoriri militare, regele Ungariei a acor-

mă importanţă ale provinciei romane Dacia.

dat acestor districte drepturi sporite. După

În imediata apropiere a castrului s-a dezvol-

ce Banatul a devenit domeniu al Casei de

tat un „vicus”, aşezare a comercianţilor ce

Habsburg la Caransebeş s-a stabilit sediul

aveau legături strânse cu armata (erau, în

regimentului de graniţă, responsabil cu apă-

principal, diverşi furnizori). Rezervaţia arhe-

rarea graniţei sud-estice a imperiului. De-a

ologică Tibiscum se întinde pe 17 hectare,

lungul secolelor al XVIII-lea şi al XIX-lea, în

cuprinzând diversele ruine descoperite până

oraş s-au stabilit, pe lângă românii care au

astăzi, care acoperă perioada de la primul

rămas mereu puternic majoritari, germani şi

război daco-roman până în sec. al IV-lea

grupuri mai mici de evrei, maghiari şi ruteni

d.C. – ceea ce înseamnă încă circa 100 de

(ucraineni). Importanţa pe plan cultural este

ani după retragerea armatelor romane (271

Piaţa Josif Constantin Drăgan

subliniată de prezenţa Episcopiei Române

d.C.). Locuitorii rămaşi fără sprijinul armatei,

GPS: 45.684904 N, 21.905416 E

Ortodoxe şi a trei valoroase biserici din se-

de teama atacurilor frecvente ale „barbari-
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lor”, au încercat să întărească vechile ziduri

(lanternă). Cavitatea naturală a constituit

fost înglobate într-un mare hotel, construit

prin încastrarea de monumente votive. Se

un cămin ideal pentru omul preistoric, de-

după o geometrie „modernă”, severă. Se

văd şi azi resturile incintei fortificaţiei, ale

oarece era uşor accesibilă, situată într-o

păstrează trei cabine pentru îmbăiere, apa

porţilor de acces, ale comandamentului

zonă cu climă blândă (chiar şi în perioada

curgând prin trunchiuri de pin negru, sco-

(„principia”) precum şi ale altor clădiri. Se

glaciaţiunilor cuaternare), cu deschidere

bite. Există aici copii ale mai multor tabule

păstrează bine şi o parte a drumului antic,

votive (inscripţii dedicate unor zeităţi, drept

pe o porţiune de 100 de metri văzându-se

mulţumire pentru însănătoşire), precum şi

pavajul cu dale de gresie.

un „Hercules” săpat direct în stânca de calcar. Se pare că mulţi oameni l-au ciobit de-a
lungul timpului, iar pulberea rezultată din

23. Băile Herculane

pisarea aşchiilor a fost amestecată cu apă,
rezultând o „poţiune”. Consumatorii acesteia

În sud-estul Banatului, în frumoasa vale a

sperau că vor dobândi o parte din vigoarea

Cernei, se află cea mai veche staţiune bal-

eroului legendar.

neară din România şi una dintre cele mai
vechi din lume. Prima atestare documentară este din anul 153 d.C. După retragerea
romană din Dacia (271 d.C., sub împăratul
Aurelian) termele nu au mai fost întreţinute, peste apeducte şi bazine a crescut, secole de-a rândul, pădurea. „ Jungla” a fost
defrişată abia după 1718. Din perioada secolului al XVIII-lea, ca urmare a celor două
războaie dintre austrieci şi turci nu s-a mai
păstrat aproape nimic. S-au menţinut totuşi
foarte bine două nuclee vechi ale staţiunii:
Piaţa Hercules, ridicată la începutul secolului al XIX-lea şi zona Cazinoului şi a Băilor
Neptun ridicată spre sfârşitul secolului al
XIX-lea. În această perioadă „Herkulesbad”
devenise loc de petrecere a concediilor

•◊•
spre sud, avea de asemenea galerii ascendente (ce păstrau căldura), iar în imediata
apropiere existau izvoare de apă termală.
Peştera a fost locuită în paleolitic, neolitic,
epoca bronzului şi cea a fierului. Cele mai
vechi descoperiri sunt din stratul Wurm II.
S-a găsit aici un amestec de oase de urşi de
peşteră şi piese cioplite din cuarţit, folosite
probabil de vânătorii de urşi de peşteră, cu
o vechime de circa 30.000 ani. După intrare
se ajunge într-o sală largă, bine luminată de
o intrare secundară („fereastră”) ce oferă o
privelişte frumoasă asupra Văii Cernei, copleşită de verdeaţă.

pentru aristocraţii din întregul imperiu. To-

•◊•

nul a fost dat de „Sissi” (împărăteasa-regină Elisabeta) care, prin cele cinci sejururi
petrecute la Herculane, a ajutat enorm la
popularizarea staţiunii. În 1896 a avut loc
întâlnirea tripartită dintre Franz Joseph şi
regii României şi Serbiei. Franz Joseph a
remarcat faptul că „... avem aici, în această

sălbatică vale a Cernei, cea mai frumoasă
staţiune de pe continent”.

Băile Romane în cadrul Hotelului Roman
325200 Băile Herculane str. Romană nr. 1
GPS: 44.895404 N, 22.428224 E
Telefon: +40 255/560-390,
+40 255/560-394
E-mail: hotel_roman@yahoo.com,

Piaţa Hercules, ansamblu de arhitectură
– etapa „grănicerească” a staţiunii
325200 Băile Herculane, Piaţa Hercules
GPS: 44.890942 N, 22.424866 E
Piaţa reprezintă un nucleu urban construit în
primele trei decenii ale secolului al XIX-lea.
Acesta a înlocuit construcţiile modeste din
secolul al XVIII-lea, care fuseseră afectate
de cele două războaie turco-austriece. Spre
nord piaţa este închisă de mica biserică romano-catolică, pe frontispiciul ei fiind evocat împăratul Ferdinand.
În centrul pieţei se află faimoasa statuie a
lui Hercule, turnată din oţel de tun şi făcută
cadou de arhiducele Karl. Cu excepţia fostei
clădiri a administraţiei staţiunii (în centrul
frontului vestic), care este o bijuterie Art
Nouveau în ruină, stilul clădirilor este unul
clasicist, tipic epocii, cu decoraţiuni reţinute,
elegante şi de o modestie aproape cazonă.

contact@hotelroman.eu
www.hotelroman.eu

•◊•

Orar de vizitare: zilnic: 08.00-16.00

Cazinoul şi Băile Neptun –

•◊•
Ceea ce s-a păstrat din băile romane de la

etapa „Franz Joseph” a staţiunii

Peştera Hoţilor – Grota Haiducilor

Herculane este doar o mică parte din com-

325200 Băile Herculane, Piaţa Hercules

Acces: la circa 50 de metri amonte de

plexul construit aici acum aproape două mi-

GPS: 44.888183 N, 22.424458 E

Hotel Roman (deci, la capătul de sus al

lenii, dar constituie expresia vie a stilului de

staţiunii) un drum scurt, continuat de o po-

viaţă roman, în care „thermele” aveau un

Cazinoul şi Băile Neptun se află în centrul

tecă şi de trepte betonate duce la intrarea

rol social important (pe lângă cel igienic şi

staţiunii, imediat în amonte de „podul de

în peşteră.

medical). Clădirea hotelului este un melanj

piatră” cu coridor acoperit (1864). Întregul

GPS: 44.896468 N, 22.428514 E

istoric-arhitectural: la parter se află bazine

complex a fost ridicat după vizita din 1852 a

realizate de romani, deasupra lor austriecii

împăratului-rege Franz Josef. Acesta l-a în-

Datorită multiplelor intrări de mari dimensi-

au clădit la 1838 bolţi trainice de cărămi-

sărcinat pe unul dintre arhitecţii importanţi

uni, nu este necesară vreo sursă de lumină

dă, iar apoi în anii 1970 toate acestea au

ai timpului – Wilhelm von Doderer, să ela-
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boreze planurile pentru un nou ansamblu

ţat din Oltenia. Munca a fost titanică, căci

văii Alibeg a fost mutată în locul de azi al

de clădiri. Corpul central este mărginit de o

canalul proiectat nu străbătea o regiune de

satului.

frumoasă colonadă. El conţine fostul Cazi-

câmpie, ci un relief montan, cu multe văi

nou (1862-1864), azi sală de cinematograf,

secundare – în dreptul acestor văi canalul

iar la etaj, un mic muzeu de istorie a staţi-

trebuia ridicat pe arcuri boltite. Conform

unii. Cazinoul este flancat lateral de două

povestirilor din bătrâni, cărămizile au fost

Ruinele cetăţii Sfântul Ladislau –

vechi clădiri hoteliere – Franz-Josephs-Hof

transportate printr-un lanţ uman, fiind date

327160 Comuna Pescari, sat Coronini

•◊•

(azi Hotel Decebal, 1861-1863, situat spre

GPS: 44.673132 N,

pod) şi Rudolfshof (azi Hotel Traian, 1869).

21.680928 E

La mijloc se află micul parc realizat de faiCetatea se află pe vârful micului deal ce

mosul grădinar Lothar Abel.

mărgineşte satul spre sud-est. De la şoArborele-mamut (Sequoia gigantea) are va-

seaua principală ce parcurge satul, paralel

loare istorică, fiind plantat în 1896 de către

cu Dunărea, este vizibilă ruina unui turn.

Franz Joseph, cu prilejul întâlnirii cu Rege-

Folosind acest turn ca punct de orientare,

le României şi Regele Serbiei. În apropiere

se poate ajunge cu uşurinţă la ruinele cetă-

se află şi Vila Elisabeta. Pe cealaltă parte a
Cernei, se află o clădire destinată tratamentelor balneare numită iniţial Baia Szapáry
(1883-1886, Szapáry-Bad, Szapáry-fürdő),
iar ulterior Băile Neptun. Cunoscutul arhitect Alpár Ignác a decorat clădirea într-un
stil eclectic-istorist, cu accente neobaroc.

din mână în mână. Resturile de azi par ale
unui construcţii modeste, dar apeductul
avea circa 15 km. Ruinele se pot vedea în
două puncte:
• În partea sudică a localităţii, acolo unde

24. Topleţ

calea ferată şi drumul european DN6 se

Comuna Topleţ a fost menţionată pentru
prima dată în 1435. Fiind situată într-o zonă
de graniţă, localitatea a avut de suferit de
pe urma războaielor dintre secolele XIV
- XVIII, fiind teatru de luptă în războaiele
dintre turci şi austrieci. În sat există câteva
mori vechi, cu roată orizontală (acest tip
de „moară cu ciutură” este arhaic, rar în
Europa), precum şi o păstrăvărie.
•◊•

strecoară pe sub „Stânca lui Iorgovan” (un
perete de calcar cenuşiu), în dreptul podului
principal al Topleţului („Podul mare”). Apeductul se află imediat deasupra şoselei.
• Pe Valea Seracovei, la circa 3,5 km aval de
punctul precedent (spre Orşova), un drum
secundar se desface la dreapta (vest), trecând pe sub un pod de cale ferată; ruina
apeductului se află la doar 150 metri de la
intersecţie.

ţii, pe două căi de acces (ambele de 10-15
minute de mers pe jos): din localitate, de la
circa 300 metri sud din mijlocul satului, se
intră pe o mică alee printre case apoi pe
drum de căruţe, îngust, în urcuş spre cetate
sau de la 1 km sud de Coronini, de la clădirile taberei studenţeşti a Universităţii „Eftimie
Murgu” din Reşiţa (potecă pe valea din spatele complexului).
Mai impresionantă decât ruinele este însă

Ruinele apeductului turcesc
În apropiere de DN6 (drumul european
Timişoara-Bucureşti) accesul se face în
două puncte
GPS: 44.795906 N, 22.392958 E (la „Stânca
lui Iorgovan”, lângă „Podul mare” din Topleţ) şi respectiv, 44.761202 N, 22.389568
E (Valea Seracovei)

panorama Clisurii Dunării, cu imaginea

25. Coronini

spectaculoasă a cetăţii Golubac profilându-

Coronini este un sat în Defileul Dunării, o
regiune care se numeşte în Banat şi „Clisura Dunării” şi este o zonă de o frumuseţe
peisagistică excepţională. Imediat în aval de
Coronini Dunărea intră într-una dintre porţiunile mai strâmte ale Defileului, următorii

se pe malul opus, sârbesc. Cele două cetăţi
au fost construite de regii Ungariei pentru
a stopa avansarea turcilor prin defileu, spre
inima Europei (de fapt, a existat un întreg şir
de cetăţi de-a lungul defileului, toate clădite
în acelaşi scop).

cinci kilometri prezentând o succesiune de
După războiul turcilor cu austriecii din

versanţi abrupţi din care se înalţă stânci de

1737-1739, noua graniţă a fost stabilită pe

calcar alb-orbitor, multe fiind străpunse de

În 1429 apărarea cetăţii a fost preluată de

râul Cerna. Apeductul urma să verse apa

guri de peşteră. Satul Coronini a fost înfi-

către cavalerii teutoni, chemaţi în zonă de

Cernei în Dunăre. Lucrările au fost conduse

inţat foarte târziu, abia în 1859, când, sub

rege pentru apărarea graniţei sudice a Un-

de doi ingineri francezi, iar mâna de lucru a

administraţia guvernatorului Banatului, con-

gariei medievale. Totuşi, cetatea a fost dis-

constat din câteva mii de ţărani aduşi for-

tele Coronini-Cronberg, o aşezare de la gura

trusă de atacurile otomane încă din secolul
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al XV-lea. Ruine de cetăţi sau turnuri defen-

26. Oraviţa

prezenţa împăratului Franz I împreună cu

sive foarte asemănătoare pot fi văzute azi

soţia sa, Carolina, iar populara Sissi (Elisa-

în multe locuri din Banatul Montan ( judeţul

Istoria nu a furnizat documente certe des-

beta) a vizitat şi ea teatrul. Aici s-a jucat în

Caraş-Severin):

pre existenţa Oraviţei decât foarte târziu,

limbile: română, germană, maghiară, sârbă

• Drencova (cca. 30 km est de Coronini, ru-

din anul 1697, din perioada ciocnirilor frec-

şi croată.

ina unui turn se ridică deasupra apei, apa-

vente dintre turci şi austrieci, ce luptau

rent în mijlocul Dunării), GPS: 44.635464 N,

pentru supremaţie militară în sud-estul

21.975086 E

Europei. În acea perioadă zona era deja
faimoasă datorită zăcămintelor de metale

• Turnu Ruieni (10 km est de Caransebeş),

şi cărbuni. Prin urmare, încă din 1703 Habs-

GPS: 45.394706 N, 22.348777 E

burgii au adus aici primul grup de colonişti

•Mehadia (5 km nord de Băile Herculane),

din Tirol.

GPS: 44.911286 N, 22.36737 E

După 1718, când Habsburgii au devenit
oficial stăpâni în Banat, la Oraviţa au so-

• Socolari, cunoscută şi ca Cetatea Ilidia (la

sit mulţi germani, români din Oltenia dar

20 km sud de Oraviţa; în apropiere se află

şi grupuri de macedo-români. Totodată au

Cascadele Beuşniţei, zonă excelentă pentru

venit şi funcţionari cu orizonturi culturale

drumeţii), GPS: 44.935664 N, 21.774312 E

înalte, care au adus Oraviţa pe un făgaş
cultural absolut excepţional: s-au format

• Caraşova (15 km sud de Reşiţa), Cetatea

grupe de actori de teatru diletanţi, s-au

Grat deasupra de Cheile Caraşului, GPS:

construit stabilimente pentru băi în care se

45.210407 N, 21.890334 E

utilizau metodele faimoase ale călugărului
Kneipp, a început culegerea de folclor din

• Bocşa (oraş, 20 km vest de Reşiţa), cetatea

satele româneşti din vecinătate, a apărut

Buza Turcului, GPS 45.386648 N, 21.744765 E

chiar şi o şcoală de pictură activă în acest

•◊•

Muzeul Farmaciei „Knoblauch”
325600 Oraviţa, Str. 1 Decembrie 1918,
nr. 19
GPS: 45.038434 N, 21.714708 E

centru multicultural. Interesante sunt şi bi•◊•

sericile catolică şi ortodoxă şi strada principală a localităţii. Tot centrul vechi al „Ora-

Peştera Gaura cu Muscă

viţei Montane” (ex-„Berg-Orawitz”) este

Pe şoseaua DN57 Moldova Nouă-Orşova,

asemenea unui muzeu în aer liber.

la cca. 2.5 km sud-est de satul Coronini
GPS: 44.664742 N, 21.699149 E

•◊•

Peştera se află aproape de Dunăre, deasu-

Teatrul Vechi „Mihai Eminescu”

pra şoselei. Punctul este uşor de identificat

325600 Oraviţa, Str. Mihai Eminescu Nr. 18

datorită unui panou şi a unui izvor captat

GPS: 45.040674 N, 21.718439 E

într-un bazin de beton. Deasupra izvorului

Telefon:

În această clădire de secol XVIII, farmacistul

se află un perete surplombat de stâncă, ce

+40 255/572-215,

Lederer a deschis în 1796 prima „farmacie

se ocoleşte prin partea dreaptă, pe o po-

+40 761/118-067

montanistică” din Banat. Prin contractul de

tecă ce urcă puternic. Până la gura peşterii

E-Mail: mit_ora_ib@yahoo.com

cumpărare, se obliga să vândă lucrătorilor
minieri şi funcţionarilor Direcţiei Monta-

sunt doar cca. 100 metri.
O intrare secundară a peşterii, ce se des-

Teatrul a fost construit în 1817, cu decoraţii

nistice medicamente la un preţ redus. În

chide sub formă ovală ca o mare fereastră,

executate în stilul barocului vienez târziu.

1820 farmacia a ajuns în posesia lui Karl

iluminează bine sala de la intrare, în care

Sala teatrului este o copie la scară redusă a

Knoblauch, care în 1838 a preparat un prim

se află şi elementul istoric: un zid de piatră

sălii fostului „Burgtheater” din Viena, clădire

vaccin antivariolic. De asemenea el a fi-

fasonată, legată cu mortar. Din punct de

demolată încă din 1890. Balconul şi galeria

nanţat burse de studiu pentru artişti şi a

vedere militar-strategic controlul Dunării

sălii se sprijină pe o structură de piloni me-

studiat flora locală şi izvoarele de la Ciclo-

era esenţial, deoarece pe fluviu se puteau

talici turnaţi din oţel la uzinele Reşiţa. Cea

va. După 1855 farmacia s-a numit oficial

transporta soldaţi şi arme pentru asedierea

mai mare parte a clădirii este realizată din

„Vulturul Negru” („Zum Schwarzen Adler”/

cetăţilor aflate la vest. De la gura peşterii

piatră; decapaje ale tencuielii lasă să se

„Fekete Sas”). Muzeul păstrează instru-

avem o panoramă excelentă asupra aces-

vadă bucăţi mari de tuf calcaros (material

mentar farmaceutic din secolul al XIX-lea,

tui sector al Dunării: pereţi mari de calcar

de construcţie frecvent în zonă). Aşeză-

tratate medicale farmaceutice valoroase şi

punctaţi de tufe de liliac sălbatic şi silueta

mântul a fost vizitat de mai multe capete

acte importante pentru istoria Oraviţei şi a

romantică a cetăţii Golubac.

încoronate: marea deschidere s-a făcut în

Banatului Montan.

24

27. Şemlacu Mic

exterior vestic se află pictată o remarcabilă

şi Sirmia. Este clară azi legătura dintre hra-

„Judecată de Apoi”. Atât prezenţa pridvo-

mul mănăstirii şi numele lui George Bran-

rului, cât şi această frescă, reprezintă indicii

ković. Primele menţiuni documentare ale

clare ale influenţei covârşitoare venite din

mănăstirii provin de la jumătatea secolului

Oltenia şi Ţara Românească. În ciuda relativei

al XVI-lea.

revigorări, mănăstirea a fost închisă de către

Satul Şemlacu Mic este astăzi o localitate micuţă, arondată administrativ oraşului
Gătaia. Satul a existat încă din Evul Mediu,

autorităţile habsburgice la sfârşitul secolului

Întregul complex arată de la exterior ase-

al XVIII-lea (în timpul reformelor împăratului

menea unei fortăreţe, incinta prezentând

Iosif al II-lea), fiind redeschisă ca mănăstire

pe faţada principală un corp de clădire vo-

abia în 1932. Ea a fost din nou închisă în 1949

luminos, ridicat între 1764-1766, deasupra

- de data aceasta, sub regim comunist, dar

portalului de intrare aflându-se şi un frumos

tot sub regimul comunist a fost şi redeschisă,

mozaic al Sfântului Mucenic Gheorghe.

în 1987. Astăzi la mănăstire vieţuiesc şapte
Trecând prin gangul boltit, se ajunge în cur-

călugări.

tea spaţioasă a mănăstirii, unde se vede

unele dintre documente menţionându-l în
legătură cu mănăstirea învecinată. Terenul
a fost vândut de către administraţia habsburgică familiei Ostoici (Ostoics/Ostojić).
Noul proprietar avea nevoie de mână de
lucru şi, prin urmare, a colonizat aici familii
de germani evanghelici (luterani) provenind din regiunea Württemberg. Sfârşitul
celui de-al Doilea Război Mondial a marcat
începutul decăderii satului; în august 1944
armata germană aflată în retragere a reuşit
să convingă mulţi locuitori să i se alăture şi
să părăsească satul. Şemlacul Mic nu a fost
niciodată evacuat complet, dar cei rămaşi
erau prea puţini pentru a mai exista o comunitate adevărată – de exemplu, şcoala

biserica, construită în 1793-1794 în stil ba-

28. Sângeorge

considerate „viabile” chiar şi de administraMicile sate învecinate Sângeorge şi Mă-

ţia habsburgică, mănăstirea „Sângeorge”

năstire se găsesc în regiunea pitorească de

nu a fost închisă la sfârşitul sec. al XVIII-lea.

luncă străbătută de râul Bârzava. Satul Sân-

Mănăstirea şi-a încetat însă existenţa după

george a fost menţionat pentru prima dată

instaurarea comunismului, spaţiile sale fiind

în 1319. Din cele mai vechi timpuri, istoria

folosite, pe rând, de armată, de către CAP-

celor două sate este strâns legată de cea

ul local şi chiar pentru depozitarea furajelor.

a mănăstirii din imediata apropiere, dar ele

Aşezământul a fost redeschis abia în 1990,

sunt locuite azi de etnii diferite: Sângeorge

iar astăzi vieţuieşte aici o singură călugăriţă:

de către sârbi, iar Mănăstire de către ro-

maica Evghenia.

mâni. Ambele sate aparţin comunei Birda,
care până acum câteva decenii adăpostea o
comunitate de germani evanghelici.

de limbă germană a trebuit să fie închisă. În

•◊•

aceste condiţii, în deceniile următoare, satul
s-a depopulat lent, dar continuu. Astăzi Şemlacu Mic mai are doar câţiva locuitori.
•◊•

Mănăstirea Ortodoxă Română „Săraca”
307196 Sat Şemlacu Mic, oraş Gătaia
GPS: 45.350856 N, 21.415958 E
Contact: protosinghel Climent Vântu

roc târziu. Fiind una dintre mănăstirile mari,

Mănăstirea Ortodoxă Sârbă „Sfântul
Gheorghe” – „Mănăstirea Sângeorge”
307189 Sat Mănăstire, comuna Birda
GPS: 45.41111 N, 21.33583 E
Telefon: +40 758/836-446
E-mail: peritza.orbisor@gmail.com
Vizitele pot fi anunţate prin e-mail la Episcopia Ortodoxă Sârbă din Timişoara.

Mobil: +40 723/034-691

29. Partoş
Satul Partoş, aşezat în lunca Bârzavei, a
fost menţionat pentru prima dată în 1333.

E-mail: infoturism@primariatm.ro

Mănăstirea Sângeorge este unul dintre

Însă harta austriacă din 1723 indică în zonă

Vizitele se pot anunţa prin intermediul

principalele monumente ale culturii sârbe

doar mănăstirea, înconjurată de păduri şi

Infocentrului Turistic Timişoara.

din Banatul românesc. Până la separarea

de mlaştinile alimentate de inundaţiile

confesională dintre români şi sârbi (1864),

Bârzavei. Din secolul al XVII-lea, mănăsti-

Mănăstirea „Săraca” este probabil cel mai

distincţia etnică nu se aplica pe plan confe-

rea a devenit mai importantă decât satul;

vechi aşezământ monastic păstrat în Banat.

sional. Se ştie că mănăstirea a fost ctitorită

în perioada respectivă Banatul se afla sub

Arhitectura bisericii mănăstirii indică secolul

la sfârşitul sec. al XV-lea sau începutul sec.

administraţie otomană. Partoşul este astăzi

al XV-lea. În anul 1730 interiorul bisericii a fost

al XVI-lea de către familia Branković (Bran-

un sat de câmpie drăguţ, relativa sa izolare

pictat de o echipă venită din Ţara Româneas-

covici).

(accesul se face pe un drum neasfaltat de

că. Pictura prezintă elemente tradiţionale de

George Branković, s-a călugărit cu numele

8 km, dinspre centrul de comună, Banloc)

factură bizantină, reprezentând o mărturie a

de Maxim, devenind arhiepiscop al Ţării Ro-

a condus la păstrarea multor case vechi,

gustului comanditarilor români. Pe peretele

mâneşti şi, ulterior, arhiepiscop de Belgrad

tradiţionale, încă bine întreţinute.

25

•◊•

erau ortodoxe sau catolice, nu erau viabile,

Acest minunat edificiu este simbolul ora-

constituind o povară prea mare pentru co-

şului. Cetatea a fost ridicată pe un deal cu

Mănăstirea Ortodoxă Română Partoş

munităţile rurale. Mănăstirea Partoş a fost

înălţimea de 399 metri. Nu se ştie exact

GPS: 45.335578 N, 21.12334 E

închisă în 1777, servind în continuare doar

când a fost construită, se presupune că la

Contact: preot Cristian Almăjan

ca biserică parohială. A fost redeschisă în

cumpăna dintre secolele al XIV-lea şi al XV-

mobil +40 746/757-489

2008, astăzi vieţuind acolo trei călugări.

lea, când regele Sigismund a dispus ridica-

sau fratele Nicolae,

rea mai multor cetăţi asemănătoare, pentru

mobil +40 741/257-709
E-mail: prin Infocentrul Turistic Timişoara:

apărare împotriva turcilor. Vreme îndelun-

30. Vršac (Vârşeţ)

infoturism@primariatm.ro

gată a fost în mâna turcilor, pentru cucerirea ei dându-se lupte grele. Drept urmare

Vârşeţ este un vechi oraş bănăţean, cu un

a atacurilor repetate din secolul al XVII-lea,

trecut tumultuos şi o bogată zestre culturală,

cetatea a fost grav afectată şi nici nu a mai

renumit pentru împrejurimile pitoreşti, fru-

fost consolidată.

museţile naturale, strugurii gustoşi şi vinurile excepţionale. Este un oraş muzeu, care
ascunde comorile nepreţuite ale tradiţiei

31. Ečka (Ecica)

culturale de excepţie în bisericile, instituţiile

Mănăstirea nu este izolată de restul satului
prin ziduri, ca de obicei, astfel că aşezământul monastic şi mica obşte de călugări
participă direct la viaţa comunităţii. Proba-

şi casele sale. În oraş, cele mai vechi clădiri

Aşezarea este situată în Voivodina, pe malul

provin din secolul al XVIII-lea; dintre ele se

stâng al Begăi, la câţiva kilometri de Zrenja-

evidenţiază palatul episcopal baroc, Biserica

nin. Înflorirea ei a început la sfârşitul seco-

Sf. Nicolae (pravoslavă), biserica Sf. Gerhar-

lului al XVIII-lea, când domeniul de la Ecica

dus - neogotică (catolică), casa magistratului

a devenit moşie model. Este o localitate

urbei, Jovan Sterija Popović şi Muzeul Orăşe-

multietnică, unde trăieşte o importantă mi-

nesc (cu o bogată colecţie arheologică). Din

noritate etnică română şi maghiară. Merită

oricare punct al oraşului este vizibil turnul de

să fie vizitat castelul, dar, de asemenea, şi

pe Dealul Cetăţii (cetatea Vršac din secolul al

bisericile sale: romano-catolică, ortodoxă

XV-lea). Viticultura are mare tradiţie în Vârşeţ

sârbă şi română.

şi împrejurimile sale.
•◊•

bil că mănăstirea a fost înfiinţată în sec. al

•◊•

XV-lea. Aici şi-a trăit ultimii trei ani (16531656) Sfântul Ioan cel Nou. Din vremea sa
datează şi bisericuţa mică din spatele bisericii „noi”, un edificiu cu valoare excepţională: structură din lemn acoperit cu mortar,
cu iconostas din lemn masiv. În această
bisericuţă, se află şi piatra tombală a sfân-

UTP Kaštel AD Ečka (Castelul din Ecica)
Vršačka kula (Cetatea din Vârşeţ)

23203 Ečka, Novosadska 7

26300 Vršac, Sterijino Sokače BB

T.: +381 23/554-800, Fax: +381 23/554-850

T.: +381 13/839-065, Fax: +381 13/822-813

E-Mail: office@kastelecka.com

E-Mail: toovrsac@yahoo.com

www.kastelecka.com

www.to.vrsac.com

Moşierul Lázár Ágoston din Ecica a ridicat

tului şi se păstrează câteva cărţi bisericeşti
vechi, foarte valoroase. Bisericuţa veche,
cu forme simple, arhaice, contrastează
puternic cu noua biserică, edificată în stil
baroc între 1740-1753, planul păstrând însă,
şi elemente bizantine. Iconostasul bisericii
noi este sculptat în stil rococo şi este de
o frumuseţe neobişnuită, ancadramentele
sinuoase, atent decorate ale icoanelor vorbind de la sine despre interferenţele culturale ale Banatului secolului al XVIII-lea. În
perioada respectivă, după primele decenii
de sub stăpânirea habsburgică, gusturile

în 1820 un nou castel moşieresc pe malul

artistice ale românilor şi sârbilor bănăţeni

stâng al Begăi, care a devenit timp de ani

se îndreptau spre barocul occidental. Ulte-

de zile locul central de reunire al vânătorilor

rior au intervenit reformele lui Iosif al II-lea

din ţară şi de peste hotare. Oaspete frec-

în domeniul religios: el considera că mul-

vent aici a fost moştenitorul tronului austro-

te mănăstiri din imperiu, indiferent dacă

ungar, Franz Ferdinand, cât şi moştenitorul
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tronului sârb, Aleksandar Karađorđević. Din

natal pentru cinci împăraţi romani: Decius

zul oraşului vechi şi piaţa centrală oglindesc

anii nouăzeci ai secolului al XX-lea, castelul

Traianus, Aurelianus, Probus, Maximilianus şi

trecutul acestui oraş voivodinian. Clădiri cu-

se află pe lista monumentelor protejate.

Gratianus. Oraşul şi-a trăit perioada de maxi-

noscute sunt Biserica romano-catolică neo-

mă înflorire la sfârşitul secolului al III-lea şi în

gotică din secolul al XIX-lea, primăria, palatul

cursul secolului al IV-lea, când a fost una din

episcopal sârbesc, domul ortodox, biserica

capitalele Imperiului Roman.

ortodoxă sfinţită Adormirii Maicii Domnu-

32. Sremski Karlovci

lui (Uspenska crkva), Teatrul Naţional Sârb.
•◊•

Turistička organizacija opštine Sremski
Karlovci (Organizaţia turistică a comunei

În cetatea Petrovaradinului se organizează
anual apreciatul festival de muzică Exit, pre-

Sremski Karlovci)

Arheološki lokalitet Carska palata (Situl

21205 Sremski Karlovci, Patrijarha Rajačića 1

arheologic Palatul Imperial Sirmium)

Telefon: +381 21/882-127

22000 Sremska Mitrovica, Pivarska 2

Fax: +381 21/883-855

Telefon, fax: +381 22/618-817

E-mail: info@karlovci.co.rs

E-mail: office@carskapalata.rs

Petrovaradinska tvrđava, Muzej grada

www.karlovci.org.rs

www.carskapalata.rs

Novog Sada na Petrovaradinskoj tvrđavi

Sremski Karlovci se situează pe colinele

Program de vizitare: zilnic: 9.00-17.00.

(Cetatea Petrovaradinului, Muzeul Oră-

cum şi numeroase alte evenimente.
•◊•

Fruška Gora, la 57 de kilometri de Belgrad

şenesc Novi Sad)

şi 11 kilometri de Novi Sad. Este un orăşel,

21131 Petrovaradin, Tvrđava 4

care în ciuda repetatelor incendieri şi prădări

Telefon, fax: +381 21/6433-145

de-a lungul secolelor, a supravieţuit graţie

E-Mail: muzgns@EUnet.rs

bogăţiei evenimentelor istorice şi a multi-

www.museumns.rs

tudinii mărturiilor istoriei culturale. Capitolul
cel mai semnificativ al istoriei Sremski Karlovci şi a sârbilor din Voivodina este secolul
al XVIII-lea. Sremski Karlovci a devenit centrul vieţii publice, politice, educaţionale şi
culturale a sârbilor stabiliţi la nord de râurile
Sava şi Dunăre. Vechile clădiri impresionante, Domul Sfântul Nicolae, Palatul episcopal,
unde îşi are reşedinţa episcopul de Sremska, fântâna cu lei şi cel mai vechi gimnaziu
sârbesc sunt simbolurile recunoscute pentru Sremski Karlovci. În secolele al XVIII-lea
şi al XIX-lea, principala ramură economică
pe aceste meleaguri era viticultura, dar viile, vinul de excepţie, nenumăratele pivniţe
sunt şi astăzi emblematice pentru regiune.

Istoria sa poate fi urmărită de la campaniile din Iliria ale împăratului Augustus (3533 î.e.n.) până în 582, când oraşul ajunge
sub stăpânirea avarilor. Probabil că a fost
ocupat de romani în timpul războaielor panonice ale lui Tiberius (13-9 î.e.n.), iar mai
apoi, Sirmium a primit statut de colonie în
vremea dinastiei Flavius (Colonia Flavia). A
fost adesea folosit ca bază militară în timpul

Pe blocul de stâncă ce se ridică la picioare-

campaniilor îndreptate împotriva barbarilor

le munţilor Fruška Gora, pe locul cetăţii de

ce ameninţau neîntrerupt această parte a

astăzi, se aflau fortificaţii militare încă din

Imperiului.

cele mai vechi timpuri. Construcţia acestei
fortificaţii militare, una dintre cele mai mari
din Europa, a început în 1692, pe locul ce-

33. Sremska Mitrovica

34. Novi Sad

tăţii vechi, fiind terminată în 1780. Cetatea
Petrovaradinului cu tunelele sale subterane

Privind dinspre Fruška Gora, Novi Sad se

de aproximativ 16,5 km lungime şi cu cele

Sremska Mitrovica este astăzi una dintre cele

întinde uşor pe Câmpia Panonică, deschi-

13 porţi se situează printre cele mai mari din

mai dezvoltate comune din Voivodina şi Ser-

zându-şi porţile în faţa vizitatorilor. Novi

Europa. Muzeul Orăşenesc din Novi Sad se

bia, un important centru administrativ, eco-

Sad este capitala Voivodinei, al doilea mare

găseşte într-una din clădirile principale ale

nomic, cultural şi de învăţământ din Srems-

oraş al Serbiei, fiind numit şi Atena sârbă.

Cetăţii Petrovaradinului. În spaţiul de expo-

ka, reşedinţa districtului Sremski. Sub străzile

Această metropolă multietnică voivodiniană

ziţii al muzeului, pe lângă istoria Petrovara-

şi casele din Sremska Mitrovica se ascund

este supravegheată în continuu cu atenţie

dinului şi Novi Sadului, vizitatorii pot vedea

vestigiile minunatului şi întinsului oraş de

de impresionanta cetate a Petrovaradinu-

la etaj prezentarea mobilierului în stil Art

odinioară Sirmium. Începând cu constituirea

lui (Petrovaradinska tvrđava). Maria Tere-

Nouveau de la sfârşitul secolului al XIX-lea

coloniei şi până la sfârşitul secolului al IV-lea,

za a fondat oraşul după trecerea ocupaţiei

şi începutul secolului al XX-lea. O parte din

izvoarele istorice amintesc Sirmium ca fiind

otomane, denumindu-l Neoplanta. Încă din

mobilierul în stil Art Nouveau a fost donată

reşedinţa provizorie a numeroşi împăraţi ro-

1748, oraşul a dobândit titlul de oraş liber

muzeului de cunoscuta cântăreaţă de operă

mani. Oraşul cu împrejurimile sale este locul

crăiesc, primind numele purtat astăzi. Mie-

din Novi Sad, Melanija Bugarinović.

27

35. Bečej

•◊•

Istoria modernă a localităţii Kulpin începe în
10 iunie 1745, când fraţii Stratimirović fon-

Becej este un oraş ospitalier din inima Voi-

dează Kulpin de astăzi, împreună cu cele

“Tvrđava u Baču” (Turistička organizaci-

vodinei, pe malul drept al Tisei leneşe şi vi-

200 de familii sârbe cu care au sosit. Nu

ja opštine Bač) Cetatea din Bač

sătoare. Aşezarea bietnică – cu 27 000 de

există date exacte despre sosirea în Kulpin a

21420 Bač, Trg dr. Zorana Đinđića 2

locuitori – este reşedinţă de comună; mai

primilor colonişti slovaci, ei sunt menţionaţi

T.+381 21/770-075; Fax: +381 21/770-350

aparţin de ea Bačko Petrovo Selo, Bačko

documentar pentru prima dată în 1758.

E-Mail: info@bac.rs; www.bac.rs

Gradište, Radičević şi Mileševo - localităţi
•◊•

bilingve dens populate, unde locuiesc şi lucrează preponderent familii de agricultori.

Dvorac porodice Stratimirović
•◊•

(Castelul familiei Stratimirović)
21472 Kulpin, Trg oslobođenja 7

Dvorac Fantast (Castelul Fantast)

Telefon: +381 21/786-266

21220 Bečej, Bačkotopolski put bb

E-Mail: poljoprivvredni.muzej@gmail.com

Telefon: +381 21/6913-531

www.muzejvojvodine.org.rs

Fax: +381 21/6915-200
www.tobecej.com
Sunt puţini oamenii care reuşesc să îşi

Cetatea medievală din Bač este cunoscută
drept una dintre cele mai mari fortificaţii panonice ale epocii sale. A fost construită de-a
lungul laturii apusene a localităţii omonime,
pe o insuliţă apărută în râul Monstonga. Astăzi este cea mai veche cetate medievală
al Voivodinei.

Castelul din Kulpin este format din două

38. Sombor (Sombor)

construcţii. Ambele clădiri-castel ce stau în

25000 Sombor, Trg Cara Uroša 1

transforme visele în realitate. Unul dintre

parc au fost ridicate pentru familia nobiliară

GPS: 19.12000 , 45.78000

puţinii de acest fel a fost Bogdan Dunđerski,

Stratimirović. Familia Stratimirović este una

T.: +381 25/468-111; Fax: +381 25/468-116

membru al uneia dintre cele mai înstărite

dintre puţinele familii sârbe care au obţinut,

E-Mail: info@visitsombor.org

familii din Voivodina, care a trăit între sfârşi-

printre primele, titlul nobiliar din partea Im-

www.visitsombor.org

tul secolului al XIX-lea şi începutul celui de-

periului Austriac, pentru merite militare, în

al XX-lea. El a ridicat castelul viselor sale,

1745.

Sombor este situat în partea de nord-est în
Baćka, la 99 de km de Novi Sad. Sombor

Fantast, pe moşia sa de 2600 de iugăre, în

este menţionat în 1360 ca Chobor Sfântul

mijlocul câmpiei. Ansamblul de construcţii
se întinde pe aproape 65 de hectare şi, în

37. Bač

Mihai, fiind unul din domeniile familiei Czobor. În 1478, cu apropierea pericolului oto-

afară de castel, mai cuprinde herghelia, capela unde se odihneşte Bogdan Dunđerski,

Potrivit unor surse, Bač a fost fortificaţie ava-

man, familia Czobor a ridicat o fortificaţie pe

castelul mic şi parcul cu un lac.

ră (873). Regele maghiar Ştefan a înfiinţat la

domeniu. În 1541 turcii au ocupat Sombor,

Bač un comitat şi, la trecerea în cel de-al doi-

iar o parte a populaţiei s-a refugiat sau a

lea mileniu, Bač era deja un oraş construit

căzut în robie. În perioada otomană a deve-

şi fortificat, cu legături constituite spre Mon-

nit centrul districtului militar. Sombor a fost

36. Kulpin

stonga şi Dunăre. În epoca arpadiană, Bač nu

eliberat în 12 septembrie 1687, iar în acelaşi

Suprafaţa Voivodinei de azi era în trecut

a fost doar sediul eclesiastic al arhiepiscopiei,

an au sosit 5000 de colonişti bunevaţi, ur-

zonă mlăştinoasă, unde băltirea apelor era

ci şi oraş regesc, unde soseau nobili şi dom-

maţi în 1690 de grănicerii sârbi. După tra-

constantă (primăvara şi toamna). Doar în

nitori, pentru tratative şi adunări. În secolul al

tatul de pace din 1699 a urmat o perioadă

ultima vreme şi-a câştigat aspectul actual,

XII-lea, Bač înregistrează o dezvoltare sem-

mai liniştită, în care dezvoltarea oraşului a

după construirea canalului Backa. Kulpin era

nificativă. Atestările documentare din aceas-

luat un avânt semnificativ. A fost reşedin-

locuit deja în vremea regelui Béla al IV-lea

tă perioadă amintesc cetatea imensă, care a

ţă de plasă, iar după 1717 a devenit centrul

(1235-1270). Cronicile maghiare îl amintesc

trecut şi prin câteva devastări şi reconstruiri.

districtului militar de pază a graniţei. În 1717

între 1345-1348 sub numele de „Kurpec”, iar

Ruinele sale reprezintă şi astăzi o provocare

a fost înfiinţată şcoala ortodoxă şi în 1722,

între 1418-1442, sub numele de „Kwalpi”.

atât pentru cercetători, cât şi pentru turişti.

cea catolică. După eforturi îndelungate şi
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plata a 150 000 de florini de aur, Maria Te-

•◊•

40. Kiskunmajsa

reza l-a ridicat la rangul de oraş liber regesc.
În timpul celui de-al II-lea Război Mondial,

Petőfi szülőház és Emlékmúzeum

Oraşul este situat pe şesul nisipos din Câm-

populaţia de origine evreiască a fost depor-

(Casa Natală şi Muzeul Memorial Petőfi)

pia de Sud, la 50 de kilometri de Szeged şi

tată. În Auschwitz au pierit 964 de evrei din

6200 Kiskőrös, Petőfi tér 5.

Kecskemét. Kiskunmajsa este aşezarea cu

Sombor. În cimitirul din Sombor şi-au găsit

GPS: N 46°37'8.021'' E 19°17'8.817''

cel mai mare trecut dintre localităţile mi-

odihna veşnică şi o parte din victimele evre-

Telefon, Fax: +36 78/312-566

croregiunii, tipică pentru Câmpia de Sud. În

ieşti ale taberei de muncă de la Bor. În 1964

ciuda intensificării urbanizării şi a turismului,

Federaţia Comunităţilor Evreieşti din Iugos-

locuitorii săi trăiesc şi astăzi în mare par-

lavia a ridicat un monument impresionant

te din creşterea animalelor şi din cultivarea

deasupra celor 700 de morminte.

pământului. Dintre atracţiile din Kiskunma-

Acest orăşel este renumit pentru arhitectura

jsa se disting Băile Termale Curative şi de

barocă, deoarece numeroase clădiri din pia-

Recreaţie Jonathermál, bazate pe izvorul

ţa centrală, ca Primăria (1842), Palatul Comi-

de apă termală descoperit şi exploatat din

tatului (secolul al XIX-lea), Parohia (secolul

1984. Pe lângă acestea, merită a fi vizitate

al XVIII-lea), biserica Sfântul Gheorghe şi

Casa Tradiţională, Biserica romano-cato-

alte clădiri impresionante prezintă elemente de stil baroc. În jurul localităţii Sombor se
găseşte o salbă unică de cătune, formată
din 16 cătune ce păstrează tradiţia rurală a
acestor meleaguri. Nu se poate imagina un
Sombor fără tamburaşi şi birje, de aceea se
recomandă un tur al oraşului cu birja.

E-mail: petofimuzeum@koroskabel.hu
www.petofimuzeum.hu
Casa natală a lui Petőfi Sándor îşi aşteaptă
vizitatorii, fiind păstrată în starea sa iniţială,

lică (1744), Muzeul de Istoriografie Locală
Konecsni György. Iar cei ce pornesc în drumeţie în aria naturală protejată cu păducel
arhaic Bodoglár, pe un teritoriu de 260 de
ha, pot conta pe o excursie incitantă.

amenajată autentic. Casa natală a fost con•◊•

struită în secolul al XVIII-lea. Prima cameră
păstrează mobilierul familiei, bucătăria cu
vatră deschisă este dotată cu vase din vre-

’56-os Múzeum és Kápolna

mea respectivă, iar încăperea dinspre curte

(Capela şi Muzeul ’56)

prezintă relicvele şi documentele perioadei

6120 Kiskunmajsa, Maris-puszta 244.

petrecute la Kiskőrös şi ale botezului. În cur-

GPS: N 46°27'15.379'' E 19°47'17.303''

tea casei este şi astăzi vizibilă gheţăria, aici

Telefon, Fax: +36 77/481-765

se află şi prima statuie Petőfi în aer liber

E-Mail: otvenhatos.kiskunmajsa@museum.

din lume.

hu, pgergely@hotmail.com

Casa natală este legată de noul muzeu al

www.56-osmuzeum.hu

literaturii printr-un parc de statui unic în Eu-

Singurul muzeu al ţării dedicat revoluţiei

ropa, cel al traducătorilor literari, unde sunt

din’56 a fost inaugurat în 1999. Fondatorul

expuse busturile a 14 poeţi străini, care au

său a fost legendarul comandant general

tradus poeziile lui Petőfi în alte limbi. În noul

al scuarului Corvin-köz, Pongrátz Gergely,

Cultul memoriei lui Petőfi joacă un rol de-

muzeu al literaturii, vizitatorul poate să facă

care a ridicat din forţe proprii un memento

terminant şi în viaţa, dezvoltarea şi turismul

cunoştinţă cu istoria oraşului şi opera lui Pe-

pentru eroii din 1956. Muzeul funcţionează

oraşului. Poetul Petőfi Sándor, figură emble-

tőfi.

într-o clădire veche de şcoală populară. În

39. Kiskőrös
Kiskőrös, fostă reşedinţă de plasă, este cea
mai semnificativă localitate a microregiunii
Kiskőrös, situată în mijlocul judeţului BácsKiskun. Până la secolul al XX-lea, oraşul
devine centru al aşezărilor înconjurătoare
datorită dezvoltării economice, a instituţiilor
culturale, precum şi asociaţiilor ce îi coordonau viaţa socială.

matică a revoluţiei din 1848-49, s-a născut

muzeu sunt expuse relicve, fotografii, cărţi,

la 1 ianuarie 1823 la Kiskőrös, memoria sa

De asemenea, este parte a complexului

documente, creaţii de artă plastică. Mulţu-

fiind păstrată printr-un muzeu amenajat în

muzeal şi Casa Tradiţională Slovacă, care

mită Muzeului de Istorie al Armatei, poate fi

casa sa natală. Pe lângă Casa Natală şi Mu-

prezintă modul de viaţă, tradiţiile vestimen-

văzut şi arsenalul armelor din acele zile, de la

zeul Memorial Petőfi, merită să fie vizitate

tare şi culturale ale slovacilor colonizaţi la

coctailul Molotov, până la tancul T-55. Capela

biserica evanghelică, casa tradiţională slo-

Kiskőrös la începutul secolului al XVIII-lea.

ridicată de Pongrátz Gergely în cinstea mar-

vacă şi muzeul drumurilor. Centrul spaţios,

În centrul oraşului se află statuia lui Petőfi

tirilor Revoluţiei şi Luptei pentru Libertate din

plin de flori al oraşului, piaţetele şi parcurile

Sándor, precum şi a soţiei sale, Szendrey

1956, pe terenul de vizavi de muzeu, a fost

îngrijite, casele burgheze renovate de pe

Júlia.

sfinţită în 2002. Muzeul se află la 5 km de

străzile Tomori şi Kossuth ne invită la plim-

oraş, lângă şoseaua ce duce spre Szeged.

bare. O impresie aparte este oferită de pri-

Programul de vizitare al casei natale şi mu-

Program de vizitare: luni – sâmbătă: 9.00-

veliştea Primăriei, terminată în 1893, a casei

zeului memorial: marţi-duminică 9.00-17.00

17.00, duminică: 13.00-17.00

Majoros (clădirea Pátria), a Hanului Szarvas

Casa Tradiţională Slovacă: marţi-duminică

Intrarea este gratuită.

Fogadó şi a casei Staud (astăzi dispensar

9.00-12.00, 13.00-16.00

Spaţiul este accesibil şi pentru cei cu defici-

medical).

La cerere, se asigură vizitare ghidată.

enţe locomotorii.
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41. Kiskunfélegyháza

de blănar. În cealaltă clădire a muzeului a fost

în zilele noastre neperturbate acele comori

amenajată Casa Memorială Petőfi Sándor.

ale naturii, pe care vecinătatea Tisei le-a

Istoria aşezării Kiskunfélegyháza acoperă un

Tatăl poetului,

Petrovics István, a închiriat

creat de-a lungul mileniilor. Pentru pasiona-

trecut de mai multe secole. Este un oraş tipic

această casă cu pereţi de văiugă şi acoperiş

ţii drumeţiilor în natură, iubitori de linişte şi

pentru Câmpia de Sud, ai cărui locuitori sunt

de stuf între anii 1824-30. Program de vizita-

pace, este recomandată vizitarea atracţiilor

renumiţi pentru ospitalitatea lor. Oraşul este

re: 5 martie - 31 octombrie: miercuri – vineri:

Muzeului Satului, a reconstituirii satului din

uşor accesibil atât de pe autostradă, cât şi pe

9.00-12.00. Spaţiul este accesibil şi pentru cei

epoca arpadiană, a dealului bisericii, a dea-

cale ferată. Situat în mijlocul şesului nisipos

cu deficienţe locomotorii.

lului cetăţii şi a câmpiei Alpár.

dintre Dunăre şi Tisa, împrejurimile sale dis•◊•

•◊•

pun de resurse naturale unice şi apă curativă
de o calitate excepţională.
Vizitatorul poate întâlni pe parcursul între-

Kiskun Múzeum (Muzeul Kiskun)

Árpád fejedelem szobor és Árpád-kori

gului an o bogată ofertă de programe, ma-

6100 Kiskunfélegyháza, Dr. Holló Lajos u. 9.

falurekonstrukció (Statuia căpeteniei

nifestări culturale şi tradiţionale, cu o paletă

GPS: N 46°42'49.445'' E 19°50'58.512''

Árpád şi reconstituirea satului din epoca

variată de produse bio locale. Din bogatul

T.: +36 76/461-468> Fax: +36 76/462-542

arpadiană)

patrimoniu istoric şi cultural al oraşului se dis-

6060 Tiszaalpár, Szent István utca 1.

tinge Primăria, construită în stil Art Nouveau:

GPS: N 46°49'32.678'' E 19°59'20.612''

prin ornamentele de maiolică cu motive ma-

T.: +36 76/424-133; Fax: +36 76/424-012

ghiare, cu lalele pe zidurile exterioare, şi prin

E-Mail: pmhivatal@tiszaalpar.hu

turnul înalt de 45 de metri. Biserica Veche în

www.knp.hu

stil baroc a fost construită în secolul al XVIII-

Căpetenia Árpád este personajul conducător

lea. Plimbându-ne prin piaţa centrală, putem

al descălecării maghiare din a doua jumătate

observa casa Hattyúház, în stil clasicist.

a secolului al IX-lea, care i-a condus pe maghiari din Etelköz în Bazinul Carpatic. Statuia

•◊•

Móra Ferenc Emlékháza
(Casa Memorială Móra Ferenc)
6100 Kiskunfélegyháza, Móra Ferenc u. 19.
GPS: N 46°42'35.182'' E 19°51'27.770''

sa a fost ridicată în 1996, cu ocazia aniversării

E-Mail:
kiskun.kiskunfelegyhaza@museum.hu
www.kiskunmuzeum.hu
Muzeul a fost fondat de oraş, în 1902. Uriaşul complex arhitectural baroc este un spaţiu
demn de păstrare şi prezentare a trecutului
oraşului şi a regiunii Kiskunság. Clădirea principală şi temniţa, care pe vremuri era sediul
administrativ al regiunii Kiskunság, unde erau
ţinuţi închişi robii din zonă, şi-a dobândit aspectul de astăzi în 1794. În clădirea principală pot fi vizitate expoziţiile artiştilor plastici
Holló László, Szántó Piroska şi Morell Mihály.
Spaţiul expoziţional de la etaj prezintă expo-

T.: +36 76/461-468; Fax: +36 76/462-542

natele arheologice, istorice, literare ale ora-

E-Mail: mora.kiskunfelegyhaza@museum.hu

şului. Clădirea cu un etaj a Temniţei de odi-

www.museum.hu/kiskunfelegyhaza/mora

nioară a Căpităniei Kiskun este astăzi muzeu

Muzeul este găzduit de casa natală din

al puşcăriei. În curtea temniţei de pe vremuri

Kiskunfélegyháza a scriitorului, muzeologului

se află moara de vânt, monument istoric şi

Móra Ferenc, născut în 1879. Casa natală din

o reconstituire a unui bordei din epoca arpa-

strada Daru este o clădire cu acoperiş de stuf,

diană. Program de vizitare: 7 martie - 31oc-

ridicată la mijlocul secolului al XIX-lea, care în

tombrie: marţi-sâmbătă: 9.00-17.00

1971 a fost renovată şi transformată în spaţiu
memorial ce prezintă activitatea scriitorului. În încăperea mai mare, viaţa scriitorului

42. Tiszaalpár

este prezentată într-o expoziţie de istorie a
literaturii. Pridvorul evocă bucătăria cu vatră

Comuna Tiszaalpár poate fi numită aşeza-

deschisă a mamei scriitorului. În a treia încă-

re străveche, deoarece este menţionată în

pere, relicvele Móra Márton păstrează me-

documente încă din 1075, sub numele de

moria tatălui scriitorului şi ale meşteşugului

Olper. Localitatea a reuşit să păstreze până
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a 1100 ani de la descălecare. Cu această ocazie, a fost realizată reconstituirea satului din
epoca arpadiană, ce se întindea pe vremuri
pe 5 hectare, şi care redă structura sătească
configurată pe baza săpăturilor derulate în
împrejurimi. Fragmentul de aşezare prezintă
construcţiile vieţii cotidiene. Cel mai frecvent
tip al arhitecturii populare din epoca arpadiană, bordeiul săpat în pământ, acoperit cu
stuf sau pământ, mai putea fi găsit în sate
şi în secolul al XX-lea. Amenajarea reflectă
simplitatea de atunci, cu cuptor şi groapă de
şezut, precum şi cu cuptor exterior, construit
în afara casei. Ţarcurile împletite din nuiele,
de formă circulară sau pătrată prezintă creşterea animalelor în acea epocă. În muzeul
satului poate fi văzută şi o fântână cu puţul
căptuşit cu împletitură de nuiele.
Program de vizitare a reconstituirii satului
din epoca arpadiană: 1 mai-31 octombrie,
marţi-duminică: 10.00-17.00

www.borderless.dkmt.eu
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Proiectul „Drumuri fără frontiere, revelaţii în Euroregiunea DKMT” este implementat prin Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-România
2007-2013 (www.huro-cbc.eu) şi este finanţat de Uniunea Europeană prin
Fondul European de Dezvoltare Regională, completat de co-finanţarea naţională a celor două state membre participante în program, Ungaria şi România. Obiectivul general al Programului este de apropia actori economici,
persoane şi comunităţi, cu scopul de a exploata mai eficient oportunităţile
oferite de dezvoltarea comună a zonei de frontieră.

Două ţări, un scop, succes comun!
Programul De Cooperare
Magyarország-Románia
Transfrontalieră
Határon
Átnyúló Együttműködési
Ungaria-România
2007-2013
Program
2007-2013

www.huro-cbc.eu, www.hungary-romania-cbc.eu
Conţinutul acestei publicaţii nu reflectă în mod necesar poziţia oficială
a Uniunii Europene.
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