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A Dunakanyar 

A Duna folyásiránya a Dunakanyarnál, azaz Esztergom és Budapest között, nyugat-
keletiről észak-délire változik. Ez Magyarország egyik legszebb tája, kulturális és 
természeti értékekben is rendkívül gazdag.
A Dunakanyar mentén az első megállóhely Esztergom, ez a város már a 10. századtól 
kezdve lakott. Az Árpád-korban Magyarország fővárosa. A Szent István téren áll a 
Főszékesegyház épülete, vagy közismertebb nevén az Esztergomi bazilika. Ez 
Magyarország legmagasabb épülete, legnagyobb egyházi épülete és Európa negyedik 
legnagyobb bazilikája. Az épület, amely jelenlegi formájában 1869 óta áll, klasszicista 
stílusban épült. Felszentelésének tiszteletére írta Liszt Ferenc az Esztergomi misét.
Esztergom másik meghatározó épülete a Prímási palota. A neoreneszánsz stílusú 
palota második emeletén találjuk a Keresztény Múzeumot, amely Magyarország 
leggazdagabb egyházi gyűjteménye.
A város életében nagy változást hozott a Mária Valéria híd újjáépítése 2001-ben. Mivel 
itt a Duna határfolyó, így a hídon átsétálva már Szlovákiában találjuk magunkat. 
Budapest felé tovább haladva a következő város Visegrád. Sokáig királyi székhely, 
fontosságát csak a török hódoltság alatt veszíti el. A várhegy tetején található 
Fellegvár igazi régészeti kincs, sokáig itt őrizték a magyar koronaékszereket. A vár is 
a török hódoltság alatt válik szinte használhatatlanná a sok pusztítás miatt.
A városban találkozik időről időre a Visegrádi Együttműködés négy tagországa, 
Lengyelország, Csehország, Szlovákia és Magyarország. A találkozókon regionális 
kérdésekről, stratégiáról van szó, alapja az 1355-ös Károly Róbert magyar király 
szervezte hasonló találkozó. 1991-ben indult újra a szervezet.
Szentendrét is érdemes meglátogatnia annak, aki még nem telt be korábban a barokk 
városokkal. A kisváros művészközpont, sok galériát találunk itt, és természetesen 
templomokat, múzeumokat is.
A Dunakanyar mentén számtalan kis falu fekszik, rengeteg látnivalóval. Ez itt 
Magyarország legtöbb kulturális emlékét felsoroltató régiója, természeti szépségekben 
sem szűkölködik, igazi turistaparadicsom. 


