
Emlékhelyek:

Romai kori romok:
 Ulpia Traiana Sarmizegetusa, Sarmizegetusa 

Csapathely: 
Tapae, Sarmizegetusa

Középkori templomok: 
Demsuş templom, Demsuş
Ostrovul Mare templom, Malomvíz 
Öraljaboldogfalvi templom, Öraljaboldogfalva
Pîrveştilor templom,  Nagybár

Középkori erődítmények romjai:
Colt vára, Malomvíz
Hátszeg vára, Hátszeg
Malaiesti vár, Felsőszálláspatok  
Reketyefalvi vár, Reketyefalva
Nemesi szállás Felsőszálláspatok, Felsőszálláspatok  
Krivádiaii torony, Nagybár Densuş
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Egy évvel azután, hogy a dákok megtámadták a 
romaiakat Dunától délre, Domitián római császár 
csapatokat küldött Dáciában. A római csapatokat 
csapdában ejtettél a dákok Tapaéban. Egy nagyon 
véres csata volt, amelyben elesett a vezér is, 
Corneliu Fuscus római generális. A gyöző dákok 
zászlókat és római harci gépeket szereztek és a 
királyuk Diurpaneus  Decebál nevet kapott, ami azt 
jelenti, hogz erős mint 10 férfi és az összes dákok 
királya lett.

A római csapatok visszatértek Dáciában. Újra Tapaénál 
harcoltak, ahol a rómaiak győztek. Nem tudtak 
elmenni a dák fővárosban Sarmizegetusa Régiában 
és a dákok számára elönyös békét kötöttek. Decebált 
mint királyt elismerte Róma és a dákok védték tovább 
a római birodalom határát amiért pénzt, mestereket és 
harci gépeket kaptak.

Decebál nem tartotta be a békeegyezményt és 
a pénzt arra fordította,hogy megerősítse a dák 
várakat és hogy újakat építsen. Ezért újra harcoltak 
a rómaiakkal Tapéánál. Maga a római császár Traian 
vezette a római csapatot. Azt mesélik, hogy a dák 
csapatok ellenáltak addig, míg kitört egy vihar, ekkor 
azt hitték, hogy egy égi jel és visszavonultak.

Hátszeg Vidéki Dinoszaurusz Park
Libertatii utca, 9A szám, Hátszeg, Hunyad megye

www.hateggeoparc.ro



Kő oroszlánok az Ulpia Traiana romoktól, 
Demsusi templom  tetőjén

Reketyefalvi torony romjaiA római falak romjai, Ulpia Traiana Sarmizegetusa

mr f

A Demsusi templom építkezéséről még ma se tudunk 
mindent . Egyes kutatók szerint kezdetben egy római 
generális mauzoleuma volt, amit a keresztény felesége 
átalakított templommá úgy hogy kibővítette. Ma 
templom amit több részletbe építettek kinézésre 
különleges, mert külömböző stilusoknak  és anyagoknak 
a keveréke.

A Reketyefalvi torony egy nemesi lakói épületből 
maradt, amit köböl és a római romokból épített egy 
helyi nemes. Egy magas dombra építették, ahonnan az 
egész vidéket védte ha szüksége volt. Késöbb a tornyot 
körülvették egy földből és karokból álló kerítéssel. Az 
igy kialakított várnak felemelhető kapuja volt amit 
nappal leengedtek a védő sáncra, mint egy hidat és 
éjszaka felemelték ha veszély volt.

A templom falai mint egy igazi mozaik folyami köből és a 
Sarmizegetusai romai vár részeiből épült. 

Ulpia Traiana Sarmizegetusa az ókorban a római Dacia 
provincia fővarosa volt. A római város magas fal vette 
körül, négy sarkában egy-egy toronnyal. A központban 
egy tér körül voltak a hivatalos épületek, templomok 
és lakások. A város kapuin kivül voltak a nyilványos 
fürdők, az amfiteátrum, a szegényebb emberek lakásai, 
a téglaégető kemencék és a temetkezőhely. Később a 
tehetősebb emberek a falún kivül építettek villa szerű 
épületeket.

A római romok  hozzátartoznak a mai emberek életéhez. 
Sarmizegetusa falú az ókori város romjaira épült. A 
Hátszégi Medencében mindenhol lehet látni római 
romokat amit felhasználták az új építkezéseknél, mint 
kútak, kerítésel, templomok.

Középkori templomok Várak és kastélyokÓkori romok

Ma is láthatóak a torony romjai a kerítés és a sánc 
megmaradt részei.


