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SZEGED
ÉS TÉRSÉGE

turisztikai térkép



HAGYMATIKUM
Makó
Makón először 1956-ban találtak gyógyvizet. Erre hamarosan strandfürdő is 
épült, ami ekkor még inkább tisztálkodási célokat szolgált – a gyógyászati 
ágazat csak az 1980-as években került előtérbe. A hely különlegessége a marosi 
gyógyiszap, mely az országban nyilvántartott öt ilyen hatású termék egyike. 
Amikor a kétezres években felmerült, hogy a létesítményt élményrészleggel 
bővítsék, a városban már több sikeres projekten is dolgozó, világszerte elismert 
organikus építészt, Makovecz Imrét kérték fel az új fürdőépület megtervezé-
sére. A teljes komplexumot csak az építész halála után, 2012-ben adták át. Az 
egyedi kupolás, de Makovecz stílusára oly jellemző szimbólumkészlettel és 
anyagokkal készült fürdő a Hagymatikum nevet kapta. Alakja a földből feltörő 
forrásvíz bugyogását hivatott szimbolizálni.

MAROS KALANDPART ÉS LOMBKORONA SÉTÁNY
Makó
A városközponttól 2,5 km-re a Liget utcán keresztül közelíthető meg gépjár-
művel vagy kerékpárral a Maros partja. A festői Maros folyó mellett található a 
4 méteres magasságban kiépített, különböző feladatból álló kötélpálya, amely 
valódi kihívást kínál mindazoknak, akik próbára akarják tenni ügyességüket, 
kitartásukat és bátorságukat. A sportolni vágyókat egy 26 akadályból álló fel-
nőttpálya várja, a kicsiket pedig játékos feladatokkal teli gyermekpálya, amely 
egyben garantált szórakozás is a gyerekeknek. Megtalálható itt még a canopy 
pálya, a magaslati kerékpár, illetve több trambulin is. Az elsősorban fiatalab-
bak számára kialakított attrakciót megfelelő szakmai tudással rendelkező 
szakemberek üzemeltetik. A biztonságot a speciális, kimondottan hegymászó 
felszerelések használata szavatolja. A résztvevők a védőfelszerelések mellett 
rövid „kiképzést” kapnak indulás előtt. 
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SZENT ERZSÉBET MÓRAHALMI GYÓGYFÜRDŐ
Mórahalom
Mártózzon meg az egészségben: irány a Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő! 
A Dél-Alföld egyik legjelentősebb fürdőkomplexumában, a Szegedtől mindössze 
20 km-re található Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdőben minden megvan, 
amire egy családi üdülés alkalmával szükség lehet: négyféle jótékony hatású 
gyógyvíz, 21 medence, szaunavilág 11 szaunával, kül- és beltéri csúszdák, gyer-
mekfürdő, wellness-szolgáltatások és vendéglátó egységek sora várja a látoga-
tókat Mórahalmon. A felhőtlen szórakozáson túl gyógy- és egészségmegőrző 
szolgáltatások sora is fellelhető – a Pannon őstenger üledékrétegeiből feltörő, 
borostyánsárga gyógyvíz ugyanis jótékonyan hat a térd- és vállízületekre, segít 
a kopásos és gyulladásos gerincbetegségek gyógyításában, gyógyító hatással 
bír az izomreumára, nőgyógyászati megbetegedések kezelésére is alkalmas. 
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ÓPUSZTASZERI NEMZETI TÖRTÉNETI EMLÉKPARK 
Ópusztaszer
Az Anonymusként ismert 12. századi királyi jegyző szerint Árpád vezér és neme-
sei itt „ejtették szerét” az ország első „országgyűlésének”, itt foglalták össze 
azokat a szokásjogokat, melyek a Kárpát-medencében letelepedő magyarok 
életét szabályozták. A történészek szerint ez inkább csak legenda, de a település 
„erejét” mutatja, hogy monostora már Szent István korában megépülhetett.  
A török pusztítás után, az 1600-as évektől viszont teljesen elnéptelenedett a 
terület. Innentől kezdve nevezték Puszta Szernek a települést, és a honfog-
lalásban játszott legendás szerepének emléke az 1890-es évekig feledésbe 
merült. A magyar állam ezeréves megalapításának és fennállásának emlékét 
ünnepelve, 1896-ban elkészült az Árpád emlékmű, amellyel az első „országy-
gyűlés” előtt tisztelegtek. A terület régészeti feltárása már a 19. század végén 
elkezdődött, 1970-ben folytatódott, majd 1995-ben itt állították ki Feszty Árpád, 
A magyarok bejövetele című panorámaképét.
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SZEGEDI DÓM LÁTOGATÓKÖZPONT
Szeged
A Látogatóközpont bejárata, a Dómmal szemben állva a jobb oldalon található, 
lefelé vezető lépcsősoron keresztül közelíthető meg. A Látogatóközpontban 
számos opció közül választhat az érdeklődő, akár kisebb létszámban, akár 
nagyobb létszámú csoportban érkezik. Az állandó programok között szere-
pel a Dóm nyugati tornyában található kilátó szint megtekintése, amely 302 
lépcsőfokon keresztül közelíthető meg. Emellett lehetőség nyílik Szeged leg-
régebbi épülete, a Dömötör-torony megtekintésére, egy rövid idegenvezetés 
keretében. Szintén állandó jelleggel látogatható a Látogatóközpont kiállítótere, 
ahol megtekinthető a székesegyház és a Dóm tér építéstörténetéről szóló 
kiállítás, illetve a Szeged-Csanádi Egyházmegye kincstári gyűjteménye, ami 
a belépőjegy megvásárlásával önállóan látogatható.
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NAPFÉNYFÜRDŐ AQUAPOLIS
Szeged
Minden korosztály számára felhőtlen kikapcsolódást nyújt a szegedi 
Napfényfürdő Aquapolis fürdőkomplexum. A kültéri wellnessmedencékben 
sodrófolyosók, pezsgőágyak és zuhatagok szolgálják a fürdőzők kényelmét, 
a gyógyászati szárnyban pedig reumatológiai, fizikoterápiás és rehabilitációs 
rendelésre érkező vendégek vehetik igénybe a fürdő szolgáltatásait. A nyu-
godt feltöltődést a fürdő zajmentes relaxációs zónája, az úgynevezett csendes 
wellness szolgálja: itt az élmény- és pezsgőmedencék, masszázskezelések, 
szaunák mellett sókamra és aromakabin várja a pihenni vágyókat. A pici 
babák és szüleik kényelméről a baba-mama világ részleg gondoskodik. 
A Gyermekparadicsomban játszóháznak és játszósaroknak örülhetnek a gye-
rekek. A kalandvágyók 13 csúszda között válogathatnak, aki pedig valóban 
különleges élményre vágyik, a 30 méter magas toronyból induló zárt óriás-
csúszdákat is kipróbálhatja. A csúszdatorony lifttel megközelíthető tetejéről 
360 fokos panoráma tárul a fürdővendégek elé. 
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ANNA GYÓGY-, TERMÁL- ÉS ÉLMÉNYFÜRDŐ
Szeged
Az Anna-kút Szeged egyik leghíresebb nevezetessége, ami a belvárosban 
található. Az impozáns, eklektikus épületben helyet kapó Anna Fürdő is ebből 
a forrásból nyeri gyógyító hatásáról ismert vizét. Ivókúraként a forrás vize az 
emésztőszervi problémákra hozhat javulást, a fürdőben pedig gyógykezelé-
sek és wellnessrészleg is várja a látogatókat. Az artézi kút a dél-alföldi régió 
első hévízforrása, amely 944 méter mélyről fakad és 51°C-os. A kimagaslóan jó 
minőségű víz egész évben fogyasztható, hiszen a kút folyamatosan működik, 
ami kedvelt a helyiek között. Az ásványi sókban gazdag, szénsavval dúsított 
gyógyvizet 1927-ben fedezték fel, nevét később, 1938-ban kapta a gyógyvizet 
palackozó Patzauer Dezső lányáról, gyógyvíz minősítését pedig 1929-ben kapta.
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SZEGEDI VADASPARK
Szeged
Egész napos programot kínál a Szeged belvárosától mindössze 2,5 km-re 
fekvő, 45 hektáros erdős környezetben található állatkert. Állatait földrészek 
szerinti csoportosításban mutatja be, törekedve arra, hogy természetes élet-
körülményeket biztosítson számukra. A Vadaspark a veszélyeztetett állatfajok 
nemzetközi fajmentő tenyészprogramok keretében történő tartását tekinti 
egyik kiemelt feladatának. Olyan ritkaságok mellett, mint a sörényes hangyász, 
karmosmajom, fossza, ködfoltos párduc, számos népszerű állatkerti állattal 
is találkozhatnak a látogatók, a szurikátától a zsiráfig, sőt, 2018 óta ázsiai ele-
fántokkal, 2020 tavaszától indiai orrszarvúkkal is. Az év szinte minden napján 
látogatható gyűjtemény zoopedagógiai foglalkozásokkal, látványetetésekkel, 
valamint alkalmanként éjszakai túrákkal is kedveskedik vendégeinek.

16

ÚJ ZSINAGÓGA
Szeged
A szegedi Új zsinagóga az ország második legnagyobb zsidó hitéleti helyszíne. 
Az épület világviszonylatban is jelentős: a világ negyedik legnagyobb zsidó 
imaháza. Az 1900 és 1903 között épült zsinagóga főépítésze Baumhorn Lipót 
volt, aki negyven éves pályafutása alatt 22 zsinagógát tervezett. A szegedi 
tekinthető élete főművének. A 19. század végére a szegedi zsidóság kinőtte 
régi imaházát, ezért írtak ki pályázatot egy új épületre. A 48,5 méter magas, 
48 méter hosszú és 38 méter széles épületen mór, román, gótikus, szecessziós 
jegyek láthatók. Belső tere lélegzetelállító díszítőelemekkel és gyönyörű arany, 
kék, vajszín színpalettával kápráztatja el a betérőket. A bizánci hatású kupola 
misztikus élményt nyújt. E zsidó imaházban található először magyar nyelvű 
felirat a diadalíven: „Szeresd felebarátodat, mint tenmagadat!” A zsinagóga 
2017-ben külső felújításon esett át. A hitélet mellett – kitűnő akusztikájának 
hála – 1200 ülőhelyes koncertteremként is szolgál.
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SZEGED BELVÁROS
Szeged
Reök-palota: Szeged belvárosának látványossága az 1907-ben megépült 
Reök-palota, mely Reök Iván vízépítőmérnökről kapta a nevét. A szecessziós 
stílusú épület tervezője Magyar Ede, akinek nevéhez több szegedi épület 
tervezése is köthető. 
Víztorony: Hazánk egyik legjelentősebb ipartörténeti emléke a 116 éve épült, 
Szent István téri víztorony. A Szeged Öreg hölgyeként becézett szecessziós 
épület napjainkban is víztoronyként, illetve kilátóhelyként üzemel, valamint 
kiállítások helyéül is szolgál.

MÓRA FERENC MÚZEUM ÉS VÁRMÚZEUM
Szeged
A Móra Ferenc Múzeum a milleniumi építkezési láz legimpozánsabb szegedi 
alkotása. A Tisza partján álló Közművelődési Palota 1896-ban, neoklasszicista 
stílusban épült, erről árulkodik a korinthoszi oszlopokból képzett, timpanon-
nal fedett előcsarnok is. A szimmetrikus szerkezet és a fehér falak nyugodt 
méltóságot árasztanak. A 2020-ban átadott, teljes felújításon átesett épület-
ben számos állandó kiállítás megtekinthető, úgy, mint a „Folyónk és földje” 
című természettudományi kiállítás, vagy a „Móra Rengeteg”, ahol interaktív 
elemek találhatók. A múzeum tetején lévő két kilátóból meg lehet csodálni a 
várost és a Tiszát, sőt, még az 1870-es évekbeli Szeged is megtekinthető egy 
kronoszkóp segítségével.
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MEZŐHEGYESI MÉNESBIRTOK
Mezőhegyes
Kaszárnya: Jung József tervei alapján 1790 körül épült a copf stílusú és kezdet-
ben huszárlaktanyaként működő épület. Jelenleg a ménesbirtok szállodájaként 
funkcionál, és számos programot tartogat az idelátogató vendégek részére. 
Főépület: A ménesbirtoki központ főépülete 1790 körül épült, Jung József 
terve szerint késő copf stílusban. Jelenleg a Ménesbirtok igazgatósági épülete. 
Központi istálló: A központi istálló Hild János tervei alapján épült 1802-ben, 
empire stílusban. Eredetileg törzsmén istálló volt, most pedig sportlóistállóként 
működik. Belsejében 31 boksz és 20 stand található, ahol még megtalálhatók 
az eredeti vörösmárvány zabtálak.
Lovarda: Az ország első olyan fedett lovardája, mely ma is eredeti funkciójában 
működik. Az empire stílusjegyeket viselő épületet Hild János tervezte 1809-
ben. Különlegessége a tetején látható szélló és az idő múlását negyedóránként 
óraütéssel jelző toronyóra.
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