
BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Európai Regionális
Fejlesztési Alap

05 Szeged és térsége

06 5+1 dolog, amit ne hagyjon ki

08 Mártózzon meg a gyógyvíz templomában

10 Kikapcsolódás az egész családnak:  

gyógyulás és fürdőélmények

12 Barangolás a napfény városában

14 Cifra paloták, avagy a dél-alföldi szecesszió

16 Makovecz-épületek nyomában

18 Hungarikumok a tányéron

20 Stresszoldás a szabad ég alatt 

22 A történelem nyomában

23 Látnivalók a környéken

24 Fedezze fel Gyulát és térségét is!

M
ak

ói
 H

ag
ym

at
ik

um

csodasmagyarorszag.hu

csodasmagyarorszag 

csodasmagyarorszag

SZEGED  
ÉS TÉRSÉGE



Sz
eg

ed
i  D

óm

TOURINFORM HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
TOURINFORM MAKÓ
TOURINFORM MAROSHÁT
TOURINFORM MÓRAHALOM
TOURINFORM ÓPUSZTASZER
TOURINFORM SZEGED

CSODASMAGYARORSZAG.HU/TOURINFORM

M43

M43

M43

47

43

430

430

473

E75

E75

E75

5 47

45

47

5

5

55

55
55

43

KIADJA: Magyar Turisztikai Ügynökség,
Dr. Guller Zoltán vezérigazgató
1027 Budapest, Kacsa utca 15–23.
TELEFON: +36 1 488 8700
KIVITELEZTE ÉS SZERKESZTETTE: Brightly Kft.
NYOMDA: CREW Kft.

1. Szegedi Dóm Látogatóközpont és a Pantheon

2. Napfényfürdő Aquapolis, Szeged

3. Szegedi Új Zsinagóga 

4. Fekete-ház, Szeged

5. Móra Ferenc Múzeum, Szeged

6. Szent István tér és a víztorony, Szeged

7. Reök-palota, Szeged

8. Anna Fürdő, Szeged

9. Szegedi Vadaspark

10. Hagymatikum, Makó

11. Hagymaház, Makó

12. Lombkorona sétány, Makó

13. Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark

14. Szent Erzsébet Gyógyfürdő, Mórahalom

15. Mezőhegyesi Ménesbirtok

16. Emlékpont Múzeum, Hódmezővásárhely

17. Sóhajok hídja, Szeged

18. Havas Boldogasszony-templom, Szeged

19. Gerliczy-kastély, Deszk

SZEGED

 1

 8

 4

 6

 9
 7

 5

 3
 2

14 MÓRAHALOM

13 ÓPUSZTASZER

15MEZŐHEGYES

MAKÓ11DESZK19

16HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

17

18

Tourinform iroda



Szeged a Dél-Alföld ékszerdoboza. Díszes épületei és szecessziós 
műremekei minden sarkon meglepetést ígérnek, míg múzeumai és 
galériái számtalan izgalmas tárlattal kedveskednek. 

Ám a város nemcsak a szemet gyönyörködteti, hiszen a település 
és térsége méltán híres a hungarikum Tiszai halászléről, a hagy-
máról és a paprikáról. A hangulatos éttermek és csárdák magyaros 
ínyencségei, valamint a színes gasztronómiai fesztiválok garantál-
tan kielégítik a kulináris élvezetek szerelmeseit. 

Makó és Mórahalom népszerű gyógy- és élményfürdőkkel is várja 
látogatóit, melyekben a legkisebbektől a legidősebbekig minden 
korosztály megtalálhatja a számára legkedvesebb kikapcsolódási 
formát. Amennyiben aktív programot keres, vadregényes túrába is 
belevághat földön és vízen egyaránt. Az Alföld délibábos útvonalai 
közepette a magyarság hagyományait, illetve a vidék flórájának és 
faunájának ellenállhatatlan szépségét is megismerheti közelebbről. 
Kiadványunkból megismerheti Szeged és környékének kulturális, 
gasztronómiai kincseit, felfedezheti a Dél-Alföld épített és termé-
szeti örökségét is. 

SZEGED ÉS 
TÉRSÉGE
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NÉZZEN SZÍNDARABOT  
A CSILLAGOS ÉGBOLT ALATT!

A Szegedi Szabadtéri Játékok minden nyáron kortárs és 
klasszikus előadásokkal várja a kulturális élményekre szomja-
zókat, amelyekhez a monumentális Dóm adja a lélegzetelállító 

díszletet. A musicaltől a vígjátékig számos előadás közül 
választhatja ki az Ön számára leginkább csábítót.

VÁROSNÉZÉS  
HAJÓKÁZVA

Nemcsak Szeged múlt-
jához kötődik a hajózás és 

a hajóépítés, de a település 
képéhez a mai napig kap-
csolódnak a Tiszát átszelő 

csónakok és vízi úszóházak, 
szórakozóhelyek. Ha a víz kö-
zelségére vágyik, hangulatos 
sétahajózásra is befizethet, 
amely során a Tisza élővilá-
gát és a Maros torkolatát 

is megcsodálhatja. 

EREDJEN ŐSEINK NYOMÁBA!
Ópusztaszer már a honfoglalásról szóló történetekben 

is szerepel. Nem véletlen, hogy éppen itt alapították 
majdnem ezer évvel később a Nemzeti Történeti Emlék-
parkot, amely az ősi magyar szokások és hagyományok 

őrzését tűzte ki célul. Számos emlékmű, tradicionális 
építmény és foglalkozás bemutatása segít, hogy 

 megismerhesse elődeink kalandos életét.

LESSE MEG SZEGEDET  
MADÁRTÁVLATBÓL!

Ha vállalkozik arra, hogy felsé-
táljon a Dóm 287 lépcsőfokán, 
a templom tornyából a pezsgő 

főutca, az egymást érő kávé-
zók és éttermek, a városképbe 

mozaikszerűen illeszkedő  
szecessziós épületek, valamint 

a kanyargó Tisza pazar  
látványa fogadja.

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.

5+1 DOLOG, AMIT 
NE HAGYJON KI
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több mint 10 gasztro- és kultúrfesztivál

2100 óra napsütés évente

éves a szalámikészítés hagyománya

120 m széles a Feszty-körkép

100 tonna eredetvédett szegedi paprika évente

4. legnagyobb zsinagóga a világon

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. 
A Hagymatikum gyógyvize kiváló az idegfájdalmak és az ízületi 
kopások orvos lásában. Látogasson el Mórahalomra is, ahol 3000 
négyzetméteres élményfürdő várja a pancsolni vágyókat, míg  
a gyógyvizes medencék hatékonyak a térd- és vállízületi  
betegségek kezelésében.

150

6 7

csaknem 50 szecessziós épület
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Mártózzon meg  
a gyógyvíz templomában

Volt már olyan érzése egy fürdőben, hogy templomban 
jár? A román határ közelében fekvő kisváros, Makó ezt 
az élményt kínálja! Kívül a keresztény kultúrkör temp-
loma köszönti a látogatót fehér falakkal és tornyokkal. 
Belépve az épületbe úgy érezheti, az Ön szeme előtt áll 
a magyar népmesékből és a pogány magyar néphitből 
is ismert égig érő életfa, melyet körül is lehet úszni. 

A Makovecz Imre által tervezett Hagymatikum több 
tucat szórakoztató szolgáltatást kínál, és 9 szaunával, 
valamint 18 kül- és beltéri medencével felel a látoga-
tók kikapcsolódásáért. A fürdőben több különleges 
medencét is érdemes kipróbálni, például a trópusi vihart 
imitáló barlangot vagy a télen is működő szabadté-
ri sakkmedencét. A Hagymatikum gyermekvilága 
élménykuckót, baba-mama pihenőt és játszóházat 
kínál a kikapcsolódáshoz. A gyógyászat Maros folyóból 
származó iszapfürdője verhetetlen a reumás fájdalmak 
enyhítésében, és a pikkelysömör (psoriasis) tüneteit is 
csökkenti.

MAKÓI HAGYMATIKUM 
A régió kiemelkedő fürdőkomplexumában számos gyógyá-
szati szolgáltatás vehető igénybe, amely a makói termálvíz 
és a marosi iszap gyógyító hatását ötvözi. Így természetes 
orvosságot jelenthet ízületi-reumás panaszokra és gyulla-
dásokra. Az országban mindössze három helyen, köztük a 
Hagymatikumban ülhet be egy Kelo szaunába, amely 300 
éves lappföldi fenyőkből készült. A szórakozni vágyók kül- és 
beltéri élménymedencékben élvezhetik a lubickolás örömeit, 
míg a legkisebbeket varázslatos medencevilág várja.

9



NAPFÉNYFÜRDŐ AQUAPOLIS
A szegedi élményfürdő a hűvösebb hónapokban is szívme-
lengető kikapcsolódást ígér. A csúszdapark összesen 1000 
méteren kígyózik, míg csúszdatornya, melynek csúszdája 
a leghosszabb Európában, 360 fokos panorámát nyújt Sze-
gedre. A wellnessrészlegen masszázskezelések, pezsgő-
medencék és szaunák egész sora várja, míg a gyógyászati 
szárnyban rehabilitációs, fizikoterápiás és reumatológiai 
kezeléseket is igénybe vehet. Az élményfürdőben kialakí-
tott baba-mama világ és a játszóházak a szülők, valamint 
az apróságok jókedvéről is gondoskodnak. 

ANNA FÜRDŐ
A néhány éve csodálatosan felújított 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 labirintusszerű építményt, és próbálja ki han-
gulatos 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 GYÓGYFÜRDŐ
A szerb határ közelében található Mórahalom gyógy-
fürdője számos kényeztető szolgáltatással várja a ha-
zai és a határon túli vendégeket. A különböző hőfokú 

gyógyvizes medencék hatékonyak a térd- és vállízületi 
betegségek gyógyításában, míg a szauna- és well-

nessrészleg a maximális ellazulást garantálja. A 3000 
négyzetméteres élményfürdő a pancsolni vágyóknak 

is paradicsomi élményeket kínál. 

Kikapcsolódás az egész 
családnak: gyógyulás és 
fürdőélmények

Az ország területén fellelhető gyógyvizeket már 2000 éve is ismerték. Hazánk 
kiemelt turisztikai vonzerejének számító gyógyvizeinek számottevő része az 
Alföldön található. A különleges ásványi anyagokkal teli vizek erősíthetik a 
szervezet immunrendszerét, javíthatják a közérzetet, betegségeket gyógyít-
hatnak, és remek kikapcsolódásként, szórakozásként is szolgálhatnak.
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Barangolás 
a napfény 
városában
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SUHANÁS KÉT KERÉKEN
A város letisztult szerkezete és la-
pos felszíne könnyű terep a baran-
goláshoz. A Tisza-parti megyeszék-
hely lenyűgöző épületeit és takaros 
köztereit nemcsak gyalogosan, 
hanem segway túrán és bérelhető  
biciklin is felfedezheti. 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 

feleltt 91 méter, a földszinti padozattól pedig 81 méter.

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 ballagónótára mozognak.

A SZEGEDI DÓM

A városhoz köthető híres kutatók, művészek arcképeit vonultatja fel 
a Pantheon. Innen ágazik a meseszerű Rerrich Béla tér, amelyben 

Szent-Györgyi Albert is gyönyörködött irodája ablakából.

PANTHEON

Az egykor kaszinóként és szerkesztőségként is működő épület 
mára páratlan kiállításoknak ad otthont, melyek betekintést 

nyújtanak Szeged történelmébe.

FEKETE-HÁZ

A neoklasszicista múzeum tudományos-
történelmi tárlatokkal várja, ugyanakkor 

szépművészeti kiállításokra is jegyet válthat.

MÓRA FERENC MÚZEUM

A copf stílusban épült Városháza egyből magára vonzza  
a tekintetet, míg az oldalában a Sóhajok hídja bújik meg,  

mely még Ferenc József látogatására épült 1883-ban.

SZÉCHENYI TÉR

Szeged főutcáján, a Kárász utca mediterrán jellegű korzóján 
minőségi üzletekbe térhet be és műemléképületeket vehet 

szemügyre, míg a kiadós séta után patinás kávézókban 
lepheti meg magát finomságokkal.

KÁRÁSZ UTCA

Történelmi utazásra hív a közel 500 éves Havas 
Boldogasszony-templom, amely Magyarország 
második legrégebbi egyházi épületegyüttese.

HAVAS BOLDOGASSZONY-TEMPLOM

VÁROSI BAKANCSLISTA

LÉPTEN-NYOMON KULTÚRA
A megyeszékhely az ország egyik kulturális 
központja, mely hosszú évtizedek óta vonzza 
a művészeket. A város atmoszféráját pezsgő 
kulturális élet hatja át, mely galériákban, 
hangulatos kávézókban és egyetemi szórako-
zóhelyekben csúcsosodik ki. A városhoz több 
híres személyiség is köthető, így a költő József 
Attila, valamint a Ford T-modell megalkotója, 
Galamb József, akik Szegeden folytatták 
tanulmányaikat.

Szeged mai városképét nagyban meghatá-
rozza a 1879-es nagyárvíz, amely a település 
szinte egészét elsöpörte. Habár a katasztrófa 
hatalmas károkat okozott, a város friss arcu-
latot kaphatott általa. A belváros mértéktartó 
dekorativitása a mai napig ép és szemet gyö-
nyörködtető látvány. Ennek köszönhetően a 
Kárász utca és a hozzá kapcsolódó Klauzál 
tér épületegyüttesét 2004-ben Europa  
Nostra-díjjal tüntették ki.

A TÁNCOT LEJTŐ ÓRA
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Cifra paloták, 
avagy a dél-alföldi 
szecesszió

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

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 mutatkozik 
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 ele-
gyednek, a mozaikdíszt átszövő arany pedig szó szerint 
beragyogja az épületet a felkelő nap fényében. 

A SZEGEDI  
SZECESSZIÓ ATYJA
A magyar Gaudíként is emle-
getett Magyar Ede munkás-
ságával nagyban hozzájárult 
Szeged mediterrán jellegű 
hangulatához. A rövid életű 
építész keze nyomát viseli a 
város több kiemelkedő szecesz-
sziós épülete, így a Reök-palota 
is, mely ritka képviselője a 
magyaros Art Nouveau-nak.  
Az épület földszintjén található 
cukrászdában helyben készült 
francia kézműves sütemények-
kel és fagylalttal kényeztethet-
jük magunkat.

A MAGYAR SZECESSZIÓ ÉKKÖVE
A Magyar Ede által tervezett 
Reök-palota a külföldön csak 
magyar szecesszióként emlege-
tett stílus kiemelkedő alkotása, 
amelyet 1907-ben adtak át. A díszes 
épület főmotívuma a víz, melyet az 
elegáns vízililiomok és a kék-fehér 
színek tánca jelenít meg. Az építé-
szeti kincsben kortárs galéria és 
egy exkluzív cukrászda is működik.

A MŰVÉSZI VÍZTORONY
Kevés víztorony büszkélkedhet 
olyan pazar homlokzattal, mint a 
Szent István téri víztorony, mely 
2003 óta egyedi ipartörténeti mű-
emléki védettséggel rendelkezik. A 
20. század elején átadott épületben 
páratlan szikvíz és fizika kiállítás is 
látogatható az elegáns szecessziós 
korlátok és az ipari forradalom ko-
rát idéző épületelemek ölelésében. 
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SZEGED, AZ ART NOUVEAU FELLEGVÁRA 

A szecesszió, vagy más néven Art Nouveau, a századforduló 
egyik meghatározó iparművészeti és képzőművészeti irányza-
ta volt, mely nagy hatással volt olyan hazai alkotókra is, mint 
Lechner Ödön vagy Zsolnay Vilmos. Az organikus motívumo-
kat, az egyedi megmunkálásokat előnyben részesítő Art Nou-
veau hazai vonulata a magyar népi motívumokból 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.
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A BUSZOK LIGETE
A 2010-ben átadott központi busz-
pályaudvar megkövesedett ligetet 
szimbolizál. A helyben kiöntött 
oszlopok vaskos fatörzseket, a te-
tőszerkezet könnyed elemei pedig 
faágakat jelenítenek meg.

MAKÓ SZÍVE
A korábbi hagymaárucsarnok helyén épült Hagymaház 

ma Makó gazdasági és kulturális központja. Az épület 
meghökkentő része a két, félig üvegezett oszlop, me-

lyekről messziről felismerhető Makovecz semmi mással 
össze nem téveszthető stílusa. A Hagymaház belsejé-

ben 390 ülőhelyes színtér található, mely közösségi 
rendezvényeknek ad otthont. 

A HAGYMA ALAKÚ 
ÉLMÉNYKÖZPONT

Makó ékköve a Hagymatikum, mely 
Csongrád-Csanád megye hét csodája közé 

tartozik. A Hagymatikum a fürdőzés és 
a relaxáció valóságos temploma, amely 

több tucat szórakoztató szolgáltatást 
kínál, és 9 szaunával, valamint 18 kül- és 

beltéri medencével felel a látogatók 
kikapcsolódásáért.
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Makovecz- 
épületek  
nyomában

A határ közelében fekvő Makó látképét nagy mérték-
ben meghatározza Makovecz Imre Ybl Miklós- és 
Kossuth-díjas építészünk munkássága. Az organikus 
építészet hazai megteremtője a Hagymaház felújí-
tási munkálatai kapcsán került szorosabb viszonyba 
a várossal, és bizonyos alkotásai nem véletlenül 
hasonlítanak hagymára, hiszen a zöldség Makó 
szimbóluma.
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AZ ORGANIKUS 
ÉPÍTÉSZET
A második világháború 
után kibontakozó orga-
nikus építészet követői 
azt vallották, hogy az 
épületnek anyagában, 
rendeltetésében szerve-
sen kapcsolódnia kell a 
helyszínhez. A természet 
és kreativitás e különös 
párosa a magyar épí-
tészeket is megihlette, 
köztük elsőként Mako-
vecz Imrét, akinek több 
tucat egyedi épületet 
köszönhetünk.

ZENE SZABADTÉREN
A Makovecz-életmű egyik utolsó darabja, a hagymaku-
polás Zenepavilon nyáresti zenei koncerteknek ad ott-
hont. 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.
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Hungarikumok 
a tányéron

A szegedi paprika
Szeged és térsége több hungarikummal is várja 
a kulináris élményekre vágyókat. A térség világ-
hírű terméke a piros paprika, a makói hagyma, a 
téliszalámi, valamint a szegedi halászlé. A pap-
rikás ételek az 1860-as években váltak nemzeti 
fogásokká, a hagyományos receptek és újra-
gondolt változatuk azóta világszerte öregbítik a 
magyar gasztronómia hírét.

Tipp: Alföldi rosé a halászlé mellé
A szegedi halászlé pikáns ízvilágához remekül 
passzolnak a Duna borrégió karakteresebb roséi. 
A néró vagy kadarka szőlőfajtából készült rosé 
könnyed savai, valamint gyümölcsös, lendületes 
jellege kiegyensúlyozza a leves enyhén csípős, 
fűszeres karakterét.

A halászlevek harca
Bár ezt nehezen ismerik be egymásnak a két vál-
tozat hívei, a szegedi és a bajai halászlé egyaránt 
fenséges – és egyaránt hungarikum. A különb-
ség, 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 idegenvezeté-
se mutatja be a hungarikummá és világszerte 
ismert kulináris különlegességgé vált szegedi 
fűszerpaprikát.

SZEGEDI TOROS- ÉS PÁLINKAFESZTIVÁL

A városi fesztiválszezont minden évben a Szegedi Toros- és Pálinka-
fesztivál nyitja, ahol a hazai kisiparosok képviselői, a pálinkafőzdék és 

a kézműves ínyencségek készítőinek legjava képviselteti magát. 

SZEGED NAPJA ÜNNEPSÉGSOROZAT 

A Szeged napja ünnepségsorozat kihagyhatatlan programja a Szegedi 
Borfesztivál, amely egyet jelent az éjszakába nyúló baráti beszélgeté-
sekkel 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 üdítő színfoltja a szegedi Hungarikum fesztivál, ahol 
kézműves termékek és őstermelők 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 szakácsokkal telik meg, akik a Halfőző 
Érdemrend valamely fokozatáért versengenek. A Vízi bástyán felállí-

tott óriási bográcsban a legjobb minőségű tiszai halászlét kevergetik.

BORTÉR SZEGED

Az eseményt a fesztiválszezon zárásaként, szeptember második felé-
ben, a Dóm téren rendezik meg. A borfesztiválon több mint 100 borász 

mutatkozik be, miközben pálinka- és sajtárusok, valamint kézműves 
standok termékei közül is válogathat.

5 GASZTROFESZTIVÁL,  
AHOVA MEGÉRI ELLÁTOGATNI
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Stresszoldás a szabad ég alatt

Madárles
A Fehér-tó hazánk legnagyobb kiterjedésű szikes 
tava, amely a Kiskunsági Nemzeti Park részét képe-
zi. Rendkívül gazdag, 280 fajtát számláló madárvi-
lága fokozottan védett terület. Ha ősszel kerekedik 
fel, akár a darulesbe is bekapcsolódhat. Érdemes 
megtekinteni a Tisza-völgyi bemutatóházat, ahol a 
helyi flóráról és faunáról szerezhet tudást, valamint a 
gyönyörű Sirály-tanösvényt is bejárhatja.

SZEGEDI VADASPARK
Kihagyhatatlan helyszín Magyarország 
legnagyobb területű állatkertje, az el-
sősorban veszélyeztetett fajok bemuta-
tására szakosodott Szegedi Vadaspark, 
ahol olyan állatokkal találkozhat, ame-
lyeket az országban sehol máshol nem 
láthat. A legkisebbek állatsimogatóban 
is múlathatják az időt.

KÖZEL A TERMÉSZETHEZ

Őseinkhez közel 
A Mezőhegyesi Állami Ménesbirtok a magyar 
lótenyésztés bölcsője. Kevesen tudják, hogy 
a mezőhegyesi ménesben tenyésztették ki a 
méltóságteljes fekete nóniuszt, amely védett 
lófajta. A környéket lóháton és „pusztabusz-
szal” 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 kedvé-
ért is leereszkedhet a folyóparthoz.

Nézzen farkasszemet bivalyokkal! 
A Mórahalom határában nyújtózó Nagyszék-
sós-tó környéke hazánk első bivalyrezervá-
tumának ad otthont, ahol vezetett túra is 
kérhető.

Makói lombkoronasétány és kalandpark
A 2013-ban átadott lombkoronasétány 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.

KAJAKOZZON OTT,  
AHOL AZ OLIMPIKONOK!
A Szegedi Olimpiai Központ hosszú 
évek óta a kajak-kenu Európa és 
világbajnokságok kiemelt helyszí-
ne. A Maty-éren több olimpikonunk 
készült már nemzetközi megméret-
tetéseire.
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Látnivalók  
a környéken

A HAJÓSI PINCESOR
Magyarország legnagyobb pincefaluja mindösz-
sze 25 km-re található Kalocsától. A 24 hangula-
tos 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-fő-
székesegyház áll Kalocsa szívében. Mellette 
található a díszes barokk stílusú érseki palota, 
mely a római katolikus érsek székhelye.

GYOPÁROSFÜRDŐ
Az Alföld gyöngyeként is emlegetett Gyopáros- 
fürdő sokoldalú fürdőjéről ismert. Az orosházi 
településrészen található tó gyógyvize számos 
rekreációra, gyógyulásra vágyó látogatót vonz. 
Az üdülőterületen élményszolgáltatások is 
igénybe vehetők, míg a Gyopárosi tavon vízibi-
ciklizésre és csónakázásra is alkalom nyílik.

A történelem nyomában

A KECSKEMÉTI CIFRAPALOTA
Kecskemét mesébe illő látnivalója a Cifrapalota. 
A szecessziós stílusú épület olyannyira barát-
ságos benyomást kelt, hogy még egy kedves 
gyermekmondókát is köszönhetünk neki.

HATÁRON TÚLI VÁROSOK 
A határhoz közel fekvő térségnek hála a 
szomszédos országok települései is könnye-
dén megközelíthetők. A délvidéki Szabadkán 
például a szecessziós Raichle-palotát, valamint 
Kosztolányi Dezső volt gimnáziumát is meglá-
togathatja. A településtől nem messze fekvő 
Palics is számos érdekességet rejt: egy rejté-
lyes történettel bíró tavat, az ekletikus Lujza 
villát, illetve a sportolóknak épült Bagolyvárat. 
Érdemes a romániai Aradra is átruccannia, ahol 
a város több száz éves vára fogadja. 

A KÖZELMÚLT TÖRTÉNELME
Hódmezővásárhely eklektikus látványvilágá-
ból 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. 
 
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 ellátogathat, a 
bátrabbak pedig az íjászatot is kipróbálhatják. 
A helyszínen megtekinthető a monumentális 
Feszty-körkép is, mely a honfoglalás történetét 
meséli el.
 
FŐÚRI SÉTA DESZKEN
Szeged és térsége számos meglepetést tarto-
gat. Deszken található például a 19. században 
épült, mára kórházként üzemelő Gerliczy-kas-
tély, melynek szobrokkal díszített parkjában 
üdítő sétát tehet. Hasonlóan gyönyörű látniva-
ló a szintén Gerliczy Ferenc báró bőkezűsége 
nyomán épült neogótikus templom.
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Fedezze fel Gyulát  
és térségét is!

FÜRDŐZZÖN  
A LOMBKORONÁK ALATT!
Az ország egyik legnépszerűbb fürdőhe-
lyén, a Gyulai Várfürdőben egy 200 éves 
ősparkban, lélegzetelállító környezetben, 
platánok, tölgyek és berkenyék árnyékában 
élvezheti a gyógyvíz jótékony hatásait.

MERÜLJÖN EL A TÖRTÉNELEMBEN!
A több mint 600 éves gyulai várban a 
magyar várurak és török bégek fényűző 
mindennapjait ismerheti meg, míg a nem-
rég felújított Almásy-kastélyban a nemesi 
családok és cselédségük titkos világába 
nyerhet bepillantást.

EVEZZEN VADREGÉNYES VIZEKRE!
Ha aktív kikapcsolódásra vágyik, a Körösök 
vadregényes holtágain számtalan vízitúra- 
útvonalat talál a vadnövényekkel sűrűn 
benőtt partszakaszok mentén. Kajakozás 
közben köveken sütkérező teknősökkel is 
találkozhat.

ÉLJE ÁT A 19. SZÁZAD ROMANTIKÁJÁT 
MUNKÁCSY FESTMÉNYEIVEL!
Az asztalosinasból lett festőművész, Munkácsy 
Mihály életképeivel és hatalmas méretű, vallási 
témájú képeivel tett szert nemzetközi hírnévre. 
A mester romantikusan realista remekműveit 
tekintheti meg Békéscsabán.

ÉLVEZZE A HELYI ÍZEKET!
Ha a térségben jár, nem hagyhatja ki a két 
méltán híres hungarikumot, a gyulai és a csabai 
kolbászt. Utóbbinak fesztivált is rendeznek, 
amely hazánk egyik legnagyobb gasztronómi-
ai eseménye kolbásztöltéssel, -kóstolással és 
kolbászkészítő versennyel. Desszertet a gyulai 
Százéves Cukrászda Monarchiát felidéző kínála-
tából válasszon! 
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