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1. nap: 

Kunszentmiklós, Arad, Temesvár, Nagyszentmiklós, 

Tóthfalu

 Aradra érve koszorúztunk a 13 vértanú emlékére állított Szabadság-szobornál, és 
a kivégzett tábornokok vesztőhelyén. 

 Temesvár: Megtekintettük a szoborsort, ahol magyar történelmi személyek 
alakjai is megtalálhatóak, majd Románia legnagyobb moldáv stílusú 
templomát,  a többnemzetiségű színházat az egykori várat, a városháza 
épületét is áll. 

 Megtekintettük Klapka György honvédtábornok szülőházát.  a Dóm épületét, a 
szerb templomot és a pravoszláv parókiát, a vármegyeházát és a szecessziós 
épületeket. Majd a mártírok ivókútjánál megemlékezünk a romániai 
forradalomról. 

 Buszba szállva megtekintettük a Mária teret, ahol a legenda szerint Dózsa 
Györgyöt vastrónusára ültették, illetve a mellette található református 
templomot, ahonnan Tőkés László segítségével elindult a romániai 
rendszerváltás.

 Nagyszentmiklóson megnéztük a Bartók szobrot és a szülőházat jelölő 
emléktáblát, valamint a szép Nákó-kastélyt, ahol Bartók-emlékszoba található, 
a zeneszerző fonográfjával. Este érkeztünk Tóthfaluba.



















2. nap Tóthfalu, Zenta, Óbecse, Törökbecse, Aracs

 Tóthfalun megtekintettük a Mini- Délvidék makettparkot és a szoborparkokat.

 Zentán a díszes Városháza tornyában megnéztük a Zentai csata színvonalas 
kiállítását, majd egy helyi csokigyárban tettünk látogatást. 

 Óbecsén megtekintettük a Türr István-zsilipet, ott ahol a Duna vize torkollik a 
Tiszába a Ferenc-csatornánál, majd a Than fivérek emlékére létrehozott 
emlékházba és interaktív parkba látogattunk. 

 Törökbecsén a templomkertben megemlékeztünk gróf Leiningen-Westerburg
Károlyról. 

 Megismerkedünk a délvidéki magyarság legszakrálisabb helyszínével az aracsi
puszta templommal.

 Este az aradi vértanúk emléknapjára készülve koszorúztunk a tóthfalusi
gyerekekkel.























3.nap 

Újvidék, Nándorfehérvár, Zimony, Belgrád, 

Székelykeve

 Újvidéken buszos városnézéssel megismerkedtünk a jelentősebb 

épületekkel. 

 Nándorfehérvár várában a diadal történetének felidézése után főhajtással 

és koszorúzással tisztelegtünk a várban található emlékkőnél Hunyadi és 

társai előtt. 

 Zimonyban a millenniumi toronynál megemlékeztünk Hunyadi János 

halálának helyszínén, ellátogattunk Hunyadi nemrégiben felavatott helyi 

szobrához. 

 Meglátogattuk a Szent Száva Székesegyházat,













4. nap 

Székelykeve, Szendrő, Galambóc, Kazán-szorosok

 Szendrőn megtekintettük azt a várat, amely Konstantinápoly mintájára 

épült, ahol Hunyadit fogva tartották és ahol Kinizsi Pál hősi halált halt.

 Látogatást tettünk a Zsigmond királyunk által is ostromlott galambóci várba, 

amelyet nemrégiben újítottak fel. 

 Utunk során megcsodálhattuk a Széchenyi István kezdeményezésére 

szabályozott Kis- és Nagy-kazán szorosokat közútról, majd egy kilátóról 

tekintettük meg a fenséges látképet. Decebal szobrát, Széchenyi és Baross 

tábláját, és a Veteráni barlangot.















5. nap Pétervárad 

 Reggel búcsút vettünk Székelykevétől.

 Péterváradra utaztunk, ahol megtekintettük a Bánk Bánból ismert Petur 

bánról elnevezett város erődjét, amely egykoron a történelmi 

Magyarország második legnagyobb erődítménye volt.

 Felfedeztük a földalatti katonai kazamatákat is.

 Hazaindultunk szűkebb hazánkba Dunaegyházára és Kunszentmiklósra!






