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Mor gările în vechile lor amplasamente, uitate de călători şi
de trenuri? Mor trenurile în depouri, concurate de
liniile de cale

ferată, înghiţite

de

iarbă şi

maşini?

Dispar

de nepăsarea oamenilor?

Va deveni acest mijloc de transport, care i-a încântat pe bunicii
pe

părinţii noştrii,

nepoţi?

o amintire pentru copii
să

Vom ajunge

vedem o

şi

o

locomotivă

ficţiune

şi

pentru

doar în muzeu?

Întrebări neliniştitoare la începutul Mileniului III, când

rentabilitatea ne

hotărăşte

viaţă,

modul de

călătorul

pentru

romantic, îndrăgostit de peisajele, ce se înşiră în faţa sa, la fereastra
vagonului, în care stă comod. Sperăm că nu.
Proiectul PHARE CBC

„Gări şi tradiţii

populare.Trasee

culturale transfrontaliere pe calea ferată" , derulat pe parcursul a 1O
luni,

şi-a

propus

cu trenul,

plină

să readucă

în

atenţie această cultură

de farmec prin

iniţierea

pe care o

contactul cu gara, ca edificiu special, de

a călătoriei

implică,

aşteptare,

de la

forfotind de

oameni, care vin şi pleacă, de semnale şi de trenuri, la complexele
experienţe

pe care le

geamul vagonului
poveştile

şi

oferă

de

trenul, de

cunoaştere

cunoaştere

a lumii prin

a oamenilor locului prin

care se spun în tren.

Vă invităm aşadar

la o

călătorie reală,

pe calea

ferată,

pe

unul dintre cele mai frumoase trasee, ce urcă pe Valea Crişului, din
Câmpia Ungară spre Apuseni.
Celui care se
transfrontalieră

încumetă

pe calea

la

această călătorie etno-culturală

ferată, gările

în care

coboară

îi

oferă

posibilitatea de a vedea şi de a cunoaşte un tezaur istoric, artistic şi
cultural valoros.
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Pusztulnak a regi vasutallomas eptiletek az utaz6k es
vonatok alta! elfeledve? Mozdulatlanul allnak a vonatok a
telephelyeken, mert nem tudjak felvenni a versenyt a
gepkocsikkal? A vasuti sineket elboritja a fii es a nemtorodomseg?
Vajon ez a szallit6 eszkoz - ami nagysztileinket es sztileinket
elvarazsolta - gyerrnekeink szamara mar csak emlek, unokaink
szamara pedig csak fikci6 lesz? Megerjtik, hogy mozdonyt mar
csak muzeumban lathatunk? Nyugtalanit6 kerdesek ezek a
kenyelmes vagon ban lilo, szep tajakat szemlelo, romantikus utaz6
szamara a harrnadik evezred elejen, amikor a jovedelmezoseg
hatarozza meg eletm6dunkat. Remeljtik, nem igy lesz.
szep tajakat szemlelo, romantikus utaz6 szamara a harrnadik
evezred elejen, amikor a jovedelmezoseg hatarozza meg
eletm6dunkat. Remeljtik, nem igy lesz.
A tiz h6napon at foly6 „ Vasutal lomasok es
nephagyomanyok. Hatarokon ativelo vasuti kulturalis utazasok"
cimu PHARE CBC projekt celja az volt, hogy felhivja a figyelmet
a vasuton torteno utazas varazsara, felelevenitse a vasuti
varakoz6helyek nytizsgeset, a vonatok jelzeseit, mindazokat a
tapasztalatokat, amiket az utazas kinal, a vilagnak a
vagonablakokb61 val6 megismereset eppugy, mint az emberek
megismereset a vonatokon zajl6 beszelgetesek, mesek alta!.
Az egyik legszebb, a Korosok volgyebol a Magyar
Alfdldon at a Erdelyi Szigethegyseg terjedo utvonalat kovetve,
egy val6sagos vasuti utazasra hivjuk meg tehat a Kedves Olvas6t.
A vasutallomasok torteneti, miiveszeti es kulturalis
ertekeket kozvetitenek mindazok szamara, akik erre a hatarokon
atnyul6 etno-kulturalis vasuti utazasra vallalkoznak.
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TOTKOMLOS
Actuala aşezare a fost întemeiată în
anul 1746, când în pusta de la
-1

T6tkoml6s se stabilesc 80 de familii
de slovaci. La 1 noiembrie 1993
localitatea primeşte titlul de oraş.

Gara datează din 20.10.1893.
Monumente
*Biserica

şi

locuri memoriale

evanghelică, construită

în stil baroc (1795), monument

istoric, plasată în centrul oraşului.
*Statuia Sfântului

Ştefan şi

fântâna

decorativă

( 18 august 2001 ),

lucrarea sculptorului Mihaly Gabor, distins cu premiul Munkacsy
*Muzeul

sălaşelor

din hotarul

localităţii

T6tkoml6s,

lângă

şoseaua spre Oroshaza

*Capela din Nagykopancs,

construită

în stil romanic (sec. XI.), la

1Okm de localitate
*Hotelul Kom16 ( 1881 ). Monument

istoric,clădirea

fostului hotel,

mai târziu restaurant, în prezent scos din folosinţă, Str. Szechenyi 2.
*Casa

slovacă specifică

zonei. Monument istoric (începutul

secolului XX.)
*Casa-muzeu slovacă ( 1886), Str. Szechenyi 11.
* Colecţia etnografică particulară a preotului evanghelic Koppany
Janos însumând 1067 piese,

Piaţa

Hosok 2.
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TOTKOMLOS
1746-ban 80 szlovak csalad telepUlt le az elneptelenedett koml6si
birtokra. 1993. november 1-jen varosi rangra emelkedett.

A vasutallomast 1893.10.20-an adtak at.
Miiemlekek, emlekhelyek
*Barokk stilusu evangelikus templom ( 1795). A miiemlekepillet
magyar es szlovak istentiszteletek helyszine - a văros kozpontjaban
*Szent Istvan szobor es diszkut, Mihaly Gabor, Munkacsy-dijas
szobraszmiivesz alkotasa (2001. augusztus 18.)
*A t6tkom16si tanyavilag emleket orzo Tanyamuzeum - az
Oroshaza fele vezeto uton
*Roman stilusban epillt nagykopancsi kapolna (XI. szazad) - a
telepillestol l Okm tavolsagra
*Koml6 Szall6 ( 1881 ). Miiemlekepillet, korabban sza116, etterem,
jelenleg hasznalaton kivill - Szechenyi u. 2.
*Szlovak Haz. Jellegzetes elotomacos-oszlopos miiemlekepillet
(XX. szazad eleje)
*Szlovak tajhaz ( 1886) - Szechenyi u. 11.
*Neprajzi gyiijtemeny. Koppany Janos evangelikus lelkesz 1067
darabb61 all6 magangyiijtemenye - Hosok tere 2.
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Trasee arheologice
*Săpăturile

Tem:,

au scos la

iveală

celtică şi dacică

urme de morminte din perioadele La

de secol I., precum şi un mormânt de epoca

avară timpurie.

Trasee turistice
*Băile termale

R6zsa, centrul turistic al localităţii, Str. Kossuth 2.

Manifestări culturale

*Balul slovac - martie
*Concert de Paşte - aprilie
*Ziua Oraşului T6tkoml6s-24 aprilie
*Concursul cârnaţilor uscaţi - a treia săptămână din luna mai
*Seri Culturale de Vară- iulie-august
*Zilele T6tkoml6sului.
meşterilor

populari,

Sărbătoarea

expoziţii,

concerte,

Sfântului
prezentări

foc de artificii - 19-21 august
*Concert de Crăciun - 13 decembrie
Posibilităţi

de cazare

*Pensiunea Szekeres
*Curtea Tokovics
*Casa de vânătoare
*Căminul Şcolii

Generale şi al Liceului Jank6 Janos
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Ştefan,

târgul

gastronomice,

Regeszeti lelohelyek
*Belterilletr61 kes6 vaskori, kelta, es egy I. szazadb61 szarmaz6,
feltehetoleg dak temetkezes, valamint egy kora avar kori sir kerillt
el6.

Turisztikai nevezetesseg
*R6zsa fi.ird6, T6tkoml6s idegenforgalmi kozpontja- Kossuth u. 2.

Kulturalis rendezvenyek
*Szlovak bal- marcius
*Husveti hangverseny-aprilis
*T6tkoml6s varos napja- aprilis 24.
*Koml6si Szarazkolbaszverseny-majus harmadik hete
*T6tkoml6si Nyari Kulturalis Estek-julius- augusztus
*T6tkoml6si Napok. Szent Istvan napi bucsu, kezmiives vasar,
kiallitasok, hangversenyek, gasztron6miai bemutat6k, tilzijatekaugusztus 19-21.
*Karacsonyi koncert-december 13.

Szallaslehetosegek
*Szekeres panzi6
*Tokovics Lovasudvar
*Vadaszhaz
*Jank6 Janos Ăltalanos
Iskola es Gimnazium
Diakotthona
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OROSHĂZA
Prima

menţiune

datează din

a

localităţii

1466.

Gara dată În folosinţă În 1890.
Monumente şi locuri memoriale
*Biserica

evanghelică, construită

în stil baroc tîrziu (1777-1830).

În faţa altarului se păstrează clopotul adus din Zomba de către
întemeietorii

localităţii-

în centrul oraşului

*Parc Memorial-Istoric. Lucrarea sculptorului Szervatiusz Tibor,
realizată
localităţii

aniversării

cu ocazia

a 250 de ani de la întemeierea

- în faţa Liceului Tancsics Mihaly

*Monumentul Eroilor.
memoria eroilor

Compoziţie

căzuţi

în Primul

cu cinci statui,

comandată

în

Război

Mondial. Lucrare de

realizată

de sculptorul Horvay

Pasztor Janos.
*Statuia lui Kossuth Lajos (1904),
Janos - în

Piaţa

Szabadsag

*Statuia Sfântului

Ştefan

(2000),

executată

de sculptorul Rajki

Laszlo

Trasee arheologice
*Situl „Nagytatarsanc".

Şanţ

având o lungime de 1800 m, în

de potcoavă, din epoca bronzului târziu.
* Cimitire din epoca avară şi din epoca descălecării
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formă

OROSHĂZA

Eisa emlitese 1466-bol szarmazik
A vasutallomâst 1890-ben adtak at.

Mfiemlekek, emlekhelyek

*Kesobarokk stilusu evangelikus templom (1777-1830). Oltara
elott orzik a varosalapit6k altal Zombar61 hozott harangot-a văros
kozpontjaban
*Tortenelmi Emlekpark. Szervatiusz Tibor szobrasz, a

văros

alapitasanak 250. evfordul6jara kesztilt alkotasa - a Tancsics
Mihaly Gimnazium elott
*Hosok szobra. Otalakos szoborkompozici6, amely az I.
vilaghaboru aldozatainak allit emleket. Pasztor Janos alkotasa
*Kossuth Lajos szobra ( 1904), Horvay Janos alkotâsa - a
Szabadsag teren
* Szent Istvan szobor (2000), Rajki Laszlo szobrâszmiivesz
alkotasa
Regeszeti lelohelyek

*Nagytatârsânc. 1800 meter hosszu, patk6 alaku, keso bronzkori
sânc.
*Avar kori es honfoglalâs kori temetok a
ismertek.

văros

ktiltertileterol
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Trasee turistice
*Gyoparosfiirdo, complex de

băi

termale - pe malul lacului

Gyoparos, în parcul natural aflat la 3 km de oraşul Oroshaza
*Ragyanszki Arboretum, cu peste 2000 de soiuri de plante, Str.
Gardonyi 12.
*Belvedere, Panorama,

foişor

spre lacuri cu o

expoziţie

despre

istoria Băilor Gyoparos - Oroshaza, Str. Fasor 3.
*Muzeul Szant6 Kovacs Janos, Str. D6zsa Gy. 8.
*Casa Memorială Darvas J6zsef. Colecţie Literară Judeţeană, Str.
D6zsaGy. 74.
*Muzeul Fântânilor, singurul muzeu de acest gen din Ungaria.
Expoziţia prezintă

diferite tipurile de fântâni din ultimii 100 de

ani, Str. Kănd 1.
Manifestări culturale

*Prezentare ecvestră şi sărbătoare de 1 mai - 1 mai
*Festivalul

păsărilor.

şi vânzătoare

Prezentarea şi târgul firmelor producătoare

de produse din

pasăre,

cu concursuri, program

folcloric şi prezentare gastronomică - 15-16 mai
*Concurs Judeţean de Vin şi Cârnaţi - 28 mai
*Oroshaza-Gyoparosfilrdo. Festivalul Cultural al Verii
( conferinţe, prezentare

gastronomică,

spectacole de teatru, concerte, târgul

program folcloric,

meşterilor

populari) - 25

iunie-4 iulie
*Oroshaza-Gyoparosfilrdo. Festival European de Dansuri
Populare şi Gastronomie - 31 iulie- I august
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Turisztikai nevezetessegek, hitnivalok
*Gyoparosftirdo, gy6gyftird6 es egeszsegmegorzo kozpont

a

Gyoparos t6 partjan, termeszetvedelmi terilleten - Oroshazat61
haromkm-re
*Ragyanszki Arboretum tobb mint 2000 novenyfajjal - Gardonyi
u. 12.
*Panorama kilat6 a t6rendszerre, Gyoparos tortenetet bemutat6
kiallitassal - Oroshaza, Fasor u. 3.
*Szant6 Kovacs Janos Muzeum - D6zsa Gy. u. 8.
* Darvas J6zseflrodalmi Emlekhaz. Megyei irodalmi gyiijtemeny
- D6zsa Gy. u. 74.
Magyarorszag egyetlen kutmuzeuma, 100 ev kuttipusainak
bemutat6helye - Kond u. 1.

Kulturalis rendezvenyek
*Lovasbemutat6 es Majalis-majus 1.
*Szamyasfesztivâl. A szâmyasterrnekeket eloâllit6 es forgalmaz6
cegek bemutat6ja es vâsâra vetelkedokkel, folkl6rrniisorral es
gasztron6miai bemutat6val - majus 15-16.
*Megyei Bor- es Kolbâszverseny - mâjus 28.
*Oroshâza - Gyopârosfilrdo Nyâri Kulturâlis- es Elmenyfesztivâl
(konferencia, gasztron6miai- es folkl6rprogram, szinhâzi
eloadâsok, koncertek, kezmiives vâsâr) - junius 25-julius 4.
*Oroshâza - Gyopârosfilrdo Eur6pai Neptanc- es Gasztron6miai
Fesztivâl - julius 31-augusztus 1.
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*Sărbătoarea

Europeană

internaţională

de produse de

a Pâinii
panificaţie,

(conferinţă,

expoziţie

întâlnirea oamenilor de

afaceri) - I 9-21 august
*Sărbătoarea secerişului tradiţional

- 22 august

*Sărbătoarea culesului de vie - 17 octombrie
*Întâlnirea internaţională a crescătorilor de şoimi (Şoimarilor) 27-30 octombrie
Posibilităţi

de cazare

*Pensiunea Feher Hattyu
*Pensiunea Fortuna
*Pensiunea Gyopar
*Hotel Flora
*Hotel Napsugar
*Pensiunea Nimr6d
*Pensiunea T6part
*Termal Kemping
*Fahaz Kemping
*lfjusagi- es turistasza.116
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*Eur6pai Kenyerlinnep (konferencia, nemzetkozi kiallitas,
lizleternberek talalkoz6ja)- augusztus 19-21.
*Arat6Unnep, a kezi aratas nepi hagyomanyainak felelevenitese augusztus 22.
*Terez napi Szlireti Mulatsag - okt6ber 17.
*Nemzetkozi Solymâsztalalkoz6 - okt6ber 27-30.

Szallaslehetosegek
*Feher Hattyu Panzi6
*Fortuna Panzi6
*Gyopar Panzi6
*Hotel Flora
*Hotel Napsugar
*Nimr6d Panzi6
*T6part Panzi6
*Termal Kemping
*FahâzKemping
* Ifjusâgi- es turistaszal 16
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BEKESCSABA
Prima menţiune a localităţii apare în
registrele de

dijmă papală

din 1332-

37. În anul 1718 începe colonizarea
intensivă

a

populaţiei

slovace în

localitate.
Prima gară datează din 1858.
Monumente

şi

locuri memoriale

*Biserica Mare Evanghelică, construită în stil clasicist copf ( 18071824), după planurile arhitecţilor Pumberger Ferenc, Czigler Antal
şi

Hoffer Ferenc. Este cea mai mare

biserică evanghelică

din

Europa-Centrală, Piaţa Szeberenyi

*Biserica

Evanghelică Mică, construită

în stil baroc (1745), Str.

Luther 1.
*Liceul Evanghelic, construit în stil neocopf ( 1899) pe baza
planurilor lui Alpar Ignac,
*Biserica Romano

Piaţa Szeberenyi

-Catolică, construită

actuală a primit-o în anul

în stil neogotic. Forma

191 O, în centrul oraşului

*Biserica Reformată ( 1912)
*Biserica

Ortodoxă Română

(1837-38), cu iconostas adus din

localitatea ŞiclăuUud.Arad), Str. Bart6k Bela
*Hotelul Fiume, construit în

stil neoclasic ( 1867-68)

după

planurile lui Sztraka Emo, vizavi de Primărie
*Teatrul J6kai, construit în stil ecletic ( 1877-79) pe baza planurilor
lui Halmai Andor, Str. Andrassy

16
https://biblioteca-digitala.ro

BEKESCSABA
Elso emlitese egy 1332-37-ben kesztilt pa.pai tizedjegyzekben
tortenik.

1718-ban kezdodott meg a telepi.iles intenziv

benepesitese szlovak nemzetisegi lakosokkal.

A vasutâllomâst 1858-ban adtâk ât.
Miiemlekek, emlekhelyek
*Evangelikus Nagytemplom. Klassziciza.16 copf stilusban eptilt
(1807-1824) Pumberger F erenc, Czigler Antal es Hoffer F erenc
tervei alapjan. Kozep-Eur6pa legnagyobb evangelikus templomaSzeberenyi ter
*Barokk stilusban epi.ilt Evangelikus Kistemplom (1745) - Luther
u. 1.

*Evangelikus Gimnazium. Neocopf stilusban eptilt ( 1899) Al par
Ignac tervei alapjan - Szeberenyi ter
*R6mai Katolikus Templom. Neog6tikus stilusban eptilt, mai
formajat 1910-ben nyerte el - a va.ros kozpontjaban
*Reformatus templom ( 1912)
*Roman Ortodox Templom (1837-38) Sikl6r61 hozott
ikonosztazionnal - Bart6k Bela u.
*Fiume Sza.116. Neoklasszicista stilusban epi.ilt (1867-68) Sztraka
Emo tervei alapjan - V aroshazaval szemben

*J6kai Szinhaz. Eklektikus stilusban epi.ilt (1877-79) Halmai
An dor tervei alapjan - Andrassy ut
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*Moara lstvân.
moară

Moară

cu aburi de

şase

etaje, este cea mai mare

din Ungaria ( 1853 ), pe malul canalului

*Clădirea Primăriei
construită pe

( 1871-73 ).

Faţada

în stil romantic a fost
Piaţa

baza planurilor lui Ybl Mikl6s,

Szent Istvân

*Fântâna cu Înger. Operă de sculptorul originar din oraş, Meszâros
Attila (2001 ), Parcul Petofi
*Clădirea
Judeţene

Muzeului Munkacsy Mihaly, sediul

Direcţiunii

a Muzeelor, construit în stil clasicizant. (1914),

Str.

Szechenyi 9.
*Casa Memorială Munkacsy. Castel construit în stil clasic (1840),
cu săli de expoziţii, Str. Gyulai 5.

Trasee arheologice
*Săpăturile

arheologice au scos la

iveală

urmele

unei

aşezării

medievale târzii, în oraş
*Urmele localităţii medievale Megyer, biserica şi cimitirul satului,
în afara oraşului

Trasee turistice
*Casa

Slovacă-Muzeu. Expoziţia

viaţă al

slovacilor din localitate în sec. XIX, Str. Garay 21.

*Casa

Poveştilor. Expoziţia

premiile Munkacsy
olărit,

şi

prezintă

modul

tradiţional

de

pictorului Schener Mihaly, distins cu

Kossuth,

expoziţie

de

Str. Bekesi 15-17.
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păpuşi,

atelier de

*Istvan malom. A hatszintes gozmalom az orszag legnagyobb
mal ma ( 1853) -az eloviz csatoma partjan
*Varoshaza eplilete ( 1871-73 ). Romantikus stilusu homlokzatat
Ybl Mikl6s tervezte - Szent Istvan ter
*Angyalos kut. Meszaros Attila bekescsabai szobraszmuvesz
alkotasa (2001) - Petofi liget
*A Munkacsy Mihaly Muzeum epi.ilete, a Bekes Megyei
Muzeumok Igazgat6saga szekhaza. Klassziciza.16 stilusban epi.ilt
(1914)- Szechenyiu.9.
*Munkacsy Emlekhaz. Klasszicista kastelyepi.ilet ( 1840),
kiallit6hely - Gyulai u. 5.

Regeszeti lelohelyek
*Keso kozepkori telepi.ilesmaradvanyok a va.ros belteri.ileterol
*A keso kozepkori Megyer falu maradvanyai, temploma es
temetoje a va.ros ki.ilteri.ileterol ismertek.

Turisztikai latnivalok
*Szlovak tajhaz, a XIX. szazadi eletm6d bemutatasa - Garay u.
21.

*Mesehaz. Schener Mihaly Munkacsy-es Kossuth dijas
festomuvesz kiallitasa, babkiallitas, fazekasmuhely. A nepi
kezmuvesseg korebe tartoz6 gyermekfoglalkozasok rendezesenek
helyszine- Bekesi ut 15-17.
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*Muzeul grânelor. Complex format dintr-un

sălaş

din Bekescsaba

(1824), clădiri anexe şi o moară de vânt transferată aici din hotarul
„Cs6kasi". În cadrul complexului este amenajată o expoziţie
despre istoria grâului, Str. Gyulai 65.
*Colecţia

Jankay

permanentă

sculptorului

şi

Galeria de

cuprinzând

Artă Contemporană. Expoziţie

colecţia

graficianului, pictorului

ş1

Jankay, originar din Bekescsaba. În galerie se

organizează expoziţii

temporare ale

artiştilor

contemporani, la

etajul trei, în Csaba Center
*Alee cu busturile

personalităţilor

a

căror

activitate se

leagă

de

oraş (Munkacsy Mihaly, Achim L. Andras, Haan Lajos, Gy6ni

Geza), pe malul canalului
Manifestări

culturale

*Carnavalul din Bekescsaba - februarie
*Festival de

Primăvară (prezentări

de teatru, program de dans,

concerte, expoziţie de artă) - în lunile aprilie şi mai
*Scherzo. Festival Naţional al Teatrelor Muzicale de Tineret, din
doi în doi ani - în luna aprilie
*Csaba-Expo. Expoziţie şi Târg Internaţional în Hala de Sport - în
lunile aprilie şi mai
*Festivalul

internaţional

al teatrelor de

păpuşi,

organizat de

Centrul Cultural Judeţean, din trei în trei ani - în luna iunie
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*Csabai Tanya es Gabonatorteneti Kiallit6hely (I 824 ).
Tanyaeplilet es gazdasagi epi.iletek egyi.ittese, a cs6kasi hatarb61
attelepitett szelmalommal - Gyulai u. 65.
*Jankay Gyiijtemeny es Kortars Galeria. A bekescsabai
szarmazasu grafikus, festo es szobrasz hagyatekanak bemutat6
helye, valamint kortars miiveszek kiallit6helye - a Csaba Center
harmadik emeleten
*Szoborsetany a varoshoz kotodo neves szemelyisegek szobraival
(Munkacsy Mihaly, Achim L. Andras, Haan Lajos, Gy6ni Geza)az eloviz csatorna partjan

Kulturâlis rendezvenyek
*Csabai Farsang- februar
*Bekescsabai Tavaszi Fesztival (szinhazi eloadasok,
tancprogramok, koncertek, kepzomi.iveszeti kiallitas)-

aprilis-

majus h6napban
*Scherzo. Zenes Ifjusagi Szinpadok Orszagos Fesztivalja ketevente april îs h6napban
*Csaba-Expo Nemzetkozi Kiallitas es

Văsar

a Varosi

Sportcsarnokban - aprilis-majus h6napban
*Nemzetkozi Babfesztival a Bekes Megyei Miivelodesi Kozpont
szervezeseben - haromevente juniusban
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*Serile

Primăriei(

Varoshazi Estek) spectacole de teatru

şi muzică

- în lunile iunie-iulie
*Festivalul „Csalanleves" (Supa de

urzică),

manifestare

artistică

de trei zile cu performans, prezentări de teatru, concerte şi expoziţii
- în luna august
*Bienala

Naţională

de

Grafică

la Muzeul Munkacsy Mihaly - în

luna august
*Zenit. Festival

Internaţional

de Fanfare, organizat de Centrul

Cultural Judeţean - în luna august
*Alfoldi Tarlat.

Expoziţia artiştilor

Sud-Est, la Muzeul Munkacsy,

contemporani din Ungaria de

din doi în doi ani -

în luna

octombrie
Cârnaţului

*Festivalul

cu

expoziţii,

conferinţe,

prezentări

gastronomice, programe culturale şi distractive- în luna octombrie
Posibilităţi

de cazare

*Hotel Fiume
*Hotel Fenyves
*Hotel Szlovak
*Hotel Sport
*Pensiunea Mester Klub
*Pensiunea Reti
*Park Motel
*Petrom Motel
*Bekesi Uti Kozossegi Hazak
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*Varoshazi Estek, szinhazi es zene1 programsorozat - ji'.miusjulius-h6napokban
*Csalanleves Fesztival, harom napos miiveszeti fesztival
performan szokkal, szi n ie loadasokkal,

koncertekke I,

kiallitasokkal - augusztus h6napban
*Orszagos Tervezo Grafikai Biennale a Munkacsy Mihaly
Muzeumban - augusztus h6napban
*Zenit. Nemzetkozi Fuv6sfesztival Zenei lfjusagi Talalkoz6 az
Ifjusagi Haz szervezeseben - augusztus h6napban
*Alfoldi Tarlat. Kiallitas a Munkacsy Mihaly Muzeumban ketevente okt6ber h6napban
*Csabai

Kolbaszfesztival

kiallitasokkal,

szakmai

konferenciakkal, sz6rakoztat6 es kulturalis programokkal,
gasztron6miai bemutat6kkal - okt6ber h6napban

Szâllâslehetosegek
*Hotel Fiume
*Fenyves Szall6
*Hotel Szlovak
*Hotel Sport
*Mester Klub Panzi6
*Reti Panzi6
*Park Motel
*Petrom Motel
*Bekesi Uti Kozossegi Hazak
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ALE TEA ( ELEK)

Prima

menţiune

a

aşezării datează

. din 1232.În anul 1724, localitatea a
fost

colonizată

germană

de

către

cu

populaţie

baronul Johann

Georg Harruckem.Astăzi, oraş cu
populaţie

multietnică

(maghiari,

germani, slovaci, români, rromi).

Gara dată în

folosinţă

la 28.01.1884. Staţia a fost desfiinţată în

1973.
Monumente şi locuri memoriale
*Biserică

Romano-Catolică

istoric, reconstruit şi

lărgit în

în stil baroc (1796), monument
1904, în centrul oraşului

*Capela Ortodoxă Română, Str.

Lăkăshazi

38.

*Casă

de rugăciune reformată, Str. Gyulai 7.

*Casă

de rugăciune evanghelică, Str. Hosăk 32.

*Monumentul

deportării

germanilor din localitate ( 1945-46),

opera sculptorului originar din Szeged, Kligl Sandor (2001 ), în
piaţa centrală

*Monumentul eroilor căzuţi în primul

şi

al doilea

Război

Mondial

( 1924 ), în cimitirul romano- catolic
*Monumentul eroilor
lagăre.

căzuţi

în al doilea

Război

Mondial

Lucrare de sculptorul Mladonyiczki Bela,

în

şi

în

Grădina

Eroilor
*Statuia Sfântului Ştefan şi Aleea Mileniului, în centrul oraşului
*Fântâna arteziană, în Piaţa Harruckem
*Casa Leimen - muzeu al germanilor din localitate, Str. Ketegyhazi 2.
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ELEK
Els6 emlitese 1232-bol szarmazik. A telepi.ilest nemet telepesekkel
nepesitette be Harruckem Janos Gyi::irgy 1742-ben. Jelenleg ti::ibb
nemzetiseg (nemet, roman, szlovak, cigany) alta! lakott kisvaros.

A vasutallomast 1884. 01.28-an adtak at. Eleken 1973-ban
megsziint a vasuti kozlekedes.
Miiemlekek, emlekhelyek
*Barokk stilusban epi.ilt r6mai katolikus templom ( 1796). A
miiemlekepi.iletet ket oldalhaj6val b6vitettek 1904-ben - a

văros

kozpontjaban
*Roman Ortodox Kapolna - Lăki::ishazi u. 38.
*Refonnatus imahaz - Gyulai ut 7.
*Evangelikus imahaz - H6si::ik u. 32.
*A nemetek kiiizetesenek ( 1945-46) emlekmiive, Kligl Sandor
szegedi szobraszmiivesz alkotasa (2001) - a ki::izponti teren
*I. es II. Vilaghaborus emlekmii az elesettek nevsoraval ( 1924) - a
r6mai katolikus temet6ben
* A II. Vilaghaboruban es a munkataborokban elesettek
emlekmiive, Mladonyiczki Bela szobraszmiivesz alkotasa - a
H6si::ik Kertjeben
*Szent Istvan szobores Milleniumi setany- a văros ki::izpontjaban
*Artezi kut - a Harruckem teren
*A Leimen Haz, a helyi nemet nemzetiseg tajhâza - Ketegyhazi u. 2.
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*Expoziţia etnografică românească,

* Ansamblu urban format din
principale

clădiri

Str. J6zsefA. 1O.
de secol XIX-XX, pe

străzile

Trasee arheologice
*În ogorul Szent Benedek, urme de biserică şi cimitir din perioada
arpadiană

* Cimitir de secol XXI - lângă şoseaua spre Lokoshaza.
Tradiţii, manifestări

etno-culturale

* Î ntîlnirea aleteni lor din întreaga lume ( expoziţii, baluri, concerte,
ale călăreţilor, concurs gastronomic, foc de artificiu)
începînd cu anul 1990- în prima sîmbătă şi duminică a lunii august
prezentări

*Fărşangul,

obicei tradiţional german - februarie

*Întâlnirea Cluburilor de Naţionalitate din judeţ
*Balurile naţionalităţilor (rromi sfârşitul lui ianuarie, ramam
februarie, germani cu o săptămână înainte de Postul Paştelui), la
Centrul Cultural Reibel Mihaly
* Balul Maghiarilor ( 15 martie), la Centrul Cultural Reibel Mihaly
*Ridicarea Pomului de Mai (30 aprilie), în faţa Centrului Cultural
*"Dărâmarea" simbolică

a pomului de mai prin dansuri (ultima
sâmbătă a lunii mai), în faţa Centrului Cultural
*Concurs gastronomic (prima sâmbătă a lunii august)
*Întîlnirea corurilor şi formaţiilor de dans ale pensionarilor
(ultima sâmbătă a lunii septembrie)
*Ziua Minorităţilor (mijlocul lui decembrie)
Posibilităţi

*Căminul

de cazare

de elevi al Liceului Radvanyi Gyorgy
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*Roman nemzetisegi kiallitas-J6zsef A. u. I O.
*Zart beepitesi.i polgari hazak (XIX. szazad masodik fcle
szazad eleje )- a telepliles foutcain

XX.

Regeszeti lelohelyek
*A Szent Benedek duloben Ărpad-kori templom es temeto
maradvanyai
*A Lokoshaza fele vezeto ut kozeleben egy X-XI. szazadi temeto
sirjai keri.iltek el 6.

Hagyomânyok, etno-kulturâlis rendezvenyek
*Elekiek Vilagtalalkoz6ja (kiallitasok, balak, koncertek, lovas
bemutat6k, fozoverseny, ti.izijatek) - 1990-tol kezdve, augusztus
elso hetvegejen
*Farsangi felvonulas, a helyi nemet nemzetiseg nepszokasafebruar h6napban, hushagy6kedden
*Megyei nemzetisegi klubtalalkoz6k
*Nemzetisegi balak (cigany - januar vege, roman - februar, nemethamvaz6szerda elott egy hettel) - a Reibel Mihâly Miivelodesi
Kozpontban
*Magyar bal (marcius 15.) - a Reibel Mihâly Mi.ivelodesi
Kozpontban
*Majusfaallftas (aprilis 30)- a Mi.ivelodesi Kozpont elott
*A majusfa kitâncolasa (majus uto!s6 szombatja) - a Mi.ivelodesi
Kozpont elott
*Vârosi fozoverseny (augusztus e!s6 szombatja)
*Nyugdijas enekkarok es nepi egyi.ittesek talâlkoz6ja (szeptember
uto!s6 szombatja)
*Varosi Kisebbsegi Nap (decern ber kozepe)

Szâllâslehetosegek
*Radvanyi Gyorgy Szakkozepiskola Kollegiuma
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GRĂNICERI

Prima

menţiune

documentară

_ datează din 1394.Localitatea este o
veche românească. În sec. XIX aici
se stabilesc şi germani.
Ultima localitate înainte de frontiera
cu Ungaria. Odinioară pe aici trecea
linia ferată secundară SântanaKetegyhaza, desfiinţată după 1920.
Staţia datează

din 01.01.1884

Monumente şi locuri memoriale
*Biserica ortodoxă română de zid, cu hramul „Sf.Mucenic
Gheorghe"( 1911 ).Prezintă pictură interioară de Iulian Toader
*Fosta casă notarială, în prezent sediul

Primăriei

*Cimitir evreiesc

Trasee arheologice
*În locul numit „La Gropoaie"din satul Şiclău( corn.Grăniceri) se
găseşte un sit arheologic (neolitic, necropolă medievală timpurie
din sec.X, Hallstatt)
* În hotarul comunei Grăniceri se găsesc 3 turnu li

Trasee etnografice
*Canalul Morilor
* Satul aparţinător Şiclău-aşezare rurală tipică de pustă, cu case de
la începutul sec.XX.
Posibilităţi

de cazare

*Turism rural;cazare în gospodăriile ţărăneşti
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OTTLAKA
Eisa emlitese 1394-bol szarmazik. Regi roman telepilles, ahova a
XIX. szazad folyaman nemet lakossag telepillt be.

A magyar orszaghatar elotti utols6 telepilles. Valamikor itt haladt
az 1920-ban megsziint Ujszentanna - Ketegyhaza masodlagos
vasutvonal.

A vasutâllomâst 1984. 01. 01-en adtak hasznâlatba.
Miiemlekek, emlekhelyek
*Roman ortodox kotemplom, melynek vedoszentje „Szent
Gyărgy

Vertanu" (I 9 I I). A templombelso festmenyei Iulian

Toader alkotasai.
*Voltjegyzohaz, jelenleg a Varoshaza epillete.
*Zsid6 temeto

Regeszeti lelohelyek
*Az Ottlaka kăzseghez tartoz6 Sikl6 falu

„Gădrăknel"

elnevezesii

terilleten regeszeti lelohely talalhat6 (neolitikum, a X. szazad elso
felebol szarrnaz6m kora

kăzepkori temeto,

Hallstatt)

*Ottlaka hotaraban 3 sirdomb talalhat6

Neprajzi lâtnivalok
*Malom- csatorna
*A telepilleshez tartoz6 Sikl6 falu
tipikus sikvideki telepilles a XX.
szazad elejen epillt lak6hazakkal

Szallaslehetosegek
*Falusi turizmus - szallas a paraszti
lak6hazakban
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SÂNTANA
Localitate

întemeiată

în 1740 prin

colonizare germană

Staţia datează din

08.02.1877

Monumente şi locuri memoriale
*Clădirea Convictului( 1750)-pe Str.Muncii

la nr.58

*Urbarialhaus sau Casa Urbarială( 1749)-pe str.Muncii la nr.62
*BisericaRomano-Catolică

cu hramul „Sf.Treime,,( 1888)

* Monumentul Sf.Treimi( 1888) ridicat de familia Ferkula
*Muzeul pompierilor
*Biserica ortodoxă din Sântana-Comlăuş, cu hramul ,,Înălţarea
Domnului"( 1905)

Trasee arheologice
*Aşezare neolitică, pe Dâmbul Plopilor
* Necropolă din epoca daco-romană( sec.II-III)
*Aşezare medievală timpurie şi

fortificaţie

Hallstatt sit arheologic

,,Cetatea Veche"
Tradiţii

populare

*Floricele din Sântana.Spectacol concurs de promovare a tinerelor
talente- 6 aprilie
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UJSZENTANNA
Nemet betelepites nyoman 1740-ben letrejott telepi.iles.

A vasutăllomăst 1877. 02.08-ăn adtăk ăt.
Miiemlekek, emlekhelyek
*A Konviktus epi.ilete (1750)- Muncii u. 58.
*Urbarialhaus ( 1749)- Muncii u. 62.
*A Szentharomsag tiszteletere szentelt katolikus templom ( 1888)
*A Ferkula csalad alta! emelt Szentharomsag emlekmu
*Tiizolt6 Muzeum
*Jezus mennybemenetele tiszteletere szentelt ujszentanna 6szentannai ortodox templom.

Regeszeti lelohelyek
*Neolit kori telepilles a „Nyarfasdomb"-nak nevezett teri.ileten
*II-III. szazadi dako-roman temeto
*Kora kozepkori telepi.iles es Hallstatt eroditmeny - ,,Regi Var"
regeszeti lelohely
Nephagyomănyok

*"Ujszentannai Kisviragok". Fiatalok tehetsegkutat6 vetelkedoje aprilis 6.

31
https://biblioteca-digitala.ro

*Hramul bisericii ortodoxe
*Maifest sau Pomul de

mai-sărbătoare anuală

a etnicilor germani-

29 mai
*Sărbătoare câmpenească-spectacol

de

muzică populară

în aer

liber- 3 iulie
*Festivalul
dansuri

minorităţilor

„Busuiocul"şi

Comlăuş,

- 17

iulie.Participă

formaţiile

ansambul local de

Comlăuşana şi „Şatra"din

sat aparţinător de Sântana

*Kirchweich- manifestare

anuală

a etnicilor germam - în 7

august(hramul bisericii catolice)
*Zilele

oraşului

Sântana-manifestare

anuală

cuprinzând concurs

de tarafuri şi concurs interjudeţean de folclor „Flori de busuioc"
Posibilităţi

de cazare

Pensiune
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*Az ortodox templom vedoszentjenek ilnnepe
*Majusfa fesztival. A nemet nemzetisegi lakossag evi ilnnepe majus 29.
*Nepilnnepely. Szabadteri nepzenei eloadas-julius 3.
*Kisebbsegek Fesztivalja a helyi „Bazsalikom", valamint a
telepilleshez tartoz6 6szentanna falu „Comlăuşana" es „Şatra"
neptancegyilttesek reszvetelevel - julius 17.
*Kirchweih. A nemet nemzetiseg evi rendezvenye (a katolikus
templom vedoszentjenek ilnnepe )- augusztus 7.
*Ujszentannai

Napok.

Evenkenti

rendezveny

„Bazsalikomviragok" cimmel, megyek kozotti zenekari- es
folkl6rvetelkedovel.

Szallaslehetosegek
Panzi6
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ARAD
Prima

menţiune documentară,

în

forma Orod, din sec.XII

Vechea

gară construită

Actuala
datează

gară,

în 1858.

în stil secession

din l 910

Monumente şi locuri memoriale
*În cartierul Subcetate se găseşte un complex monumental format
din Cetatea Aradului( 1763-1783)

,Şanţul

de

apărare,

cu val de

pământ exterior şi Mănăstirea Franciscană ( 1750-1800)

*Monumentul celor 13 generali ai armatei revoluţionare maghiare,
executaţi

în 1849 la Arad( 1881) - în

Piaţa

13 Martiri , din cartierul

Subcetate
* Podul Traian-peste

Mureş, leagă oraşul

de cartierul Aradul

Nou.(1906)
* Casa Vămii ( 1907) * Biserica

lângă podul Traian

ortodoxă sârbă

1790-1822).Pictura

„Sf.Apostoli Petru

interioară( 1845-1846) şi

şi

Pavel"(l 702,

iconostasul ( 1865-

1866) sunt executate de Nikola Aleksici
*Palatul Sârbesc(l 900), executat în stil secession de Emil
Tabakovici
*Casa cu Lacăt( 1851 )-pe str. Tribunul Dobra
*Sinagoga Neologă(l 828-1834)-pe str.Tribunul Dobra
*Sinagoga Ortodoxă
*Casa Hirschl( 1817) -

P-ţa

Avram Iancu

34
https://biblioteca-digitala.ro

ARAD
A jelenlegi varos elso hivatalos emlitese a XII. szazadb61
szarmazik.
A regi vasutâllomâs 1858-ban, a jelenlegi pedig szecesszios
stilusban epillt.
Miiemlekek, emlekhelyek
*A „Varalja" varosnegyedben talalhat6 miiemlek komplexum az
aradi varb61 ( 1763-1783), a vedoarokb61, a ki.ilso foldsancb61 ts a
ferences rendi kolostorb61 ( 1750-1800) all.
*A magyar forradalom 1849-ben kivegzett 13 tabomokanak
emlekmiive, az aradi vertanuk emlekoszlopa - Varalja
varosnegyed, 13 Martiri ter
*Traian hid (volt J6zsef foherceg hid). A varost az Uj-Arad
varosnegyeddel osszekoto hid a Maroson ( 1906)
*Vamhaz ( 1907) - a Traian hid mellett
*"Peter es Pal apostol" szerb ortodox templom (1702, 17901822). A templombelso festmenyei (1846-1846) es az
ikonosztazion ( 1865-1866) Nikola Aleksici alkotasai. A
neobizanci stilusu falfestmenyt (1957-1959) Anastase Damian
festette.
*A szecesszi6s stilusu „Szerb Palota" ( 1900) Emil Tabacovici
munkaja.
*LakatHaz(l 851)- Tribunul Dobra u.
*Neolog zsinag6ga ( 1828-1834) - Tribunul Dobra u.
*Ortodox zsinag6ga
*Hirschl Haz ( 181 7) - Avram Iancu ter
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*Teatrul Vechi( 1817) cunoscut şi ca Teatrul German - str.Gh. Lazăr
*Hotelul Ardealul fost „Crucea

Albă", construită

în 184 I în stil

neo-clasic de Franz Mahler
*Biserica

Reformată, construită

între anii 184 7-1852 într-un stil

baroc clasicizant de arh. J .Hoffer- str.M.Eminescu
*Statuia Libertăţii( 1890)- în Parcul Reconcilierii
*Turnul de Apă( 1896)- str.Ceaikovski P.I.nr.9 A
*Catedrala Ortodoxă Română „Sf.Ioan

Botezătorul" ,construită

în

stil baroc între anii 1861-1870.Iconostasul executat în 1863 de
Nikola Aleksici.Pictura murală( l 957-l 959)de Anastase Damian în Piaţa Catedralei nr. I
*Catedrala

Romano-Catolică, construită

între 1902-1906

după

planurile arh.Emil Tabacovici - pe Bui.Revoluţiei.
*Ansamblu urban, format din

clădiri

executate în stil istorist

şi

secession-Bulevardul Revoluţiei, Piaţa Avram Iancu (1880-1914)
*Fosta Casă a Comitatului Arad, construită în stil neoclasic în anii
1870-1871 - Bui.Revoluţiei
*Palatul

Administrativ(Primăria)

construit între anii 1872-1874

de Pekar Francisc, după planurile arh. Sechner Odon
*Palatul Cenad, fostul sediu al

Societăţii

Căilor

Ferate Unite

Arad-Cenad, construit între anii 1892-1894, în stil eclectic, cu
elemente de Renaştere, de arh. Jiraszek.
*Biserica

Evanghelică Lutherană

(Biserica

Roşie),construită

în

stil neogotic de arh.Ludovic Szantai în 1906.Altarul sculptat de
Georg Orr, vitralii de Joseph Palka-pe Bui.Revoluţiei
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*A Nemet Szinhazkent is ismert Regi Szinhaz ( 1817) - Gh.

Lazăr

u.
*A regi „Feher Kereszt" epillete, ma Ardealul Hotel. 1841-ben
Franz Mahler epitette neoklasszikus stilusban.
*Reformatus templom. J. Hoffer epitesz epitette (1847-1852)
klasszicizal6 barokk stilusban - M. Eminescu u.
*Szabadsag-szobor ( 1890)- a Reconcilierii Parkban
*Viztorony (1896) - Ceaicovski u. 9 A
*Roman Ortodox Katedralis. V ed6szentje Keresztel6 Szent Janos.
1861 es 1870 kozott epi.ilt barokk stilusban. Az ikonosztaziont
Nikola Aleksici keszitette 1863-ban. Falfestmenyeit ( 1957-1959)
Anastase Damian festette - Catedralei ter 1.
*Emil Tabacovici epitesz tervei alapjan 1902-1906-ban epi.ilt
Katolikus Szekesegyhaz -

Revoluţiei

sugarut

*Szecesszi6s stilusban epi.ilt varosi epi.iletegyi.ittes ( 1880-1914)
Revoluţiei

sugarut, Avram Iancu ter

*A volt Aradi Megyehaza 1870-1871-ben epi.ilt, neoklasszikus
stilusu epi.ilete -

Revoluţiei

sugarut

*Igazgatasi Palota (Yaroshaza). Pekar Francisc epitesz epitette
1872-1874-ben.
*Csanadi Palota, az Arad-Csanadi Egyesi.ilt Vasuti Tarsasag volt
szekhaza. Reneszansz elemekkel tarkitott eklektikus stilusban
epitette J ivaszek epitesz 1892-1894-ben.
*Evangelikus templom (,,Voros Templom"). 1906-ban epitette
Szantay Lajos epitesz, neog6tikus stilusban. Az oltar Georg Orr, a
szines i.ivegablakokJoseph Palka munkai-

Revoluţiei

sugarut
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* Palatul Culturii ( 1913 ),executat de arh. Ludovic Szântai -

P-ţa

Enescu nr.2
*Fostul Gimnaziu regal ( 1869-1873) azi Colegiul Moise NicoarăP-ţa

Bibici Margareta nr. I

*Crucea

preoţilor

martiri din 1918-1919,

executată

în 1936

după

planurile arh.Silvestru Rafiroiu, în stil neo-românesc - în parcul
Eminescu
*Ansamblu monumental format din

Mănăstirea

Stâlpnicul"( 1745-1765-sec.XX); biserica
1762), vechea
mănăstirii

1754) din

reşedinţă

episcopală

mănăstirească

de

Mureş, mutată

( 1760-

(1765),chilii; în incita

Biserica de lemn Sf.Apostoli Petru
Săliştea

,,Sf. Simion

şi

Pavel"(l 745-

în complexul mănăstiresc în

1985.

Trasee arheologice
*Urmele Cetăţii Ceala, atestată pentru prima oară în 1486 -în zona
pădurii

Ceala

Trasee turistice
*Pădurea

Ceala şi „Trei insule"

*Călătorie cu barca pe Mureş în Rezervaţia Lunca Mureşului

Manifestări etno-folclorice

*Târgul meşterilor populari - ultima duminică a lunii mai
*Tăierea colacului-Sărbătoarea

de hram a Bisericii ortodoxe sârbe

„Sf.Apostoli Petru şi Pavel" din Arad-Centru - 13 iulie
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*Kulturpalota (1913 ), Szantay Lajos tervei alapjan eptilt - Enescu
ter 2.
*Volt Magyar Kiralyi Fogimnazium (1869-1873), ma Moise
Nicoară Kollegium -

Bibici Margareta ter

*Rafiroiu kereszt. Az 1918-19-es martir lelkeszek keresztje. 1936ban epillt neoromân stilusban Silvestru Rafiroiu tervei alapjân.
*A „Szent Oszlopos Simeon" kolostorb61 (1745-1765-XX. sz.), a
kolostortemplomb61 ( 1760-1762), a „Săliştea de Mureşb61" 1985ben a kolostori komplexumba âthelyezett „Peter es Pâl apostol"
fatemplomb61 ( 1745-1754) âll6 muemlekegyilttes.

Regeszeti lelohelyek
* Az eloszor 1486-ban emlitett Csala Vâr maradvânyai a Csala
erdo ovezeteben

Turista latvanyossagok
*Csala erdo es „Hârmas sziget"
*Vizi ut cs6nakkal a Maros ârterilleten

Etno-folklorisztikai rendezvenyek
*Nepmuveszeti kezmuves vâsâr- mâjus h6nap utols6 vasâmapja
*"Kalâcsszeges", a va.ros kozpontjâban talâlhat6 „Szent Peter es
Pâl apostol'' szerb ortodox templom vedoszentjenek ilnnepe julius 13.
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*Tăierea colacului-Sărbătoarea

de hram a Bisericii ortodoxe sârbe

„Schimbarea la faţă", Arad-Gai- 19 august
*Balul strugurilor-manifestare a etnicilor sârbi din Arad-Gai prima sâmbătă din octombrie
*Kirchweich manifestare a etnicilor germani din Aradul Nou prima duminică din septembrie
*Festivalul Minorităţilor- a doua duminică din octombrie
Posibilităţi

de cazare

Hotel Aradul**
Hotel Ardealul**
Hotel Continental***
Hotel Central***
Hotel Prezident***
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*"Kalacsszeges", Az „Dr szinevaltozasa" szerb ortodox templom
vedoszentjenek i.innepe, Arad-Gaj - augusztus 19.
*Szi.ireti bal, az arad-gaji szerb nemzetiseg rendezvenye - okt6ber
elso szombatja
*Kirchweich, az Uj-Arad varosnegyedben elo nemet nemzetiseg
rendezvenye - szeptember elso vasamapja
*Kisebbsegek Fesztivalja - okt6ber masodik vasamapja

Szâllâslehetosegek
* Aradul Hotel**
*Ardealul Hotel**
*Continental Hotel***
*Central Hotel***
*Prezident Hotel***
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ŞIRIA

Prima atestare din 1169, în forma
villa Siri

.Fost centru de

domeniu(l439),fost centru
grăniceresc(

1702).Localitate

colonizată în sec.XVIII cu germani.
Iniţial haltă, staţia dată în folosinţă în

08.02.1877

Monumente şi locuri memoriale
Bohuş

*Castelul
armatei

( 1838), unde s-a semnat în 1849 capitularea

revoluţionare

maghiare, azi Muzeul Memorial "Ioan

Slavici" ( 1960)
*Bustul baronesei Antonia

Bohuş( 191 O)

- în

faţa

Muzeului

Memorial "I.Slavici"
*Bustul scriitorului Ioan Rusu

Şirianu(l 912)

- în

faţa

Muzeului

Memorial "I.Slavici"
*Biserica
mărită în

catolică

, cu hramul

1888.

*Biserica

greco-catolică,

*Biserica

orodoxă română

Mihail

„Toţi sfinţii"(l 834), renovată şi

şi

cu hramul „Sf. Ştefan"( 1847-1854).
din zid, cu hramul "Sf.Arhangheli

Gavril"(l 700-1750; 1769).Iconostasul executat de

Ştefan Teneţchi.

* Casa cu coloane din sec.XVIII - în centru, pe strada principală
*Muzeul pompierilor cu utilaje din sec.XIX - în incinta Primăriei
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VILĂGOS

Elso emlitese „villa Siri", 1169-bol szarmazik. Volt uradalmi
(1439) es hataror (1702)

kăzpont.

A XVIII. szazadban nemet

lakossag teleplil a helysegbe.
A vasuti megâllohelyet 1877.02.08-an adtak at.
Miiemlekek, emlekhelyek

*A Bohus kastely (1838), ma Ioan Slavici Emlekmuzeum (1960),
aho! 1849-ben alairtak a magyar szabadsagharc hadseregenek
kapitulaci6jat.
*Bohusne

Szăgyeny

Antonia mellszobra ( 191 O) - a Slavici

muzeum elott
*Ioan Rusu Şirianu ir6 mellszobra (1912)- a Slavici muzeum elott
*Mindenszentek tiszteletere szentelt katolikus templom (1834),
melyet 1888-ban renovaltak es bovitettek
*Gărăg

katolikus templom, melynek vedoszentje Szent Istvan

(1847-1854)
*Roman ortodox kotemplom. V edoszentje Mihaly es Gabriel
arkangyal ( 1700-1750, 1769). Az ikonosztazion

Ştefan Teneţchi

alkotasa.

*XVIII. szazadi oszlopos haz- a kăzpontban, a telepliles foutcajan
*Tiizolt6muzeum XIX. szazadi felszerelessel - a Polgarmesteri
Hi vata! eplileteben
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*Biserica

ortodoxă română,

din

piatră,

în stil baroc provincial, cu

hramul „Adormirea Maicii Domnului"(l 749). Iconostas
pictate de

Ştefan Teneţchi(l

şi

icoane

mărită

769-1771 ).Biserica a fost

în

1894 - în satul Galşa, aparţinător de Şiria
*Castelul baroc cu elemente clasiciste din Galşa(sec.XVIII, XIX)
*Biserica ortodoxă română, cu plan în formă de cruce, şi clopotniţă
clădită

de jos, pe stâlpi, având hramul „Adormirea Maicii

Domnului"( 1790-1797)- în Mâsca, sat aparţinător de Şiria.

Trasee arheologice
*Ruinele vechii biserici parohiale medievale din

Şiria

(sec.XIV-

XVI) în centrul localităţii
*În vii, între localităţile Şiria şi Galşa se găsesc urmele unei
biserici medievale

Trasee etno-culturale
*Schitul Feredeu, cu hramul „Sf.Gheorghe", atestat în vechime
lângă

un izvor făcător de minuni.Reînfinţat în 1985 - drum marcat

*Mănăstirea Feredeu.În incintă, biserică cu hramul „Sf.Ilie",
înfiinţată după

1990 - drum marcat

Trasee turistice
*De pe dealul

Cetăţii

pornesc poteci turistice spre

Debela-Gora, etc.
Posibilităţi

de cazare

*Pensiunea Perla Cetăţii
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Căsoaia,

*Barokk stilusban eptilt Maria mennybemenetele tiszteletere
szentelt roman ortodox kotemplom ( 1749). Az ikonosztazion es az
ikonok Ştefan Teneţchi alkotasai ( 1769-1771 ). A templomot 1894ben bovitettek a Vilagoshoz tartoz6 Galsa faluban
*A galsai, klasszicista elemekkel gazdagitott barokk kastely

(XVIII, XIX. szazad)
*Maria mennybemenetele tiszteletere szentelt, kereszt alaprajzu
roman ortodox templom (17901797), haranglabbal- a Vilagoshoz
tartoz6 Muszka faluban

Regeszeti lelohelyek
*A Vilagos es Gal şa Kozotti Szoloben egy kozepkori templom
romjai talalhat6ak
*Egy kozepkori (XIV-XVI szazadi) templom romjai - Vilagos
kozpontjaban

Etno-kulturalis latnivalok
*Szent Gyorgy tiszteletere szentelt Feredeu remetekolostor, amely
egy csodatevo forras melle eptilt. Ujjaalapitva 1985-ben - jelzett ut
*Feredo kolostor, 1990 utan alapitott templommal, melynek
vedoszentje Szent Illes - jelzett ut

Turisztikai latvanyossag
*A vardombr61 osvenyen lehet eljutni Kaszojara, Debela - Goraba,
stb.

Szallaslehetosegek
*"Var Gyongye" Panzi6
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PÂNCOTA

Prima atestare

documentară datează

din 1177.În secolul al XVIII-iea
localitatea a fost
populaţie germană,

colonizată

cu

care se aşează în

partea de vest, în Neue Pankota.
Gara a fost dată în

folosinţă în 08.02.1877

Monumente şi locuri memoriale

*Ansamblul urban Pâncota de pe str.Tudor Vladimirescu zona
cuprinsă

între Hanul vechi de

poştă şi

castelul Schulkovschy( sec.

XVIII-1/4.XX)
*Castelul Schulkovschy ( 1825-1850) pe str. T. Vladimirescu nr.6268
*Vechia

puşcărie

a

Zărandului,

ulterior Han de

poştă

- pe

str.T.Vladimirescu nr.69
*Casa în care s-a născut dramaturgul Csiky Gergely( 1842-1891) pe str.T.Vladimirescu nr.57.
*Biserica

Romano-Catolică

din Pâncota, cu hramul "Adormirea

Maicii Domnului"( 1806-1807).Decoraţiuni interioare executate
în 1930 de Soos Istvan.Pictură de Karol Wolf

* Biserica ortodoxă română de zid cu hramul „Sf.Apostoli Petru şi
Pavel" ( 1812).Iconostasul

şi prăznicarele

pictate în 1843 de

Gheorghe Bardoş Zlătar din Timişoara.
*Biserica

ortodoxă română

din

Măderat

(1774-1792),cu hramul

„Adormirea Maicii Domnului" .Pictura
neo bizantin executată de Iulian Toader.
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interioară,

în stil

PANKOTA
Elso emlitese 1177-bol szarmazik. A XVIII. szazadban nemet
nemzetisegii lakossag telepi.il a helyseg nyugati reszere, Neue
Pankotara.
A vasutallomast 1877.02.08-an adtak at.
Miiemlekek, emlekhelyek
*Varosi epilletegyilttes a Tudor Vladimirescu utcan - a regi
postafogad6 es a Schulkovschy kastely altal hatarolt ovezetben

(XVIII-XX. szazad)
*Schulkovschy Kastely ( 1825-1850)- Tudor Vladimirescu u. 62-68.
*A regi zarandi borton, kesobb postafogad6 - Tudor Vladimirescu
u.69.
*Csiky Gergely szillohaza ( 1842-1891 )- Tudor Vladimirescu u. 57.
*Maria mennybemenetele katolikus templom ( 1806-1807). Belso
diszitmenyeit So6s Istvan keszitette 1930-ban. A festmenyek
Karol Wolfalkotasai.
*Peter es Pal apostol tiszteletere szentelt roman ortodox
kotemplom ( 1812). Az ikonosztaziont es az i.innepi ikonokat a
temesvari Gheorghe Bardos Zlatar festette 1843-ban.
*A Pankotahoz tartoz6 Magyarad falu roman ortodox temploma
(1774-1792), melynek vedoszentje Maria mennybemenetele. A
neobizanci belso festmenyek Iulian Toader alkotasai.
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* Placă comemorativă pentru cei morţi în al doilea război mondialpusă

Primăriei

în 1989 în holul

Război

de

către Asociaţia

Veteranilor de

din Pâncota

*Monumentul Eroilor, în stil brâncovenesc - în curtea bisericii
ortodoxe române din Măderat, sat aparţinător

Trasee arheologice
*În punctul numit „Cetatea Turcească" , la poalele dealului
Copaci, la cca 200m

distanţă de cimitir, săpăturile au

ruinele unei bazilici,
Biserica a fost
ulterior

databilă

preluată

în a doua

de benedictini,

jumătate

scos la iveală

a secolului X.

reconstruită

în sec.XIII

şi

mărită

Tradiţii

*Ziua mamelor reformate în prima duminică a lunii mai
*Confirmarea copiilor reformaţi-în prima duminică după Rusalii
*Kirchweich- hramul bisericii catolice;
germană

- în 15 august

* Sărbătoarea reformaţiei-în 31 octombrie
Posibilităţi

de cazare
*Motel Pâncota
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sărbătoare

anuală

*A II. vilaghaboruban elhunytak emlektablaja. Az emlektablat a
pankotai Haborus Veteranok Egyestilete allitotta 1989-ben - a
Polgarmesteri Hivatal el6csamokaban.
*H6sok emlekmi.ive - Magyarad falu roman ortodox templomanak
udvaran.

Regeszeti lelohelyek
*A „Torok V ar" ovezetben, a Copaci domb la.banal, a temet6t61 kb.
200 meter tavolsagra az asatasok egy X. szazad masodik felere
datalt, keleti tipusu oszlopos bazilika romjait tartak fel. A
templomot benedek rendi szerzetesek vettek at, a XIII. szazadban
atepitettek, majd a XIV. szazadban b6vitettek.

Hagyomânyok
*Anyak napja, reformatus tinnep - majus els6 vasamapjan

*A reformatus gyermekek konfirmalasa - ptinkosd utani els6
vasamap
*Kirkwei. Nemet hagyomany, a katolikus templom
ved6szentjenek tinnepe augusztus .---- - - - - -- - 15.
*A reformaci6 tinnepe okt6ber 31.

Szâllaslehetosegek
Pankota Motel
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INEU
Prima atestare din 1214

Gara dată în folosinţă în 10.05.1877
Monumente şi locuri memoriale

*Cetatea Ineului,

cunoscută

capodoperă a Renaşterii

* Biserica Ortodoxă

sub numele de Cetatea

Turcească,

târzii (miji.sec.XVII)

Română

cu hramul „Sf.Arhangheli Mihail

şi

Gavril"( 1866).Pictura executată de Gheorghe Bila din Pecica.
* Biserica Romano-Catolică cu hramul

„Sf.Ştefan", sfinţită

în 20

aug.185 8 .În interior prezintă pictură de Barabas Mikl6s
*Parc dendrologic cu specii rare de copaci. În incinta parcului
tabără de

sculpturi contemporane

*Ansamblu monumental format din Castelul Solymosy (1834)
Parc cu specii rare, în satul Mocrea

(oraş

şi

Ineu), pe drumul spre

Ineu
Trasee arheologice

*La nord-est de Ineu, în preajma morii Balukan, în punctul numit
,,Râtul

călugărilor",

atestată în

se găs_esc ruinele mănăstirii Dyenesmonostor,

1199.
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BOROSJENO
Els6 emlitese 1214-bol szarmazik.
A vasiitallomast 1877.05.10-en adtak at.
Miiemlekek, emlekhelyek
*A

tărok

varkent is ismert kes6reneszansz borosjen6i var (XVII.

szazad kozepe)
*Mihaly es Gabriel arkangyal tiszteletere szentelt roman ortodox
templom. A festmenyek az 6pecskai Gheorghe Bila alkotasai.
*Az 1858. augusztus 20-an, Szent Istvan tiszteletere szentelt
katolikus templom. F estmenyeit Barabas Bela alkotta.
*Norenypark, ritka fafajtakkal - a kortars szobrokat bemutat6
parkban
*A Solymosy kastely miiemlekegylittese (1834) es ritka
novenyfajokat 6rz6 arboretum - a Borosjen6hoz tartoz6 Apatelek
faluban.
Regeszeti lelohelyek
*A Dyenesmonostori kolostor romjai (1199) - Borosjen6t61 eszakkeletre, a Balukan malom komyeken lev6 „Szerzetesek retje"
elnevezesii terlileten
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Trasee etno-culturale
*Cimitir cu cruci din lemn înalte; conac din sec. XIX

- satul

Bocsig, la 8 km
Trasee turistice
*Valea Viilor-în dealul Mocrii
Tradiţii

* Zilele Ineului- manifestare cultural

ştiinţifică anuală

( 17-18

septembrie )cuprinzând simpozion, parada portului popular din
zona

Crişurilor;

tradiţii

meşteşugăreşti

din zona

Crişurilor,

program folcloric
* Culesul viilor sau „Suretiul "- a doua duminică din octombrie
Posibilităţi de cazare

Hotelul „Moara cu noroc"
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Etno-kulturalis latnivalok
*Temeto, magas fakeresztekkel, valamint XIX. szazadi udvarhaz
Bokszeg faluban, - Borosjenotol 8 km tavolsagra

Turisztikai latvanyossag
*"Szoloskert-volgy" az apateleki dom bon

Hagyomanyok
*Borosjenoi Napok. Kulturalis-tudomanyos rendezveny
(szimp6zium, a korosvideki nepviselet es kezmiivesseg
bemutat6ja, folkl6nniisor) - szeptember 17-18.
*Szilret- okt6ber masodik vasamapja

Szallaslehetosegek
„Szerencses Mal om" Hotel
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GURAHONŢ

Prima atestare

documentară

localităţii datează

dată

Gara este

în

folosinţă

a

din 1386

în 18.12.1889

Monumente şi locuri memoriale
În nucleul urban al comunei:
*Biserica Ortodoxa din
în anul

1849.Lipită

piatră

cu hramul „Bunavestire"

construită

de ea este biserica nouă din cărămidă, sfinţită în

2005.
*Statuia lui Ioan Buteanu - în centru, lângă Liceu.
*Lângă

podul de trecere dintre

Gurahonţ şi Iosăşel

se

găseşte

monumentul lui Ion Buteanu, inaugurat în anul 1934.
*Parcul dendrologic „Arboretum silva" - se întinde pe 12 ha, din
care 4 ha

reprezintă

vegetaţie peste 400

fostul Parc al baronului Boros Beni. Are în

de specii din întreaga lume

Trasee arheologice
*În punctul „Vâlcelele"cercetările au identificat urme de locuire
aparţinând

paleoliticului inferior, musterianului

şi

paleoliticului

supenor.
*La sud- est de localitate, în apropiere de Honţişor, se află o movilă
cu pietre, posibil un turnul eneolitic.
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HONCTO
Eisa emlitese 13 86-b61 szarmazik.

A vasutallomast 1889.12.18-an adtak at.
Miiemlekek, emlekhelyek
*Az 1849-ben eptilt, Angyali i.idvozlet tiszteletere szentelt
kotemplom. Ehhez egy uj, teglab61 epi.ilt templomot epitettek,
amelynek szentelesere 2005-ben keri.ilt sor.
*Ioan Buteanu mellszobra - a telepi.iles kozpontjaban, a gimnazium
mellett
*Ioan Buteanu emlekmii - A Honcto es J6szashely kozotti hid
mellett
*Arboretum silva, 12 ha teri.ilet, melybol 4 ha Boros Beni baro
parkja. Novenyallomanya az egesz vilagb61 szarmaz6 400 fajb61
al!.

Regeszeti lelohelyek
*Vâlcele teri.ileten az asatasok als6 paleolit kori, mousterian es
felso paleolit kori lak6hely nyomait azonositottak.
*A telepi.ilestol del-keletre, Honcer kozeleben egy kodomb
talalhat6, feltehetoleg egy eneolit kori temetkezesi hal om.
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*

Aşezarea paleolitică descoperită

în anul 1925 pe Valea

Cremenoasa.

Trasee etno-culturale
*Biserica de lemn din Valea Mare, cu hramul „Sf. Constantin

şi

Elena"( 1820). A fost mutată aici în anul 1892 din satul Bonţeşti.
* Spre nord, la confluenţa Văii

Răului

cu Valea Zimbrului, se află

o moară pe apă în funcţiune
*La nord de satul Zibru,
Brusturescu, pot fi

văzute

lângă

cabana

forestieră şi

drumul spre

ruinele unui cuptor de topit minereu de

fier (Jumelit) de la mijlocul sec.XIX.
*Satele din jur au conservat poveşti şi mituri despre Muma Pădurii,
Vâlva lupilor, Vâlva băilor etc.

Trasee turistice
*Spre nord- est de sat, la poalele dealului
Cremenoasa, a

cărui

opal,calcedoniu

vale

îngustă

este

plină

şi cuarţit.Cunoscută şi

Zimbrului, este una dintre cele mai

Mezeş, izvorăşte

de

bulgări

râul

de

sub numele de Valea

pitoreşti

zone.

*La nord de satul Zimbru, pe Valea Zimbrului în amonte se
găseşte rezervaţia botanică

„Dosul Laurului", singurul loc din

România unde poate fi întâlnit arbustul Ilex aquifolium, un relict
terţiar.De

aici se deschide o

splendidă panoramă

Momuţa(900m.)
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spre vârful

*A Valea Cremenoasan 1925-ben felfedezett paleolit kori
telepules

Etno-kulturalis latnivalok
* A zarandpataki fatemplom, melynek vedoszentje Szent
Konstantin es Elena ( 1820).

1892-ben telepitettek ide

Boncafalvar61
*Eszakra, a Rău volgy es a Zombrad volgy talalkozasanal egy
mukodo vizimalom lathat6
*Zombradt61 eszakra, az erdei menedekhaz es a Brusturescuba
vezeto ut mellett, a

Rău

volgyeben egy vasolvaszt6 kemence

romjai (XIX. szazad kozepe)
*A kornyezo falvak szamos mitoszt es hiedelemtortenetet oriznek
az „erdo asszonyar61", a „farkasemberrol" es a „banyak
tundererol".

Turisztikai latvanyossagok
* A telepulestol eszak-keletre, a

Mezeş

domb labanal ered a

Cremenoasa foly6, melynek volgye opal, kalcedon es kvarcit
rogoket rejt. A Zombrad volgy az egyik legfestoibb ovezet.
*Zombrad falut61 eszakra, a Zombrad volgyben felfele talalhat6 a
„Dosul Laurului" termeszetvedelmi terulet, az Ilex aquifolium
cserje egyetlen elohelye Romaniaban.

Innen csodalatos

panoramakent tarul fel a Momuţa hegycsucs (900 m).
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* Pârâurile de munte
cu

păstrăvi şi lostriţe

mreana, scobarul,
Tradiţii

*Zilele

Zimbrul,Trihonţul şi Zeldişul

iar albia

ştiuca,

Crişului găzduieşte

crapul

şi

sunt populate

cleanul,

somnul.

populare

Gurahonţului

- manifestare cultural

ştiinţifică anuală

(28-29 mai) cuprinzând simpozion, comemorare la statuia lui
Ioan Buteanu,program folcloric
*Nedeea de la Zimbru - în prima

duminică după

*Nedeea de la Dieci - în 31 iulie
Posibilităţi

de cazare
Turism rural, cazare în

gospodării ţărăneşti
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Rusalii

*A Zombrad,

Trihonţ

es

Zeldiş

patakokban pisztrângok es

lazacok, a Koros mederben pedig domolyk6k, marnak, paducok,
csukak, pontyok es harcsak elnek.

Nephagyomanyok
*Honct6i Napok. Tudomânyos-kulturalis rendezveny
(szimp6zium, megemlekezes Ioan Buteanu szobranâl,
folkl6nniisor) - mâjus 28-29.
*Zombrâdi buc su - pilnkosd utani e!s6 vasâmap
*Decsei bucsu - julius 31.

Szallaslehetosegek
Falusi turizmus
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HĂLMAGIU
Călătorind

cu trenul dinspre Arad,

spre Hălmagiu,
pătrunde

după

în cheile

halta Aciuţa se

Tălagiului,

despart Depresiunea

care

Gurahonţ

de

Depresiunea Hălmagiu-Brad
Localitatea
oară,

Hălmagiu

este

menţionată

documentar, pentru prima

în anul 13 59 .Odinioară a fost centrul districtului românesc

Hălmagiu.În 1439 figurează ca reşedinţă a voievodului Moga.

*Gara dată în folosinţă în 07.11.1895
Monumente şi locuri memoriale
În nucleul urban central se pot vedea:
*Biserica

voievodală

în stil romanic, cu hramul „Sf.Nicolae" ,

datând din a doua jumătate a secolul XIV.
râu

legată

două

cu

mortar.Prezintă

Construită

din piatră de

în interior fragmente de

frescă

din

epoci diferite. Actualul hram, ,,Adormirea Maicii

Domnului," este de dată mai recentă.
*Biserică

de zid în stil baroc provincial, cu hramul

Maicii Domnului"(l 756-1766). Pictura

„Naşterea

interioară executată

în

anul 1768 de zugravii Gheorghe şi Radu din Ţara Românească.
* Pe strada

principală

în

faţa

vechii biserici se

află

„Piatra

chinzaiului", pe care erau executate pedepsele corporale în
sec.XVII I, curia domenială beneficiind de „ius gladii".
* La intrarea în vechiul cimitir ortodox

-Troiţă ridicată

în 1928 în

memoria eroilor căzuţi în primul război mondial( 1914-1918).
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NAGYHALMĂGY

Aradr61 Nagyhalmagy fele haladva az Ăcsfalva megall6 utan a
„Cheile Tălagiului" terliletekre erlink, ami valaszt6vonalatjelent a
honctoi es a halmagy-bradi medence kozott.
Nagyhalmagy elso emlitese 1359-bol szarmazik. Hajdan a roman
halmagyi korzet kozpontja volt. 1439-tol Moga fejedelmi
szekhelyekent emlitik.
A vasutallomast 1895.11.07-en adtak at.
Miiemlekek, emlekhelyek
*A XIV. szazad masodik felebol szarmaz6, romantikus stilusban
eplilt Szent Mikl6s fejedelmi templom. A templombelsoben ket
klilonbozo korszakb6l szarmaz6 fresk6reszletek lathat6ak. A
jelenlegi vedoszent: Maria mennybemenetele.
*Barokk stilusu kotemplom, melynek vedoszentje Maria szliletese
( 1756-1766). A templombelso festmenyeit a havasalfoldi
Gheorghe es Radu templomfestokkeszitettek 1768-ban.
*A regi templom elott, a foteren talalhat6 a „kinz6ko", egy XVIII.
szazadi uradalmi btintetoeszkoz.
*A regi ortodox templom bejaratanal az elso vilaghaboruban
( 1914-18) elesett hosoknek emelt kereszt. ( 1928)
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* În centrul comunei-Monumentul eroilor şi martirilor locali,
dezvelit în 1933.
*În piaţa centrală se găseşte clădirea reşedinţei domeniale din
1764, transformată ulterior în han şi staţie de poştalion.
*La podul

Băneşti -Troiţă ridicată

în 1936 cu ocazia comemorării

a 150 de la Răscoala lui Horea,Cloşca şi Crişan( 1784-1785).

Trasee arheologice
*La 1 km de localitate-ruinele unei biserici din epoca

medievală

(sec. XIV-XV)
*Ruinele cetăţii Hălmagiu din sec.XVI-XVIII-în localitate

Trasee etno-culturale
*Biserica de lemn din
( 1770).Pictura

Bodeşti,

cu hramul „Pogorârea Sf.Duh"

interioară executată

în 1831 de Ioan Demetrovici

din Timişoara.
*Biserica de lemn din

Cristeşti,

cu hramul „Sf.Apostoli Petru

şi

Pavel" .Construită în anul 1856.
*Biserica de lemn din

!oneşti

nr.59, cu hramul „Sf.Mucenic

Gheorghe"(l 730).Vechiul iconostas, executat de zugravul
Constantin, a fost înlocuit în anul 1840.Biserica repictată de Ioan
Demetrovici din Timişoara în anul 1845.
*Biserica de lemn din
şi

Ţărmure,

Gavril"(l 780). Pictura

Demetrovici

şi

a fost

cu hramul„ Sf.Arhangheli Mihail

interioară

executată

îi

aparţine

în 1870 - pe colina

localităţii.
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lui Ioan

Pleşa,în

sudul

*A kozseg kozpontjaban a helyi hosok es martirok 1913-ban
leleplezett emlekmiive.
* A kozponti teren az uradalmi szekhely 1764-es epillete, amit
kesobb fogad6nak es postakocsi allomasnak alakitottak at.
*A zarandbanyai hi don a Horea, Cloşca es Crişan felkeles ( 1784-85)
150. evfordul6ja tiszteletere emelt kereszt ( 1936).

Regeszeti lelohelyek
*A telepillestol 1 km tavolsagra talalhat6ak egy kozepkori (XIVXV. szazadi) templom romjai.

*A XVI-XVIII. szazadi nagyhalmagyi var romjai - belterilleten
Etno-kulturalis latnivalok
*A bogyafalvai fatemplom. Vedoszentje „A Szentlelek eljovetele"
( 1770), belso festmenyeit a temesvari Ioan Demetrovici festette
1831-ben.
*Az 1856-ban epillt keresztespataki fatemplom. V edoszentje Peter
es Pal apostol.

*A Szent Gyorgy vertanu tiszteletere szentelt korosivandi
fatemplom ( 1730). A Constantin templomfesto alta) keszitett
ikonosztaziont 1840-ben kicsereltek. A templombelso uj
festmenyei a temesvari Ioan Demetrovici alkotasai. ( 1845).
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*Biserica de lemn din Tisa, cu hramul „Sf.Arhangheli Mihail
Gavril"( 1770)- în vechiul cimitir

şi

Trasee turistice
*Grota de la Bortoci de unde porneşte un tunel pe sub deal, azi
aproape integral surpat - la marginea localităţii
* Spre Muntele Găina-plasat la 27 km; drum marcat
Tradiţii

populare

*Nedeea de la Hămagiu - se ţine a doua duminică din luna iulie, pe
dealul Şortoc.Participă alături de hălmăgeni şi locuitorii satelor
din jur.
*Formaţie corală veche

de I 00 de ani.

*Târgul de fete de la Găina".Se ţine în fiecare an la 20 iulie pe
muntele Găina, la 27 km de Hălmagiu.Menţionat de călătorii
străini, încă din secolul al XVIII-lea.Se spune că pe vremuri
participau la el şi I OOO de fecioare iar târgul ţinea mai multe zile,
cu vânzare de mărfuri, petreceri şi dansuri.
*,,Bulciul din Hălmagiu" sau Târgul sărutului". Se ţine în
Hălmagiu în prima sâmbătă din Postul Paştelui.Conform tradiţiei,
odinioară la acest târg se adunau locuitori din 60-80de sate.Datina
era ca tinerele neveste venite la târg să sărute orice bărbat întâlnit
în cale iar acesta trebuia să le plătească cu bani.
Posibilităţi

de cazare

Pensiunea „Muntele Găina"
Camping
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*A martfalvai Mihaly es Gabriel arkangyal fatemplom ( 1780). A
templombels6 festmenyei Ioan Demetrovici munkai ( 1870). a
telepi.ilest6I delre, a Pleşa halmon.
*A tiszafalvai fatemplom a regi temet6ben. Ved6szentje Mihaly es
Gabriel arkangyal.

Turista latvanyossagok
*A bortoci barlang, melynek folytatasa egy beomlott alagut a domb
alatt - a telepilles szelen
*A 27 km tavolsagra leva Gaj na hegy fete vezet6 ut- jelzett ut

N ephagyomanyok
* A nagyhalmagyi bucsu. A Şortoc dorn bon tartjak minden ev
juliusanak masodik vasamapjan. A nagyhalmagyiakon kivi.il a
komyez6 falvak lakossaga is reszt vesz a bucsun.
*A szaz eves multtal rendelkez6 k6rus
*A gaj nai lanyvasar. A Nagyhalmagyt61 27 km-re es6 Gajna
hegyen zajlik minden ev julius 20-an. Idegen utaz6k a XVIII.
szazadban mar emlitik. A szajhagyomany szerint hajdan 1OOO lany
vett reszt ezen a tobb napig tarto, vasarral, zenes-tancos
rendezvenyekkel zajl6 i.innepen.
*A nagyhalmâgyi vasar, vagy mas neven „Cs6kvasar". A nagybojt
els6 szombatjan rendeztek. A hagyomany szerint erre a vasarra 6080 telepillesr6I erkeztek emberek. A szokas az volt, hogy a
fiatalasszonyok minden utjukba
~--------~
akad6 ferfit megcs6koltak, akiknek a
cs6kot penzzel kellettjutalmazniuk.

Szallaslehetosegek
*Muntele Găina Panzi6
*Camping
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