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Tisza

Az Alföld délibábos útvonalai közepette a ma-
gyarság hagyományait, illetve a vidék flórájának 
és faunájának ellenállhatatlan szépségét is 
megismerheti közelebbről.
Kiadványunkból bepillantást nyerhet Szeged  
és környékének kulturális életébe, felfedezheti  
a  Szeged és térsége épített és természeti örök-
ségét, valamint a térség gasztronómiai kincseit is.

Napsütötte pihenés

Szeged a Dél-Alföld ékszerdoboza. 
Díszes épületei és szecessziós műremekei 
minden sarkon meglepetést ígérnek, míg 
múzeumai és galériái számtalan izgalmas 
tárlattal vonzzák a látogatókat.
Ám a város nem csak a szemet gyönyörködte-
ti, hiszen a település és térsége méltán híres 
a hungarikum tiszai halászléről, a hagymáról 
és a paprikáról. A hangulatos éttermek és 
csárdák magyaros ínyencségei, valamint  
a színes gasztronómiai fesztiválok garantál-
tan kielégítik a kulináris élvezetek szerel- 
meseit. Makó, Szeged és Mórahalom nép-
szerű gyógy- és élményfürdőkkel is várja 
látogatóit, melyekben a legfiatalabbaktól 
a legidősebbekig minden korosztály megta-
lálhatja a számára legkedvesebb kikapcso-
lódási formát. Amennyiben aktív programot 
keres, vadregényes túrába is belevághat 
földön és vízen egyaránt. 
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VÁROSNÉZÉS HAJÓKÁZVA
Nem csak Szeged múltjához kötődik a hajózás 
és a hajóépítés, de a település képéhez a mai 

napig kapcsolódnak a Tiszát átszelő csónakok 
és vízi úszóházak, szórakozóhelyek. Ha a víz 

közelségére vágyik, hangulatos sétahajózásra 
is befizethet, amely során a Tisza élővilágát és 

a Maros torkolatát is megcsodálhatja.

NÉZZEN SZÍNDARABOT   
A CSILLAGOS ÉGBOLT ALATT!
A Szegedi Szabadtéri Játékok minden  
nyáron kortárs és klasszikus előadásokkal 
várja a kulturális élményekre szomjazókat, 
amelyekhez a monumentális dóm adja   
a lélegzetelállító díszletet. A musicaltől a  
vígjátékig számos előadás közül választhat.

5+1 élmény,  
amit ne hagyjon ki

LESSE MEG SZEGEDET MADÁRTÁVLATBÓL!
Ha vállalkozik arra, hogy felsétáljon a dóm 

287 lépcsőfokán, a templom tornyából a pezs-
gő főutca, az egymást érő kávézók és étter-

mek, a városképbe mozaikszerűen illeszkedő 
szecessziós épületek, valamint a kanyargó 

Tisza pazar látványa fogadja.

EREDJEN ŐSEINK NYOMÁBA!
Ópusztaszer már a honfoglalásról szóló törté-
netekben is szerepel. Fedezze fel a Nemzeti 
Történeti Emlékparkot, amely az ősi magyar 

szokások és hagyományok őrzését tűzte ki célul. 
Számos emlékmű, tradicionális építmény és fog-

lalkozás bemutatása segít, hogy megismerhesse 
elődeink kalandos életét.

  KÓSTOLJA MEG A 
HUNGARIKUM HALÁSZLEVET!

Ha van étel, amely Szegedet és környékét 
jelképezi, akkor az a tiszai halászlé. A helyi 

fűszerpaprikából, a Tiszából kifogott négyféle 
halból, a makói hagymából és a környéken 

termesztett csemegepaprikából készülő leves 
az év bármely napját ünnepivé varázsolja. 

CSOBBANJON!
Makó nevezetessége az organikus építészet 
egyik kiemelkedő műremeke hazánkban.  
Maga a tervező, Makovecz Imre mondta, hogy 
az általa megálmodott fürdő a víz és a tisztaság 
temploma. Látogasson el Mórahalomra is,  
ahol élményfürdő várja a pancsolni vágyókat.

6 7



Mártózzon meg a 
gyógyvíz templomában!
MAKÓI HAGYMATIKUM
Kívül a keresztény kultúrkör temploma fehér falakkal és tornyok-
kal köszönti a látogatót. Belépve az épületbe úgy érezheti, a magyar 
népmesékből és a pogány magyar néphitből is ismert égig érő 
életfát látja, melyet körül is lehet úszni.

A Makovecz Imre által tervezett Hagymatikum több tucat szolgálta-
tást kínál, és 9 szaunával, valamint 18 kül- és beltéri medencével 
segíti a látogatók kikapcsolódását. A fürdőkomplexumban számos 
gyógyászati szolgáltatás vehető igénybe, amely a makói gyógyvíz és 
a marosi iszap gyógyító hatását ötvözi. A Maros folyóból származó 
iszapfürdő verhetetlen a reumás fájdalmak enyhítésében, és a pikkely-
sömör (psoriasis) tüneteit is csökkenti.
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Kikapcsolódás az 
egész családnak: 
fürdőélmények és 
gyógyulás

Az ország területén fellelhető gyógyvizeket már 2000 éve is ismer-
ték. Hazánk kiemelt turisztikai vonzerejének számító gyógyvizeinek 
számottevő része az Alföldön található. A különleges ásványi anya-
gokkal teli vizek erősíthetik a szervezet immunrendszerét, javíthatják 
a közérzetet, betegségeket gyógyíthatnak és remek kikapcsolódás-
ként, szórakozásként is szolgálhatnak.

NAPFÉNYFÜRDŐ AQUAPOLIS

A szegedi élményfürdő a hűvösebb hónapokban is szívmelengető 
kikapcsolódást ígér. A csúszdapark összesen 1000 méteren kígyózik, 
míg csúszdatornya, melynek csúszdája a leghosszabb Európában, 
360 fokos panorámát nyújt Szegedre. A wellnessrészlegen masz-
százskezelések, pezsgőmedencék és szaunák egész sora várja, míg 
a gyógyászati szárnyban rehabilitációs, fizioterápiás és reumatoló-
giai kezeléseket is igénybe vehet. Az élményfürdőben kialakított 
baba-mama világ és a játszóházak a szülők, valamint az apróságok 
jókedvéről is gondoskodnak.

Napfényfürdő Aquapolis 10 11



ANNA FÜRDŐ

A néhány éve csodálatosan felújított szegedi műemlék épületben termál-, 
illetve wellnessfürdő egyaránt szolgálja a pihenést, a feltöltődést és 
a regenerálódást. Ha el akar bújni a világ elől, keresse fel a kis labirintus-
szerű építményt, és próbálja ki hangulatos medencéit! Erre egyébként 
nem csupán napközben van lehetőség – a szegedi Anna Fürdő éjszakai 
fürdőzésekkel is várja vendégeit. Az épület előtt található Anna-kútból 
télen-nyáron ásványi anyagokban gazdag gyógyvíz bugyog fel.

SZENT ERZSÉBET MÓRAHALMI GYÓGYFÜRDŐ

Mórahalom gyógyfürdője számos kényeztető szolgáltatással várja 
a vendégeket. A különböző hőfokú gyógyvizes medencék ha-
tékonyak a térd- és vállízületi betegségek gyógyításában, míg 
a szauna- és wellnessrészleg a maximális ellazulást garantálja. 
A 3000 négyzetméteres élményfürdő a pancsolni vágyóknak is 
paradicsomi élményeket kínál.

Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő

Anna Fürdő
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LÉPTEN-NYOMON KULTÚRA
A megyeszékhely az ország egyik kulturális központja, mely hosszú év-
tizedek óta vonzza a művészeket. A város atmoszféráját pezsgő kulturá-
lis élet hatja át, mely galériákban, hangulatos kávézókban és egyetemi 
szórakozóhelyekben csúcsosodik ki. A városhoz több híres személyiség 
is köthető, így a költő József Attila, valamint a Ford T-modell megalkotó-
ja, Galamb József, akik Szegeden folytatták tanulmányaikat.

Szeged mai városképét nagyban meghatározza az 1879-es nagyárvíz, 
amely a település szinte egészét elsöpörte. Habár a katasztrófa hatal-
mas károkat okozott, a város friss arculatot kaphatott általa. A belváros 
mértéktartó dekorativitása a mai napig ép és szemet gyönyörködtető 
látvány. Ennek köszönhetően a Kárász utca és a hozzá kapcsolódó Kla-
uzál tér épületegyüttesét 2004-ben Europa Nostra-díjjal tüntették ki. 

SUHANÁS KÉT KERÉKEN
A város letisztult szerkezete és lapos felszíne könnyű terep 
a barangoláshoz. A Tisza-parti megyeszékhely lenyűgöző  
épületeit és takaros köztereit nemcsak gyalogosan, hanem  
segway túrán és bérelhető biciklin is felfedezheti.

1514
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Szegedi Dóm

A SZEGEDI DÓM
A belvárosban helyezkedik el a szemkápráztató 
neoromán stílusú Szegedi Dóm, amely a helyiek 

adakozásából épült a nagyárvizet követően. A két 
torony legnagyobb magassága a Tisza nullpontja 
felett 91 méter, a földszinti padozattól pedig 81 méter.

A TÁNCOT LEJTŐ ÓRA 
A dómmal szemben található a zenélő óra, amely 

naponta kétszer, 12:15 és 17:45 órakor csendül fel. 
A szerkezet a ballagó diákok és mesterek táncát 
jeleníti meg, akik egy helyi népdalra és egy balla-

gónótára mozognak.

VÁROSI
BAKANCSLISTA

Dóm Téri Órajáték
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Sóhajok hídja

PANTHEON 
A városhoz köthető híres kutatók, 

művészek arcképeit vonultatja fel a Pantheon. 
Innen ágazik a meseszerű Rerrich Béla tér, 
amelyben Szent-Györgyi Albert is gyönyör-

ködött irodája ablakából.

FEKETEHÁZ 
Az egykor kaszinóként és szerkesztőségként is mű-
ködő épület mára páratlan kiállításoknak ad otthont, 
melyek betekintést nyújtanak Szeged történelmébe.

MÓRA FERENC MÚZEUM
A neoklasszicista múzeum tudományos 

és történelmi tárlatokkal, szépművészeti kiállítá-
sokkal várja a látogatókat.

SZÉCHENYI TÉR 
A copf stílusban épült Városháza egyből magára 
vonzza a tekintetet, míg az oldalában a Sóhajok 

hídja bújik meg, mely még Ferenc József látogatá-
sára épült 1883-ban.

KÁRÁSZ UTCA 
Szeged főutcáján, a Kárász utca mediterrán 

jellegű korzóján minőségi üzletekbe térhet be 
és műemlék épületeket vehet szemügyre, míg 
a kiadós séta után patinás kávézókban lepheti 

meg magát finomságokkal.

HAVAS BOLDOGASSZONY-TEMPLOM
Történelmi utazásra hív a közel 500 éves Alsóvárosi 
Ferences templom Szegeden, amely Magyarország 

második legrégebbi egyházi épületegyüttese.

Móra Ferenc Múzeum 1918



Új Zsinagóga

A dél-alföldi szecesszió

SZEGED, AZ ART NOUVEAU FELLEGVÁRA
A szecesszió, vagy más néven Art Nouveau, a századforduló egyik 
meghatározó iparművészeti és képzőművészeti irányzata, mely nagy 
hatással volt olyan hazai alkotókra is, mint Lechner Ödön vagy Zsolnay 
Vilmos. Az organikus motívumokat, az egyedi megmunkálásokat 
előnyben részesítő Art Nouveau hazai vonulata a magyar népi motí-
vumokból merített. Ezek kiemelkedő példáival büszkélkedhet Szeged, 
melynek belvárosában közel 50 ilyen stílusban épült társasház, közös-
ségi tér és szobor található. A szecesszió nyomaira vezetett sétával 
és okostelefonos applikációval is rábukkanhat.

VALLÁS, KULTÚRA ÉS TERMÉSZET EGY HELYEN
A szecesszió egyik kiemelkedő épületének, az Új Zsinagógának és 
lélekmelengető kertjének a világ minden pontjáról csodájára járnak. 
A világ negyedik legnagyobb zsinagógája rendszeresen megnyitja 
kapuit koncertek, színházi rendezvények előtt is.

A MAGYAR SZECESSZIÓ ÉKKÖVE
A magyar Gaudíként is emlegetett Magyar Ede nagyban hozzá-
járult munkásságával Szeged mediterrán jellegű hangulatához. 
A rövid életű építész keze nyomát viseli a város több kiemelkedő 
szecessziós épülete, így a Reök-palota is, mely ritka képviselője 
a magyaros Art Nouveau-nak.
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A MŰVÉSZI VÍZTORONY
Kevés víztorony büszkélkedhet olyan pazar homlokzattal, mint 
a Szent István téri víztorony, mely 2003 óta egyedi ipartörténeti műem-
léki védettséggel rendelkezik. A 20. század elején átadott épületben 
páratlan szikvíz- és fizikakiállítás is látogatható az elegáns szecessziós 
korlátok és az ipari forradalom korát idéző épületelemek ölelésében.

SZEGEDRE TEKINTŐ LEÁNYALAKOK
A Kárász utca sarkán elhelyezkedő Ungár–Mayer-palota a hazai 
szecessziós építészet egyik mesterműve. Az építész, Magyar Ede 
kimagasló tehetsége leginkább az épület leányalakokat megformáló, 
bádogszobrokkal és virágcsokrokkal díszített hagymakupoláján mu-
tatkozik meg, amely manapság is álomszerű benyomást kelt.

RAGYOGÓ PALOTA
A három utcára néző, robusztus Gróf-palota könnyed eleganciája egy 
pillanat alatt elbűvöli a szemlélőjét. A homlokzaton keleties és magyar 
motívumok elegyednek, a mozaikdíszt átszövő arany pedig szó szerint 
beragyogja az épületet a felkelő nap fényében.

Gróf-palotaVíztorony 2322



AZ ORGANIKUS ÉPÍTÉSZET
A második világháború után kibontakozó organikus építé-
szet követői azt vallották, hogy az épületnek anyagában, 
rendeltetésében szervesen kapcsolódnia kell a helyszínhez. 
A természet és kreativitás e különös párosa a magyar építé-
szeket is megihlette, köztük elsőként Makovecz Imrét, akinek 
több tucat egyedi épületet köszönhetünk.

A HAGYMA ALAKÚ ÉLMÉNYKÖZPONT
Makó ékköve a Hagymatikum, mely Csongrád-Csanád 
megye hét csodája közé tartozik. A Hagymatikum a fürdő-
zés és a relaxáció valóságos temploma, amely több tucat 
szórakoztató szolgáltatást kínál.

Makovecz-épületek 
nyomában
A határ közelében fekvő Makó látképét nagymértékben meg-
határozza Makovecz Imre Ybl Miklós- és Kossuth-díjas építé-
szünk munkássága. Az organikus építészet hazai megteremtője 
a Hagymaház felújítási munkálatai kapcsán került szorosabb 
viszonyba a várossal, és bizonyos alkotásai nem véletlenül 
hasonlítanak hagymára, hiszen ez a zöldség Makó szimbóluma.

Hagymaház

Hagymatikum
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ZENE SZABADTÉREN
A Makovecz-életmű egyik utolsó darabja, a hagymakupolás Zene-
pavilon nyáresti zenei koncerteknek ad otthont. Az építmény igazi 
különlegessége a pavilonban található hangfogó madár, mellyel a 
hely akusztikáját állítják. Akár a könnyű-, akár a komolyzenét kedveli, 
itt biztosan talál kedvére való koncertet.

MAKÓ SZÍVE
A korábbi hagymaárucsarnok helyén épült Hagymaház ma Makó 
gazdasági és kulturális központja. Az épület meghökkentő része 
a két, félig üvegezett oszlop, melyekről messziről felismerhető 
Makovecz semmi mással össze nem téveszthető stílusa. A Hagy-
maház belsejében 390 ülőhelyes színtér található, mely közösségi 
rendezvényeknek ad otthont.

A BUSZOK LIGETE
A 2010-ben átadott központi buszpályaudvar megkövesedett  
ligetet szimbolizál. A helyben kiöntött oszlopok vaskos fatörzseket,  
a tetőszerkezet könnyed elemei pedig faágakat jelenítenek meg.

Hagymaház 2726



Hungarikumok 
a tányéron 

A SZEGEDI PAPRIKA

Szeged és térsége több hungarikummal is várja a kulináris élmé-
nyekre vágyókat. A térség világhírű terméke a piros paprika, a makói 
hagyma, a téliszalámi, valamint a szegedi halászlé. A paprikás ételek 

az 1860-as években váltak nemzeti fogásokká. A hagyományos 
receptek és újragondolt változataik azóta világszerte öregbítik 

a magyar gasztronómia hírét.

A HALÁSZLEVEK HARCA

Bár ezt nehezen ismerik be egymásnak a két változat hívei, a szegedi 
és a bajai halászlé egyaránt fenséges – és egyaránt hungarikum. 

A különbség, hogy a bajai csak egyféle halból (többnyire pontyból), 
gyufatésztával és passzírozás nélkül készül.

HUNGARIKUM RÖSZKÉN

A paprika szó a délszláv térségből származik és az évszázadok 
során még az angol nyelvbe is beépült. A Szegedtől 12 km-re található 

röszkei múzeum tanulságos kiállítása és idegenvezetése mutatja be 
a hungarikummá és világszerte ismert kulináris különlegességgé 

vált szegedi fűszerpaprikát.

Lorem IpsumLorem Ipsum

TIPP: alföldi rosé a halászlé mellé.  
A szegedi halászlé pikáns ízvilágához 
remekül passzolnak a Duna borrégió ka-
rakteresebb roséi. A néró vagy kadarka 
szőlőfajtából készült rosé könnyed savai, 
valamint gyümölcsös, lendületes jellege 
kiegyensúlyozza a leves enyhén csípős, 
fűszeres karakterét.
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5 gasztrofesztivál, ahova 
megéri ellátogatni

SZEGEDI TOROS- ÉS PÁLINKAFESZTIVÁL
A városi fesztiválszezont minden évben a Szegedi Toros- 
és Pálinkafesztivál nyitja, ahol a hazai kisiparosok képvise-
lői, a pálinkafőzdék és a kézműves ínyencségek készítő-
inek legjava képviselteti magát.

SZEGED NAPJA ÜNNEPSÉGSOROZAT
A Szeged napja ünnepségsorozat kihagyhatatlan program-
ja a Szegedi Borfesztivál, amely egyet jelent az éjsza-
kába nyúló baráti beszélgetésekkel a legkiválóbb hazai 
borokat kóstolgatva. Ezekben a napokban a Klauzál tér 
is átalakul a Gasztroudvar helyszínévé, ahol szenzációs 
falatok és italok biztosítják a vidám hangulatot.

HUNGARIKUM FESZTIVÁL
A Tisza-parti város üde színfoltja a szegedi Hunga-
rikum Fesztivál, ahol kézműves termékek és ősterme-
lők házi különlegességeinek széles választéka kapható. 
Kizárólag olyan minőségi árukat vonultatnak fel, melyek 
a magyar kultúrához és gasztronómiához köthetők.

SZEGEDI NEMZETKÖZI TISZAI HALFESZTIVÁL
Szeptember első hétvégéje a halászléről szól. Ilyenkor a 
Huszár Mátyás rakpart és az újszegedi fürdő is szakácsok-
kal telik meg, akik a Halfőző Érdemrend valamely fokoza-
táért versengenek. A vízibástyán felállított óriási bogrács-
ban a legjobb minőségű tiszai halászlét kevergetik.

BORTÉR SZEGED
Az eseményt a fesztiválszezon zárásaként szeptember 
második felében, a Dóm téren rendezik meg. A borfesz-
tiválon több mint 100 borász mutatkozik be, miközben 
pálinka- és sajtárusok, valamint kézműves standok 
termékei közül is válogathat.
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Stresszoldás 
a szabad ég alatt

KÖZEL A TERMÉSZETHEZ

Őseinkhez közel – A Mezőhegyesi Állami Ménesbirtok a magyar lóte-
nyésztés bölcsője. Kevesen tudják, hogy a mezőhegyesi ménesben 
tenyésztették ki a méltóságteljes fekete nóniuszt, amely védett lófajta. 
A környéket lóháton és „pusztabusszal” is bejárhatja.

Vízitúra – Ha a madarak csicsergésére és a víz hűsítő erejére vágyik, 
egynapos kenutúrán ismerheti meg a környék folyóinak élővilágát. 
A vízitúrán a Tiszának és a Marosnak is nekivághat, ám egy pihentető 
strandolás és horgászás kedvéért is leereszkedhet a folyóparthoz. 

Mezőhegyesi Állami Ménesbirtok

Nézzen farkasszemet bivalyokkal! – A Mórahalom határában nyújtózó 
Nagyszéksós-tó környéke hazánk első bivalyrezervátumának ad 
otthont, ahol vezetett túra is kérhető.

Makói lombkoronasétány és kalandpark – A 2013-ban átadott lomb-
koronasétány Makó ártéri élővilágát mutatja be. A közel 200 méter 
hosszú építmény madárátvonulási területen húzódik, ám a helyszín 
vonzerejét kétségtelenül a modern kalandpark és a Maros felett  
átívelő canopy-pálya adja.

Madárles – A Fehér-tó hazánk legnagyobb kiterjedésű szikes tava, 
amely a Kiskunsági Nemzeti Park részét képezi. Rendkívül gazdag, 280 
fajtát számláló madárvilága fokozottan védett terület. Ha ősszel kere-
kedik fel, akár a darulesbe is bekapcsolódhat. Érdemes megtekinteni 
Szatymazon a Tisza-völgyi bemutatóházat, ahol a helyi flóráról és fauná-
ról szerezhet tudást, valamint a gyönyörű Sirály tanösvényt is bejárhatja. 
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Körösök völgye

KAJAKOZZON OTT,    
AHOL AZ OLIMPIKONOK!

A Szegedi Olimpiai Központ hosszú évek 
óta a kajak-kenu Európa- és világbajnok-
ságok kiemelt helyszíne. A Maty-éren több 
olimpikonunk készült már nemzetközi 
megmérettetéseire.

Tisza

SZEGEDI VADASPARK
Kihagyhatatlan helyszín Magyarország legnagyobb területű állat-
kertje, az elsősorban veszélyeztetett fajok bemutatására szakoso-
dott Szegedi Vadaspark, ahol olyan állatokkal találkozhat, amelyeket 
az országban sehol máshol nem láthat. A legkisebbek állatsimogató-
ban is múlathatják az időt. 

Szegedi Vadaspark
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AHOL ÉLETRE KEL   
A HONFOGLALÁS KORA

Szegedtől 28 kilométerre található 
Ópusztaszer, mely páratlan történeti 
emlékparkkal, valamint többek között 
jurtákkal, gyógynövényházzal és 
monostorral várja látogatóit. A takaros 
parkban lovasbemutatóra is ellátogat-
hat, a bátrabbak pedig az íjászatot is 
kipróbálhatják. A helyszínen megtekint-
hető a monumentális Feszty-körkép is, 
mely a honfoglalás történetét meséli el.

A történelem 
nyomában
A KÖZELMÚLT TÖRTÉNELME
Hódmezővásárhely eklektikus látványvilágából 
valósággal kiugrik az Emlékpont csillogó, modern 
épülete, melynek homlokzatán Lenin szobormása 
lóbálja a lábát. A múzeumban Magyarország 1945 
és 1990 közötti időszakát ismerheti meg korszerű, 
digitális eszközök segítségével.

FŐÚRI SÉTA DESZKEN
Szeged és térsége számos meglepetést tartogat. 
Deszken található például a 19. században épült, 
ma kórházként üzemelő Gerliczy-kastély, mely-
nek szobrokkal díszített parkjában üdítő sétát 
tehet. Hasonlóan gyönyörű látnivaló a szintén 
Gerliczy Ferenc báró bőkezűsége nyomán épült 
neogótikus templom. 

EZER ÉV TÖRTÉNELME
Látogasson el Mórahalom Ezer Év Parkjába és 
tegyen magyarországi körutazást néhány óra 
alatt. Megismerheti a történelmi Magyarország 
építészeti szimbólumait, történeti emlékeit 1:25-ös 
méretarányú maketteken keresztül.

Feszty-körkép36 37



Szegedi Vadaspark

HagymatikumAnna Fürdő

Reök-palota

Kedvenc képeink  
a környékről!

csodasmagyarorszag

Mezőhegyesi Állami Ménesbirtok

Új Zsinagóga
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Látnivalók a környéken

A HAJÓSI PINCESOR
Magyarország legnagyobb pincefaluja mindössze 25 km-re találha-
tó Kalocsától. A 24 hangulatos kis utcácskából álló pincefalu több 
mint ezer pincét és finom borokat rejt.

KALOCSA BELVÁROSA
Kalocsa első templomának megépíttetését még maga I. István király 
rendelte el. Az egykori épület helyén ma a Nagyboldogasszony-főszé-
kesegyház áll Kalocsa szívében. Mellette található a díszes, barokk 
stílusú érseki palota, mely a római katolikus érsek székhelye.

GYOPÁROSFÜRDŐ
Az Alföld gyöngyeként is emlegetett Gyopárosfürdő sokoldalú für-
dőjéről ismert. Az orosházi településrészen található tó gyógyvize 
számos rekreációra, gyógyulásra vágyó látogatót vonz. Az üdülő-
területen élményszolgáltatások is igénybe vehetők, míg a Gyopá-
ros-tavon vízibiciklizésre és csónakázásra is alkalom nyílik.

A KECSKEMÉTI CIFRAPALOTA
Kecskemét mesébe illő látnivalója a Cifrapalota. A szecessziós 
stílusú épület olyannyira barátságos benyomást kelt, hogy még 
egy kedves gyermekmondókát is köszönhetünk neki.
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Tervezze meg utazását 
Szeged és térségébe 
a honlapunk segítségével!

KIADJA: Magyar Turisztikai Ügynökség, 
Dr. Guller Zoltán vezérigazgató 
1027 Budapest, Kacsa utca 15–23. 
TELEFON: +36 1 488 8700 
KIVITELEZTE ÉS SZERKESZTETTE: Graphasel Design Studio 
NYOMDA: Grafit Pencil Nyomda Kft.
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