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Budapest XVII. Kerületi Zrínyi Miklós Általános Iskola
Arad – Máriaradna – Marosillye - Déva - Csernakeresztúr – Déva - Vajdahunyad – HátszegHerkulesfürdő - Al-Duna - Orsova - Kazán-szoros - Herkulesfürdő - Bigéri-vízesés Temesvár - Nagyszentmiklós
1.nap
Az első megállónk Aradon lesz, ahol a város nevezetességeivel ismerkedünk (vértanúk
emlékműve, főtér, vesztőhely). Máriaradna felé folytatjuk utunkat, mely település a magyar
Mária-kegyhelyek egyike. Ferences temploma híres búcsújáró hely. Felkeressük a kolostort és
a templomot. Ezt követően Marosillyére látogatunk. Bethlen Gábor erdélyi fejedelem 1580ban Marosillyén látta meg a napvilágot. Megtekintjük a fejedelem feltételezett szülőházát. Az
épületet a közelmúltban megvásárolta a dévai Szent Ferenc Alapítvány. Felújítása után
emlékházat kívánnak kialakítani, amely az erdélyi fejedelem életét és Erdély történetét
mutatná be. Dévára utazva megnézzük a várat, felelevenítve a Kőműves Kelemen balladáját.
Szállás Csernakeresztúron.
2.nap
Reggeli után Csernakeresztúron felkeressük a csángó tájházat a Csángó (Bukovina) utcában.
Ezután Dévára utazunk, ahol a Téglás Gábor Iskolaközpontban magyar diákokkal, tanárokkal
találkozunk, beszélgetünk a magyar kisebbség helyzetéről. Ezt követően sportmérkőzést
játszunk a 7. osztályos diákokkal.
Az iskolalátogatást követően Vajdahunyadra utazunk, ahol a csodálatos várban sétálunk, mely
fénykorában a Hunyadiak fészke volt. A Déli-Kárpátok vonulatai között folytatjuk
utazásunkat Herkulesfürdőre, mely város az egykori Monarchia híres fürdőhelye volt. Szállás,
vacsora Herkulesfürdőn.
3.nap
A mai nap az Al-Duna vidékén kirándulunk. Első megállónk Orsova. Szent László 1091-ben
itt verte meg a betörő kunokat. 1849. augusztus 17-én itt hagyta el Magyarországot Kossuth
Lajos. Szemere Bertalan a Cserna torkolata alatt emelkedő Allion-hegy tövében ásta el a
magyar Szent Koronát, melyet 1853. szeptember 8-án találtak meg. Az eseményt a Szent
Korona emléktáblánál elevenítjük fel.
Kis-Kazán-szoros: lehetőség nyílik hajózni a Dunán a lenyűgöző sziklafalak alatt Orsovából
Dunatölgyesig (fakultatív program). Nagy-Kazán-szoros: A lenyűgöző Kazán-szorost egy
kilátópontból, felülről is megnézhetjük (a gyalogtúra hossza 3-4 km, szint: 100 m). Tovább
utazunk az Al-Duna szűk és sziklás völgyében, több helyen megállókkal vezet az utunk a
folyam szurdokában (Széchenyi út, Baross-emléktábla, Szentlászlóvár, Galambóc vára,
sziklaalakzatok). Útközben megismerkedünk a környék gazdag történelmével,
érdekességeivel. Az emlékév tiszteletére, Szentlászlóvárnál megemlékezünk szent
királyunkról. Széchenyi István a folyószabályozási terveket Vásárhelyi Pállal készíttette el.
Vásárhelyi volt az a mérnök, aki a Duna vízrajzi felmérése során az Al-Dunát
végigtérképezte. Széchenyitől 1833-ban azt a feladatot kapta, hogy hajózó utat építsen ki a

gőzhajózás számára a szóban forgó folyószakaszon. Út közben feleleveníthetjük Jókai Mór:
Aranyember című regényének itt játszódó jeleneteit. Visszatérünk Herkulesfürdői
szállásunkra.
4. nap
Kirándulásunk utolsó napján Bánsági nevezetességekkel ismerkedünk.
Első megállónknál a Bigéri-vízesést keressük fel, melyet sokan Erdély legszebb vízesésének
tartanak. Temesváron, a Bánság központjában belvárosi sétára indulunk, közben ismerkedünk
a soknemzetiségű Bánsági fővárossal (vár, magyar színház, operaház, a régi főtér a magyar,
bolgár, szerb és a német templommal, s a szentháromság szoborral). Hazafelé tartva
megállunk Bartók Béla szülővárosában Nagyszentmiklóson. A zeneszerző szobra előtt
feleleveníthetjük munkásságát. Felkeressük a Nákó kastélyt, ahol a híres nagyszentmiklósi
aranykincset tárolták, jelenleg Bartók kiállításnak ad helyet, és Liszt Ferenc, Széchenyi
István, Deák Ferenc, Jókai Mór és más nevezetes férfiak leveleit is őrzik itt. Nagycsanád:
1028-ban Szent István serege Csanád vezetésével legyőzte Ajtony seregét. Ettől kezdve
nevezték a teleülést Csanádnak, mely az ekkor alapított azonos nevű vármegye székhelye lett.
1030-tól püspökségi székhely is, első püspöke Gellért volt, aki Szent György tiszteletére
székesegyházat építtetett ide. Szent Gellért szobra a római katolikus templom előtt áll.

