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Pereţii de vest ai cetăţii medievale din secolul 
XIII de pe malul râului Tisa se aflau în actuala 

piaţă Széchenyi. Teritoriul gol din faţa lor era folosit 
de armată şi servea şi ca piaţa centrală a oraşului. 
După sfârşitul ocupaţiei otomane când oraşul a re-
cucerit libertatea şi a devenit oraş liber regesc, aici 
au construit centrul civic şi primăria oraşului. Se-
colul XIX a transformat piaţa atât referitor la aspect 
cât şi la funcţie: în partea sudică au fost construite 
palate impresive, iar după Marea Inundaţie din anul 
1879 au demolat pereţii cetăţii şi în locul lor s-au 
ridicat clădiri eclectice înconjurând un parc. Parcul 
spaţios (cu un teritoriu de peste 50 000 m2) este 
ornamentat în zilele noastre cu platane, magnolii 
exotice, copaci Paulownia minunate şi multe alte 
plante speciale. Printre ele se află statui armonioase 
amintindu-ne de figurile celebre din istoria ţării şi a 
oraşului. Aleea principală dă loc diferitelor festivaluri 
ale oraşului.

A ctuala primărie este a treia clădire pe acelaşi 
loc, cu funcţie identică. Prima clădire modestă a 

fost construită în anul 1728, pe locul acesteia la sfâr-
şitul secolului XVIII s-a construit a doua variantă cu 
o mărime corespunzătoare clădirii actuale pe urma 
planului aparţinând arhitectului István Vedres. După 
inundaţia din anul 1879 care a distrus mare parte a 
oraşului au nivelat terenul, dar astfel clădirea nu a 
mai corespuns aspectului pieţei. Un nou etaj pe pere-
ţii existenţi a fost proiectat de către Ödön Lechner şi 
Gyula Pártos, precum şi un turn central graţios. Pri-
măria în stilul neobaroc a fost inaugurată de Francisc 
Iosif I. În anul 1883. Pe fereastra principală din casa 
scărilor se află cuvintele faimoase rostite de Împărat: 
„Szeged va fi mai frumos, decât cum a fost”. Pasărea 
Phoenix de pe faţadă reprezintă renaşterea oraşu-
lui. De asemenea merită atenţie Puntea Suspinelor 
care a fost construită pentru rege şi compania lui cu 
ocazia vizitei în oraşul reînnoit. În curtea interioara 
cu o atmosferă deosebită se dau concerte şi au loc 
spectacole de teatru în timpul verii.

PIAŢA SZÉCHENYI PRIMĂRIA

Széchenyi tér 10.
+36-62/564-127
putics.timea@szeged.eu

Vizitarea se face în grupuri 
programate.
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Reînnoirea străzii Kárász şi pieţei Klauzál res-
pectând valoarea originală a fost recunoscută 

cu Premiul Europa Nostra în anul 2004. Palatele din 
centrul oraşului construite în mare parte în secolul 
XIX poartă semnele diferitelor stiluri existente: cla-
sicism, eclecticism şi stilul Art Nouveau. În acelaşi 
timp diversitatea clădirilor oferă o imagine armoni-
oasă şi echilibrată. Piaţa ordonată purtând numele 
fostului deputat Gábor Klauzál cu atmosferă medi-
terană ne invită la o scurtă siesta. Consumând o 
cafea, o prăjitură sau o îngheţată putem arunca o 
privire asupra statuii de bronz a lui Lajos Kossuth 
şi a casei Kárász, din balconul căreia dumnealui a 
rostit ultima cuvântare din Ungaria. În partea estică 
a pieţei putem vedea Casa Noua Zsótér construită 
pe stâlpii exteriori ai cetăţii, de unde au suprave-
ghiat reconstruirea şi alături de ea clădirea fostului 
Hotel Europa.

C itatul din Biblie poate fi citit atât în limba evra-
ică cât şi în limba maghiară pe arcul Sinagogii 

Noi construită în anul 1903. Folosirea limbii maghia-
re se datoreşte lui Immanuel Löw, rabin principal şi 
savant, care a contribuit la plănuirea clădirii, dând 
indicaţii arhitectului Lipót Baumhorn. Vitraliile fă-
cute în atelierul lui Miksa Róth şi cupola de sticlă 
de frumuseţe extraordinară cu un conţinut simbolic 
sunt ornamentele cele mai de seamă ale Sinagogii 
în stil eclectic. Interiorul este dominat de armonia 
încântătoare a culorilor albastru, auriu şi a fildeşului. 
Cheia de boltă a altarului făcută din marmura din 
Ierusalim, uşa Chivotului Legământului sculptată din 
salcâm de pe Nil, menorele ornamentate cu pietre 
semipreţioase şi frescele cu plante din Biblie sunt 
la fel de remarcabile. Având o acustică deosebită 
Sinagoga este locaşul concertelor de orgă şi alte 
evenimente muzicale.

PIAŢA KLAUZÁL SINAGOGA NOUA

Jósika utca 10.
+36-62/423-849
www.zsinagoga.szeged.hu

Deschis: 
1 aprilie – 30 septembrie: 
luni – vineri si duminica între 
orele 09-12h si 13-17h 
sâmbâta: închis

1 octombrie – 31 martie:  
luni – vineri si duminica între 
orele 10-15h 
sâmbâta: închis



65

Arhitectul Ede Magyar a construit palatul Reök, 
un exemplu minunat al stilului Art Nouveau din 

Ungaria în anul 1907, la vârsta de 30 ani. Comanda 
a fost făcută de Ivan Reök inginer hidrolog, vărul 
pictorului Mihály Munkácsy. Din cauza aceasta mo-
tivul principal al clădirii a devenit apa, şiruri de iris 
de pe faţada albă a clădirii, balustrade sugerând 
vârtejul plantelor din apă şi varietatea suprafeţelor 
amintindu-ne de valuri. Ornamentele elegante şi 
grandioase din casa scărilor şi interiorul clădirii au 
fost create de maeştri locali. Palatul, casa de locuit 
pe vremuri din anul 2007 poartă numele de Centru 
Artistic Regional (acronima expresiei maghiare fiind 
la fel „Reök”). De atunci a dat loc unor expoziţii tem-
porare unde vizitatorii puteau admira operele lui Pi-
casso, Goya, Chagall, Rembrandt; precum şi a unor 
programe de muzică, teatru şi evenimente culturale.

P iaţa a fost denumită după András Dugonics 
profesor, preot şi călugărul ordinului piarist, 

autorul primului roman în limba maghiară (Etelka, 
1788). El a fost reprezentantul reformei lingvistice 
şi creatorul limbii matematice moderne maghiare. 
Statuia ridicată aici din donaţie publică a fost prima 
statuie în aer liber în Szeged. Vizavi putem vedea 
fântâna arteziană ridicată cu ocazia centenariului 
Inundaţiei Mari din anul 1879 fiind locul îndrăgit de 
întâlnire al locuitorilor oraşului. Clădirea principală 
a Universităţii din Szeged stă în mijlocul pieţei. Pa-
latul, una din primele clădiri în stil eclectic a fost 
iniţial şcoala reală principală. În faţă putem vedea 
statuia poetului Attila József care a fost studentul 
instituţiei între anii 1924-1925, dar era nevoit sa în-
trerupe studiile datorită unei poezii rebele. În colţul 
înspre piaţă a străzii Kárász stă casa Ungár-Mayer, 
proiectată de Ede Magyar, cu nişte figuri de femei 
dansatoare din plumb atrăgând atenţia publicului.

 PALATUL REÖK PIAŢA DUGONICS

Tisza Lajos körút 56.
+36-62/471-411

www.reok.hu

Program de vizitare: 
marţi-duminica: 10-18h
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Î n mijlocul pieţii se află statuia ecvestră a lui Fe-
renc Rákóczi al II-lea, purtând inscripţia Cum Deo 

pro Patria et Libertate, sloganul luptei de libertate 
condusă de principe. Alături se află coloana me-
morială a bătăliei din Szőreg, în faţă cu placa de 
marmură cu numele celor 13 generali executaţi în 
Arad. Poarta Eroilor cu frescele monumentale ale 
pictorului Vilmos Aba-Novák este locul memorial 
al soldaţilor din Szeged căzuţi în luptele din Primul 
Război Mondial. Tot aici găsim coloana memorială 
de lemn dedicată Revoluţiei din 1956, amintindu-ne 
de faptul că evenimentele din octombrie au început 
cu o manifestaţie a studenţilor din Szeged. În jur 
putem vedea clădiri ale universităţii, cea mai impor-
tantă fiind Facultăţiile de Stiinţe ale Naturii, clădirea 
care a fost liceul ordinului piarist a cărui student era 
şi Gyula Juhász, unul din cei mai cunoscuţi poeţi 
maghiari, fiu al oraşului Szeged.

P iaţa a fost denumită după arhitectul comple-
xului de clădiri din Piaţa Domului, prima figură 

celebră a arhitecturii peisagere maghiare, care a 
creat în spirit modern bazat pe tradiţii atât clădirile 
episcopiei cât şi ale universităţii. Genialitatea lui a 
fost recunoscută şi printr-un vot pe internet din anul 
2007, unde complexul arhitectoral din jurul Domu-
lui a ajuns pe locul II privind construcţiile cele mai 
cunoscute din Ungaria. Printre aleele care duc spre 
sălile de lectură ale facultăţii se află două statui 
deosebite. Statuia gotică al Sfântului Gheorghe re-
prezentat omorând balaurul, este o copie din secolul 
XX al originalului din Praga, realizat în anul 1373 de 
meşterii clujeni Márton şi György. În partea opusă 
se află o statuie de marmură reprezentând fluturele 
mort al libertăţii fiind ridicat de nişte tineri, în me-
moria revoluţionarilor din 1956.

PIAŢA MARTIRILOR   
DIN ARAD

PIAŢA RERRICH BÉLA   
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Biochimistul Albert Szent-Györgyi (1893-1986) 
a continuat cercetarile începute la Cambridge 

şi Groningen avind functia de director al Institutu-
lui de chimie medicală la Universitatea din Szeged. 
În 1932 a izolat acidul hexuronic din ardei identi-
ficându-l cu vitamina C, şi sub conducerea lui au 
elaborat metoda sintetizării vitaminei, bazată pe 
ardei. Premiul Nobel pentru fiziologie sau medici-
nă i s-a acordat datorită evidenţierii mecanismului 
proceselor biologice de oxidare şi descompunere a 
vitaminei C şi a descoperirilor în privinţa catalizării 
acidului fumaric. Este singurul savant maghiar până 
în zilele de azi, care a câştigat premiul ştiinţific cel 
mai cunoscut în lume pentru activitatea sa depusa 
în Ungaria. Sala memorială din Decanatul Facultăţii 
de Medicină prezintă cariera marelui savant – pla-
chete, toga purtată ca şi rector, citate cu cuvinte de 
laudă şi obiecte personale pot fi văzute de vizitatori.

D upa Inundatia mare din 1879 populatia din 
orasul Szeged a luat hotarirea de a construi o 

mare biserica catolica. Dupa indelungate planificari 
si discutii au inceput executarea doar in 1913. Pla-
nurile originale ale lui Schulek Frigyes au fost mo-
dificate de Foerk Ernő din cauza marilor cheltuieli. 
Catedrala a fost sfintita la 24 octombrie 1930. Este 
a patra biserica din tara dupa marime. In ceea ce 
priveste arhitectura , ea este caracterizata de ames-
tecul diverselor stiluri, continind elemente romane, 
gotice, si bizantin-orientale. Curiozitatile interioare 
sunt orga cu 9040 tuburi, reprezentarea Madonei 
cu papuci tipice din Szeged si statuia lui Fadrusz 
János „Hristos pe Cruce” care a castigat premiul 
intii la Exopozitia mondiala din Paris in anul 1900. 
Catedrala se imbogateste cu noi spatii incepind din 
anul 2016. In urma replanificarii partii subterane, 
partea aceasta va gazdui un spatiu expozitional mul-
tifunctional, un punct de informatii, un bufet pentru 
pelerini, artshop si librarie.

Tisza Lajos körút 109.
+36-62/545-016

Vizitarea se face în grupuri 
programate.

Dóm tér 16.
+36-62/643-820
+36-20/385-5061
www.szegedidom.com

Deschis: 
1 iulie - 31 august:  
marţi - joi: 09-17h 
vineri - duminică: 09-19h

1 septembrie - 30 iunie:  
marti - duminică: 09-17h

DOMUL DIN SZEGED   SALA MEMORIALĂ  
SZENT-GYÖRGYI ALBERT  
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Turnul stă în faţa Domului din Szeged, fiind mo-
numentul arhitectoral cel mai vechi din oraş. 

Rămăsiţele fostei biserici ridicate în cinstea sfântului 
martirizat la Tessaloniki în secolul IV este amintit de 
populaţie ca şi Turnul Dömötör. Fundaţia de sub ni-
velul actual al pieţii este din secolul XI, partea de jos 
a turnului în stil roman se datează din secolul XII, 
în timp ce elementele gotice au fost construite în a 
doua jumătate a secolului XIII. În timpul construcţiei 
bisericii votive era să fie demolat, dar a rămas în 
funcţie ca o Capelă de Botez a Domului, iar pereţii 
au fost ornamentaţi cu un fresco cu tema „Boteza-
rea lui IIsus” de pictorul Vilmos Aba-Novák. În arcul 
uşii au fost instalate pietre din epoca romană, găsite 
cu ocazia demolării cetăţii, printre ele faimosul Miel 
de Piatră din secolul XII, statuia cea mai veche din 
Szeged. Poarta de fier forjat făcut de János Bille 
este ornamentat cu iconografia liturgiei catolice. La 
primul etaj se afla un spațiu expozițional interactiv 
unde puteti afla mai multe despre istoria botezului iar 
la etajul urmator este asezat o expoziție interactivă 
care prezinta architectura si istoria turnului Dimitrie.

E ste o piaţă de aceeaşi mărime ca şi Piaţa Sfân-
tul Marc din Venezia (12 000 m2), fiind încon-

jurat de clădiri construite între anii 1929-30 într-un 
stil elegant nord-european proiectate de Béla Re-
rrich. În partea sudică şi estică se află instituţiile 
universităţii, în partea vestică Palatul Episcopi-
al, Facultatea de Teologie. Mai mult de o sută de 
statui se află în panteonul naţional de sub arcade 
amintindu-ne de personalităţile celebre ale istoriei, 
ştiinţei şi artei maghiare. Teatrul din Aer Liber din 
faţa Domului funcţionează din anul 1931. După pri-
mele spectacole cu tema religioasă publicul a putut 
savura „sub stele” o varietate de producţii teatrale: 
operă, operetă, musical, tragedii, comedii, balet, 
dans popular. Mai mult de 4000 de spectatori se 
pot distra aici în fiecare seară în timpul verii.

TURNUL DÖMÖTÖR PIAŢA DOMULUI

Dóm tér 16.
+36-62/643-820

+36-20/385-5061
www.szegedidom.com



1413

Creaţia deosebită maistrului ceasornicar Ferenc 
Csúri prima dată a fost pusă în funcţie cu oca-

zia Jocurilor Teatrului în Aer Liber în 1936. Ceasul 
aşezat deasupra arcadelor vizavi cu poarta princi-
pală a Domului este simbolul universităţii medievale. 
De două ori în fiecare zi, la orele 12:15 şi 17:45 apar 
figurile absolvenţilor şi al reprezentanţilor consiliului 
universitar, care trec prin faţa cadranului înconju-
rând ceasul. Figurile din tei au fost sculptate de 
József Kulai, având ca modele personalităţi maghia-
re ca şi Kuno Klebelsberg, Kelemen Mikes, Sándor 
Petőfi şi István Vedres. Melodia este luată dintr-un 
cântec stundenţesc „Ballag már a véndiák”. Din oră 
în oră se poate auzi ca un signal melodia „Szeged 
hírös város”.

K ároly Somogyi, canonic din Esztergom a dorit 
să contribuie la reconstruirea spirituală al ora-

şului dărâmat de inundaţie, dăruindu-i biblioteca 
lui inestimabilă colecţionată de-a lungul vieţii sale. 
Cele 43701 volume ale bibliotecii enciclopedice 
conţin opere ştiinţifice, religioase, beletristice şi 
lingvistice. După locuri provizorii colecţia a fost aşe-
zată permanent în Palatul Cultural, iar în anul 1984 
a fost mutată în clădirea nouă din Piaţa Domului. 
Dealungul celor 130 de ani de la înfiinţare colec-
ţia a crescut în mod deosebit depăşind numărul de 
1 milion de documente. Partea cea mai preţioasa 
este Biblioteca Memorială a lui Károly Somogyi, pie-
sa cea mai valoroasă a colecţiei lui fiind un codice 
denumit Missale din Praga din 1492. Rarităţile bibli-
otecii sunt prezentate în expoziţii tematice periodic.

CEASUL MUZICAL BIBLIOTECA SOMOGYI

Dóm tér 1-4.
+36-62/630-634
www.sk-szeged.hu

Deschis: 
luni, marţi, miercuri şi vineri 
între orele: 09-19h 
Joi: 13-19h 
Sâmbătă: 10-16h
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Se află în partea nordică a Pieţei Domului, aproa-
pe de râul Tisa. Sârbii au venit înspre nord dato-

rită extinderii Imperiului Otoman, ajungând astfel şi 
la Szeged la sfârşitul Evului Mediu. În secolul 18-19 
au jucat un rol important în comertul din acest oraş 
şi în regiune. Faptul că au putut construi o biserică 
pe teritoriul cetăţii arată că au fost recunoscuţi aici. 
Ştim de existenţa altor două clădiri amintite în docu-
mente: această biserică dedicată Sfântului Nicolae 
este a treia din Szeged. Această biserică frumos 
executată în stilul baroc cu o singură navă a fost 
consacrată în anul 1778. Interiorul este potrivit ce-
rinţelor tradiţiei ortodoxe: elementul prinicipal fiind 
iconostasul în stilul rococo ornamentat bogat cu aur. 
Peretele cu icoane, unul din cele mai frumoase din 
Ungaria este opera lui János Popovics. Clădirea se 
poate vizita adresându-se preotului, care stă alături, 
şi arată biserica celor dornici.

C lădirea aşezată pe colţul străzilor Somogyi 
– Kelemen este deosebită în stil, apariţie şi 

aşezare. A fost construită în stilul neogotic englez 
în anul 1857 după proiectele arhitectului Károly 
Gerster. Casa Neagră - departamentului de istorie a 
Muzeului Móra Ferenc - este lăcaşul expoziței per-
manente de istorie şi cultură. Aici se organizează şi 
diferite expoziții temporare. La etaj se află săli unde 
se pot vedea locuințe cotidiene de pe vremuri cu 
piese si mobilier original. Intersecţia unde se află 
Casa Neagră cu turnul ei specific este unică cu cele 
patru clădiri din secolul XIX, care au supravieţuit in-
undaţia, fiind considerate monumente arhitectorale.

BISERICA SÂRBEASCĂ CASA NEAGRĂ

Somogyi utca 13.
+36-62/425-872
www.moramuzeum.hu

Program de vizitare: 
Luni-duminică: 10-18h

Somogyi utca 3.
+36-62/426-091 

+36-30/484-8778
pavlekaplan@gmail.com

Deschis:  
1 mai – 30 septembrie: 

luni – vineri: 10-15h 
sâmbătă: 10-16h

1 octombrie – 30 aprilie: 
Vizitarea se face în grupuri 

programate.
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Palatul Culturii construit în stilul neoclasicist în 
anul 1896 este cea mai impozantă creaţie a 

efervescenţei în arhitectură în perioada mileniului. 
Intrarea cu coloane în ordin corintic acoperită cu 
timpanon, construcţia simetrică şi pereţii albi suge-
rează demnitatea. Clădirea a fost construită pentru 
a găzdui muzeul oraşului şi Biblioteca Somogyi; iar 
în timpul lui Ferenc Móra (1917-1934) s-a mărit şirul 
expoziţiilor, au fost construite ateliere de restaurare 
şi depozite. Directorul Ferenc Móra fiind scriitor şi 
jurnalist a participat în cercetări etnografice şi ca 
arheolog a depus o activitate însemnată la săpă-
turile din regiune. În muzeul purtându-i numele se 
află şi o sală memorială cu obiectele lui personale. 
Camera Memorială Móra Ferenc, expozitia etnogra-
fică a meşteşugurilor „Faimosul Oraş - Szeged”, 
expozitia „Tot ce este de aur - Comori din trezoreria 
Muzeului”, expoziția de ştiință, colecția de artă per-
manentă si diferitele expoziții temporare sunt cele 
mai interesante oferte ale muzeului.

E ste cel mai lung râu în Ungaria având izvorul 
în Carpaţii Orientali. Trece prin partea de est a 

ţării şi curge în Dunăre pe teritoriul Sârbiei. Domină 
un teritoriu întins în Marea Câmpie Ungară formând 
numeroase curbe şi meandre. Cea mai importantă 
întreprindere în secolul XIX a fost reglarea râului la 
iniţiativa lui István Széchenyi în anul 1840 pe baza 
planurilor inginerului hidrolog Pál Vásárhelyi. Râul a 
devenit navigabil, iar teritoriul inundabil mlăştinos 
s-a transformat în teren agricol. Pe lângă avanta-
je au apărut şi dezavantaje: râul curge mai repede 
în albia dreaptă, posibilitatea inundaţiilor fiind mai 
mare. Cel mai mare dezastru din istoria oraşului 
Szeged a fost marea inundație care a avut loc în 
1879, distrugind oraşul in intregime. Bulevardele 
actuale ale oraşului sunt rezultatele reconstruirii 
după inundaţie.

MUZEUL   
MÓRA FERENC

RÂUL TISA 

Roosevelt tér 1-3.
+36-62/549-040

www.moramuzeum.hu

Program de vizitare: 
Luni-duminică: 10-18h
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6720 Szeged, Dugonics tér 2.
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Î n spatele muzeului se văd rămăşiţele porţii Maria 
Terezia aparţinând cetăţii de pe vremuri. Fundaţia 

porţii se află la nivelul oraşului de înainte de inunda-
ţie, nivelul actual fiind cu un metru şi jumătate mai 
înalt. Fortăreaţa din timpul descălecării a fost forti-
ficată de regele Béla al IV-lea în secolul XIII şi de aici 
a pornit János Hunyadi la asediul Nándorfehérváru-
lui (Belgradului) în anul 1456. Între anii 1543-1686 
a fost una din cele mai puternice fortăreţe turcesţi 
de pe teritoriul Imperiului Otoman. La sfârşitul se-
colului XVIII a pierdut această funcţie fiind trans-
formată în închisoare. Aici a fost închis printre alţii 
vestitul haiduc Sándor Rózsa. Pereţii cetăţii, pornind 
de la Râul Tisa şi până la piaţa Széchenyi au fost 
demolate aproape în întregime după inundaţie, iar 
partea păstrată aparţine de Muzeul Móra Ferenc 
dând loc unor expoziţii. In apropiere se află statuia 
de marmură de Carrara a Reginei Elisabeta, realizat 
de către sculptorul Miklós Ligeti.

T eatrul deschis în 1883, în stil eclectic-neoba-
roc este una din edificiile cele mai frumoase ale 

oraşului reclădit din ruine. Eleganţa lui se datoreşte 
arhitecţilor vienezi de teatru Ferdinand Fellner şi 
Hermann Helmer. Fatada rotundă este ornamentată 
cu figuri alegorice ale teatrului, iar în părţile laterale 
în firide se află statuile lui József Katona şi Ferenc 
Erkel, create de Antal Tápai din piatră artificială. 
Interiorul este caracterizat de elan şi ornamentică 
în stilul neobaroc. Sala de spectacole conţine 680 
locuri având o cupolă pictată de Zsigmond Vajda. 
Teatrul are trei secţii: operă, balet şi cea dramatică. 
Clădirea susmenţionată oferă loc operelor şi pie-
selor clasice, iar teatrul din strada Mihály Horváth 
funcţionează ca teatrul de atelier şi sediul Baletului 
Contemporan din Szeged.

ŞTEFANIA TEATRUL NAŢIONAL   DIN SZEGED

Vaszy Viktor tér 1.
+36-62/479-279
www.szinhaz.szeged.hu
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Palatul Deutsch strălucind în culori verde-albas-
tru şi portocaliu cu ornamentaţie de maiolica 

a fost construită pe baza planurilor arhitectului Mi-
hály Erdélyi între anii 1900-1902. Este un exemplu 
spectaculos în stil secesionist specific maghiar. 
Aspectul exterior şi casa scărilor au fost proiectate 
de către Ödön Lechner la cerinţa domnului Erdélyi. 
Ornamentaţia armonioasă din ceramică provine din 
atelierul faimos Zsolnay. Faţada poate fi considerată 
unică în oraşul nostru, fiind insprirat din folclor cu 
un colorit îndrăzneţ. Frontul subtil este încoronat 
de motive unduite din pirogranit albastru deschis 
cu niste balcoane închise acoperite de portelan alb 
şi balcoane deschise cu motive de curpen din fier 
forjat. Poarta înaltă cu grilaj din fier forjat merită 
atenţie datorită execuţiei speciale.

A cest muzeu special aflat pe malul râului Tisa 
funcţionează ca şi o parte a fabricii de salam 

înfiinţat în 1869, un loc de prezentare a doua pro-
duse speciale din Szeged. Vizitatorii pot face cu-
nostinţă cu istoria fabricii familiei Pick şi procedeul 
fabricaţiei salamului la parter. Expoziţia de la etaj 
prezintă tradiţiile şi uneltele cultivării ardeiului din 
împrejurimile oraşului, şi rezultatele stiinţifice lega-
te de ardei. Fotografiile expuse arată momente din 
viaţa pieţei de boia din Szeged de la începutul se-
colului XX şi din procedeul fabricaţiei. Muzeul oferă 
o gustare de salam Pick şi o posibilitate de a face 
cumpărături la un preţ rezonabil, respectiv cartea 
postală primită pe lângă bilet se trimite gratuit în 
orice parte a lumii.

PALATUL DEUTSCH MUZEUL SALAMULUI   
PICK ŞI DE BOIA

Felső Tisza-part 10.
+36-20/980-8000
www.pickmuzeum.hu

Program de vizitare: 
Marţi-sâmbătă: 15-18h,  
în zilele de sărbători: închis.

Dózsa utca 2.
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Este una din clădirile eclatante de pe Bulevardul 
Lajos Tisza, monument arhitectoral în stilul Art 

Nouveau şi în acelaşi timp clădirea cea mai mare în 
acest stil din oraşul Szeged. A fost zidită între anii 
1912-1913 pe urma planurilor lui Jenő Ferenc Rai-
chle, dar numele a primit de la proprietarul chemat 
Árpád Márton Gróf care a fost procurorul general 
al oraşului în acel timp. Pe un teren sub forma de 
triunghi înconjurat de trei străzi s-a ridicat o clădi-
re înaltă deosebit de voluminoasă pentru acel loc. 
Suprafaţa clădirii este variată, fiind impărţită de 
balcoane, pereţi de fronton şi firide. Sunt deosebite 
balcoanele din colţuri şi centrul faţadei cuprinzând 
mai multe etaje. Pe lângă ornamentele orientale de 
culoarea albastră, galbenă şi aurie se găsesc şi 
motive din folclorul maghiar din ceramică. Apare 
şi fierul forjat în grilajele de pe geamuri, suporturile 
de flori, balustradele din casa scăriilor acesta fiind 
materialul preferat de stilul Art Nouveau, şi folosit 
decorativ pe acest palat fastuos.

A ceastă piaţă este un parc de odihnă care se 
mândreşte cu o curiozitate industrială, şi anu-

me primul turn de apă al ţării făcut din beton armat. 
Turnul proiectat de Szilárd Zielinski a fost construit 
în anul 1904 cu o capacitate de 1004,8 m3, având 
aceaşi funcţie până în zilele de azi. A fost construit 
în întregime din beton armat inclusiv uşa de intra-
re şi un portdrapel înălţând până la 54,9 metri. În 
interiorul turnului renovat în anul 2006 se află un 
Pendul Foucault, care demonstrează că Pământul 
se învârte în jurul propriei axe. Urcându-se pe scări 
până la vârf turiştii pot admira panorama oraşului şi 
o expoziţie a istoriei fizicii precum şi colecţia unor 
obiecte legate de fabricaţia sifonului. În jurul turnului 
putem vedea şapte busturi ale renumiţilor arhitecţi 
care au avut o mare influenţă asupra formării as-
pectului oraşului Szeged.

PALATUL GROF PIAŢA SFÂNTUL   
ŞTEFAN ŞI TURNUL DE APĂ

Szent István tér
+36-62/558-844
www.szegedivizmu.hu

Deschis:

Din aprilie până în octombrie, 
în prima sâmbătă a fiecărei 
luni, de la 10:00 pina la 
16:00

Grupuri (min. 10 persoane) cu 
programare, după consultare 
pot vizita castelul de apă pe 
tot parcursul anului.

Tisza Lajos körút 20/b.
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Casa Móricz se află în partea sudică a pieţii 
Sfântul Ştefan şi este un monument arhitecto-

ral de patru etaje în stilul Art Nouveau. A fost clădită 
între anii 1910-1912 pe baza comandei lui József 
Móricz, funcţionar al postei către arhitectul Jenő 
Ferenc Raichle. Corespunde pretenţilor burgheziei 
de pe vremea acea. Faţada este împodobită cu or-
namente de ceramică care ne amintesc de cojocul 
unui cioban. Iar interioarele comune sunt decorate 
cu fresce în stilul Art Nouveau. Clădirea a fost ilumi-
nată cu gaz la început, iar incălzirea a fost asigurată 
cu sobe de teracotă. Un semn al modernismului că 
au lăsat loc pentru un lift care s-a pus în funcţiune 
doar cu zeci de ani în urmă. După Al Doilea Război 
Mondial a funcţionat ca şi o casă de închiriat când 
s-a deteriorat, dar în urma renovărilor din anul 2007 
casa a recâştigat frumuseţea de alaltăieri.

P roiectul bisericii a fost elaborat de Frigyes 
Schulek în anul 1884, iar denumirea a obţi-

nut după figura din turn, fiind numit de populaţie 
Biserica cu Cocoş. Construcţia ei este un exemplu 
eclatant al colaborării de după Marea Inundaţie în 
privinţa reînnoirii oraşului. Terenul a fost demarcat 
de delegatul regal Lajos Tisza, donat de oraş către 
biserică, iar nivelarea a fost făcută de un arhitect 
antreprenor norvegian cu numele Gudbrand Gre-
gersen, fiind şi un reformat interesat în construcţia 
bisericii. Biserica în stilul neogotic a fost construit pe 
un teren destul de mic în forma de triunghi. Planul 
clădirii ne aminteşte de un trifoi, navele fiind aşezate 
într-un unghi de 120 grade. Vizavi se află Palatul 
Reformat proiectat de Ede Magyar în anul 1911 în 
stil eclectic-Art Nouveau.

CASA MÓRICZ BISERICA   
REFORMATĂ

Kálvin tér 2.Szent Mihály u. 9.
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Clădirea în stil eclectic de pe Bulevardul La-
jos Tisza cu pereţi albi reflectând o influenţă 

orientală a fost proiectată de Antal Steinhardt şi 
Adolf Lang, completată în anul 1896. Iniţial a avut 
funcţia de baie comunală. Denumirea a obţinut în 
anul 1927 după fântâna săpată alături, mai bine 
zis după apa respectivei fântâni. Antreprenorul care 
a îmbuteliat această apă pentru prima dată a fost 
Dezső Patzauer, şi după fiica lui chemată Anna este 
denumit şi izvorul şi baia. Apa termală medicinală 
este benefică pentru probleme de stomac, fiind pre-
ferată de populaţia din Szeged în familiile lor. Băile 
Ana oferă vizitatorilor tratamente medicale, servicii 
wellness şi programe de relaxare în cadrul băilor în 
timpul nopţii.

B iserica închinată Sfântei Fecioare Maria a 
Zăpezii şi mănăstirea de lângă ea, sunt mo-

numente preţioase ale arhitecturii oraşului. Biserica 
în stilul gotic târziu a fost construită în mai multe 
trepte probabil având la bază rămăşitele clădirii din 
secolul XII. A fost sfinţită în anul 1503, iar mobilierul 
în stilul baroc din interior datează din secolul XVIII. 
Se află două icoane cu Sfânta Maria în această bi-
serică. Una aflându-se în altarul principal sculptat 
de călugărul Antal Gräff, cealaltă este numită Maria 
Neagră a cărei original se află în Częstochowa în 
Polonia. Complexul bisericii şi al mănăstirii alăturate 
păstrând funcţia originală este al doilea după mări-
me din Ungaria. Centrul de vizitare franciscan pre-
zentând viaţa şi activitatea călugărilor aşteaptă vizi-
tatorii cu programe valoroase având ghizi pregătiţi.

BĂILE ANA 
  

BISERICA   RANCISCANĂ  

Mátyás tér 26.
+36-20/502-1953
www.latogatobarat.hu

Deschis: 
Miercuri-Duminică:  
între orele 10-18h

Tisza Lajos körút 24.
+36-62/553-330

www.szegedsport.hu
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Motivul „ochiul Domnului” din altarul bisericii 
francescane, cu raze pornite din centru a 

devenit un element decorativ pe faţadele caselor 
din Oraşul Inferior. Pentru familiile religioase, su-
prafaţa triangulară al „caselor cu razele soarelui” 
simbolizează Sfânta Treime. Sándor Bálint (1904-
1980), marele etnograf, profesor universitar a cer-
cetat obiceiuri populare-religioase din Seghedin şi 
din regiune.Casa comemorativă Sándor Bálint „cel 
mai seghedean” se află la fel într-o casă cu raze, în 
care este prezentată viaţa din perioada interbelică 
cu obiceiuri populare şi obiectele de fiecare zi. Prin 
diverse programe cu o atmosferă particulară sunt 
prezentate şi tradiţiile festive.

S copul centrului purtând acest nume deschis în 
decembrie 2012 este să prezinte inteligibil re-

zultatele cercetărilor din regiune şi să îndrepte aten-
ţia copiilor înspre stiinţele naturale. Clădirea nouă 
pe o suprafaţa de 6750 m2 este dotată cu un centru 
energetic modern printre care şi energie geotermică 
şi solară. Aici s-a mutat şi Casa Culturala pentru 
Copii Százszorszép (Părăluţe), care este o institu-
ţie importantă a oraşului de mai mult de 60 de ani. 
Expozitia Istoriei Informaticii realizata si sustinuta 
de Societatea de Informatica János Neumann, care 
prezinta relicviile epocii de eroism a computerelor 
(M3, Ural2, Razdan, „Katica”din Szeged) prezinta 
o atractiune deosebita.La primul nivel se pot vedea 
rarităţi ale deceniilor respective, iar la nivelul urmă-
tor se află computere în funcţiune produse pentru 
larg consum în secolul XX. Atât vizitatorii tineri pre-
cum şi cei în vârstă pot face cunostinţa cu diferite 
fenomene din domeniul stiinţelor naturale în labora-
toare speciale (experience lab).

CASA ŢĂRĂNEASCĂ   
DIN ALSÓVÁROS

AGORA ALBERT   SZENT-GYÖRGYI

Kálvária sugárút 23. 
+36-62/563-480 
www.agoraszeged.hu 
www.ajovomultja.hu

Deschis:  
luni-vineri: 08-20h 
sâmbătă, duminicâ in functia 
altor evenimente.

Nyíl utca 43.
+36-30/501-2822

www.napsugarashaz.hu

Program de vizitare: 
15 iunie - 31 august.: 

Marti-Sambata:  
10.00-18.00 

1 septembrie - 14 iunie:  
Marti, Miercuri:  

10.00-16.00  
Joi-Sambata:  
10.00-18.00

Ács Szilvia
Öntapadó jegyzet
10-18h

Ács Szilvia
Öntapadó jegyzet
10-16h

Ács Szilvia
Öntapadó jegyzet
10-18h
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Acest parc înfiinţat în 1989 la doar 2,5 kilometri 
de centrul oraşului se află pe un teritoriu de 

44 hectare înconjurând de pădure oferă programe 
pentru o zi întreagă. Animalele sunt prezentate după 
continentele şi regiunile geografice din care provin, 
străduindu-se să-şi asigure condiţiile originale de 
viaţă. O sarcină primordială a parcului zoologic este 
acordarea şi păstrarea habitatelor animalelor peri-
clitate. Datorită acestui fapt instituţia se mândreşte 
cu nişte rarităţi ca: Vizitatorii pot savura aproape zil-
nic preocupări zoopedagogice, hrănirea animalelor, 
iar cei curajoşi sunt asteptaţi cu ture de vizitare pe 
timpul nopţii.

C omplexul balnear deschis în toate anotimpurile 
oferă oaspeților săi un total de 4400 mp de 

apă, având cel mai lung tobogan cu apă din Europa 
cu funcționare în tot cursul anului. În cadrul comple-
xului de baie, indiferent de vârstă, veţi putea găsi 
felul optim de relaxare. Cele mai atractive elemente 
ale complexului deschis în anul 2010 sunt toboga-
nele uriaşe închise cu lungimea de 223 şi 272 de 
metri, pornind de la înălţimea de 30 de metri, care 
pot fi apropiate cu ascensor. 13 tobogane pe o lun-
gime de aproximativ 1000 de metri oferă o distrac-
ţie specială celor atraşi de aventură. Oaspeţii dornici 
de recreaţie activă sunt aşteptaţi de bazinul exterior 
welness, coridoarele de curent, paturi jacuzzi, cas-
cade. Relaxarea şi recreaţia vizitatorilor este ajutată 
şi de zona welness domol. Serviciile acestei zone 
sunt: bazine de revelaţie şi jacuzzi, tratamente de 
masaj, saună finlandeză, saună infra, cabină cu 
aburi romană, cabină salină, cabină cu arome şi 
saună externă cu buşteni.

PARCUL ZOOLOGIC BĂILE AQUAPOLIS   DIN SZEGED

Torontál tér 1. 
+36-62/566-488 
www.napfenyfurdoaquapolis.com

Kálvária sugárút 
+36-62/445-299 

www.zooszeged.hu

Deschis: 

1 iunie – 31 august 31: 
09-19h

1 sept – 30 sept:  
09-18h

1 oct – 31 oct:  
09-17h

1 noi – 31 martie:  
09-16h

1 apr – 30 apr:  
09-17h

1 mai – 31 mai:  
09-18h
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Cel mai întins parc din Szeged de 15 hectare 
se găseşte în cartierul Újszeged, aproape de 

podul central numit Belvárosi híd. Forma actuală 
în locul junglei de pe vremuri a primit datorită unui 
ofiţer imperial numit baronul Wilhelm Reitzenstein, 
generalul batalionului italian şi soldaţiilor săi în anul 
1858. Ei au creat un parc în stilul baroc, axul căru-
ia este format un şir de platane uriaşe, iar poienile 
acoperite de iarbă sunt umbrite de stejari, tei şi pal-
tini.Tot aici se află terenuri de sport aparţinând uni-
versităţii şi o scenă de teatru în aer liber. În partea 
apropiată de pod se află Biserica Sfânta Elisabeta în 
împrejurimea căreia se află un părculeţ decorat cu 
o fântână arteziană. Parcul Erzsébet este folosit de 
sportivi pentru antrenare, ei fiind în primul rând de 
atleţi, triatlonişti, handbalişti, dar este frecventat şi 
ca un loc al festivalelor gastronomice şi maialurilor. 
În partea înspre Sala Sporturilor funcţionează un 
teren de agrement pentru biciclişti şi mountain bike.

O raşul a cadorisit universităţii un teren agricol 
de 20 iugări cadastrali după mutarea universi-

tăţii din Cluj în Szeged în anul 1922 cu scopul de a 
crea o grădină botanică. Plantele exotice au început 
să fie aduse pe vremea directorului fondator István 
Győrffy. Grădina botanică funcţionează permanent 
datorită întreţinerii din partea universităţii, servind 
scopuri educaţionale şi de cercetare, dar poate fi vi-
zitată şi de marele public. Ea prezintă în mod regulat 
soiuri de importanţă economică ca şi plantele me-
dicinale, aromatice, alimentare, tinctoriale şi textile; 
dar are şi sarcina de a purta grija plantelor protejate. 
Lotusul din India ajuns în colecţie acum 80 de ani 
este raritatea grădinii. Această plantă deosebită 
şi-a găsit condiţiile ei de viaţă în lacul umplut cu apa 
fântânei arteziene din grădina botanică, formând 
stocul cel mai mare în aer liber în Europa Centrală.

PARCUL ERZSÉBET GRĂDINA BOTANICĂ

Lövölde utca 42. 
+36-62/544-108 
www.fuveszkert.u-szeged.hu

1 aprilie – 30 septembrie:  
09-18h

1 octombrie – 31 octombrie: 
09-17h

1 noiembrie – 28 februarie:  
09-16h

1 martie – 31 martie:  
09-17h
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TOURISTIC INFORMATION RENDERING ABOUT SZEGED AND 
HUNGARY 

 (programmes, accommodations, ancient monuments, 
museums, natural values)

FREE BROCHURES ABOUT HUNGARY
(in Hungarian and in foreign languages)

SALE OF SZEGED DVD AND TRAVEL BOOKS

HUNGARIAN TOURISM CARD

POSTCARDS, MAPS ABOUT SZEGED

SALE OF CONCERT AND THEATRE TICKETS

BICYCLE RENTAL

ORGANIZING PROGRAMMES IN SZEGED

GUIDED TOURS IN SZEGED

TOURINFORM SZEGED
6720 Szeged, Dugonics tér 2.

Tel.: +36-62/488-699 
Tel./Fax: +36-62/488-690 

e-mail: szeged@tourinform.hu
www.szegedtourism.hu



A kiadványban szereplő adatok hitelességéért  
a kiadó nem vállal felelősséget.

FRISS HÍREK SZEGEDRŐL

WWW.SZEGED.HU
KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK SZEGEDRŐL

WWW.SZEGEDVAROS.HU
SZEGED TURISZTIK AI HONLAPJA

WWW.SZEGEDTOURISM.HU

SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Tel.: +36-62/564-364; info@szegedvaros.hu


