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0 min.
SZÉCHENYI TÉR

0 m
SZÉCHENYI TÉR
0 min. 0 m

Fedezze fel Szegedet!   4. oldal
Tudtad e, hogy……?   5. oldal
Miről is nevezetes Szeged?    6-9. oldal
Belvárosi bóklászás   10-13. oldal
Szecessziós gyöngyszemek   14-19. oldal
Légy aktív, maradj egészséges!    20-23. oldal
Tudományos élményszerzés   24-26. oldal
Múzeumi barangolás   27-29. oldal
Élmények az egész családnak   30-39. oldal
Kultúrtippek    40-42. oldal
Extrém kalandok   43. oldal
Top események 2020-ban   44. oldal
Fedezd fel Szeged környékét!    45-48. oldal
„Kóstold meg” a várost!   49-50. oldal
Szállástippek   51-57. oldal
Hasznos információk   58-59. oldal

Tartalomjegyzék

2 3



Szegeden a pezsgő városi élet és a természet 
közelségének egy különleges kombinációját 
találhatjuk meg. A várost kettészeli a Tisza-folyó, 
mely számos kikapcsolódási lehetőséget biztosít 
a természetben kikapcsolódni vágyóknak. Számos 
sportolási, szórakozási lehetőség, változatos kulturális 
élmények kínálkoznak mind a turistáknak, mind a helyi 
lakosoknak. A napfény városában minden körülmény 
adott ahhoz, hogy impulzív, de emellett nyugodt, 
biztonságos környezetben töltse szabadidejét a helyi 
lakos és a városba látogató vendég is.

SZEGED az egyik legnaposabb város Magyarországon? 
Az évi napsütéses órák száma itt az egyik legmagasabb, 
ezért nevezik Szegedet a „NAPFÉNY VÁROSÁNAK”.

SZEGED a RENDEZVÉNYEK VÁROSA, évente 5000 felett 
van a kulturális, sport és egyéb események száma.

SZENT-GYÖRGYI ALBERT, az egyetlen olyan Nobel-
díjas tudósunk, aki a Magyarországon, azon belül is 
a szegedi egyetemen végzett kutatásaiért kapta az 
elismerést.

SZEGED mellett található Magyarország legnagyobb 
szikes tava, a FEHÉR-TÓ, mely gazdag madárvilága 
(mintegy 280 faj) és ősi növényzete miatt fokozottan 
védett, vezetővel látogatható. A terület az európai 
madárvonulás fontos állomása, pihenő- és 
táplálkozóhelye a vonuló madaraknak. Vonulási 
időszakban darvak, vadludak és récefélék tömegei 
láthatók a Fehér-tavon.

Minden évben, megfelelő hőmérsékleti viszonyok 
esetében, júniusban Szegeden megfigyelhető a 
„TISZAVIRÁGZÁS” természeti jelenség. Amikor is ez a 
szárnyas rovar, a tiszavirág lárva formájában felbukkan 
a folyó medréből és hirtelen átváltozva (5–10 perc)  
éli le pár órás felnőtt életét. 

Az ország déli pontján fekvő 160 000 lakosú 
Szeged, az Alföld legnagyobb városa. 

Szeged híres gazdag kulturális életéről, 
sport rendezvényeiről, egyetemi életéről. A 
belváros eklektikus palotáival, szecessziós 
épületeivel egységes  
városképet mutat.

Tudtad, hogy...

Tekintse meg honlapunkat,  
hogy minél több információt és pozitív 

impulzust szerezzen városunkról:

Fedezze fel SZEGEDET!
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VÍZTORONY

DÖMÖTÖR

DÓM Dömötör-torony
A Dömötör-torony Szeged legrégebbi 
építészeti emléke, amely feltehetően 
a Dóm keresztelő kápolnájaként 
maradhatott fenn. Amennyiben 
kíváncsi vagy a keresztelés 
történetére, vagy Aba-Novák Vilmos 
„Krisztus megkeresztelése” című 
falfestményére, úgy mindenképp 
térj be és ne felejtsd el megnézni az 
ajtó fölött található 12. századból 
való Kőbárányt, Szeged legrégebbi 
szobrászati emlékét.

Víztorony 
Az “Öreg Hölgy” mai napig működő víztorony, így ritkán 
enged betekintést gyönyörű kilátására a tornyából, 
vagy a színes szódakiállításra. Az ország első vasbeton 
szerkezete 1904 óta magasodik ki Szeged látképéből 
és bólint a házak felett a Dómnak. A Szent István téri 
méltóságteljes toronyban egy Foucault-inga is található, 
amely a Föld forgását bizonyítja tengelye körül, 
rendkívüli élmény kívülről és belülről egyaránt!

10 min.
DÓM TÉR

800 m

10 MIN.
DÓM TÉR

800m

10 min.
SZENT ISTVÁN TÉR

800 m

A világ nagyvárosainak nevét meghallva az embernek mindig 
eszébe jut valami az adott helyről. A legtöbbünknek például 
Londonról a Big Ben, vagy Barcelonáról a Sagrada Familia. Mi 
a helyzet Szegeddel? Földrajzi elhelyezkedéséből adódóan 
eszünkbe juthat a Tisza, gasztonómiai szempontból a halászlé, az 
építészetet tekintve pedig a gyönyörű szecessziós épületek, vagy 
a város egyik legismertebb jelképe, a Dóm.

Dóm 
A Dóm – más néven Fogadalmi templom – Szeged fölé magasodó 
tornyait már messziről megpillanthatja az ide látogató turista. 
A toronyból elénk táruló panoráma páratlan élményt nyújt, a 
Tiszát csodálva pedig gondoljunk csak bele, hogy ha a folyó nem 
árasztotta volna el a várost 1879-ben, talán ez a nagyszabású 
katolikus templom sem épülhetett volna meg. A szegedieknek 
ugyanis ez volt a Nagyárvíz utáni fogadalma.

Is nevezetes Szeged?MIRŐL
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TISZA
ZSINAGÓGA

Napsugaras házak 
A szegedi parasztházak 19. 
században elterjedt díszítőeleme, a 
napsugárdíszes oromzat volt, amely 
a Szentháromságot jelképezte. 
Szegeden számos Napsugaras ház 
található, egyik legkiemelkedőbb 
közülük az Alsóvárosi Napsugaras 
Tájház, amelybe betérbe egy 
különleges, korhű berendezést 
tekinthetünk meg, és megtudhatjuk 
mi az a „pitvar”, vagy éppen a 
„szemöldökfal”.

Tisza
Szeged mai városképe – a sugaras körutak, a folyót kísérő töltés – a 
Tisza 1879-es áradásának köszönhető. Hatalmas pusztítást végzett 
a városban, mára azonban számos kikapcsolódási lehetőséget 
biztosít, valamint minden évben fantasztikus látványt nyújt a 
nyár eleji tiszavirágzás. Tudtad, hogy egykor teljes hosszában a 
történelmi Magyarország területén folyt, ezért „a legmagyarabb 
folyó”-nak nevezték? 

5 min.
MAGYAR EDE TÉR 2.

400 m

8 min.
JÓSIKA U. 10.

600  m

Új Zsinagóga 
Magyarország 2., Európa 4. 
legnagyobb zsinagógája. Méretén  
és szépségén kívül azonban 
története, a hozzá fűződő 
meghatározó személyiségek élete 
és a szegedi zsidóság sorsa teszik 
igazán egyedivé és különlegessé ezt 
a valóban páratlan épületet. Maga 
az épület is sok történetet mesél, 
ha igazán figyel a látogató. Kapui 
nyitva vannak mindazok számára, 
akik érdeklődnek akár az építészet, 
akár a történelem, akár a vallás iránt, 
senkinek sem okoz csalódást ez a 
lélegzetelállító zsinagóga.

REÖK

Reök-palota 
Szegeden nem lehet szó nélkül elmenni a gyönyörű Reök-
palota mellett. Vidám színei, lágy formái, különleges 
részletei és természetesen a palotában megtalálható 
kiállítások vonzzák a tekintetet, és aki egyszer felfigyelt 
az épületre, örökre a rabja lesz. Magyar Ede építész 
szecessziós ékköve méltán Szeged egyik jelképe, melyet 
mind a helyiek, mind a turisták rendszeresen látogatnak. 
Csodáld meg a „szegedi Gaudi” művét! 

FEDEZZ FEL NÉHÁNY  
NAPSUGARAS HÁZAT

37 min.
TOMPA MIHÁLY UTCA

3 km

30 min.
NYÍL UTCA

2,5 km
SZABADSAJTÓ UTCA
30 min. 2,3 km
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BÓKLÁSZÁSBELVÁROSI
TALÁLKOZZUNK A TOURINFORM IRODÁNÁL!
Habár Szegednek nincs fallal körülvett óvárosi része, az 
úgynevezett „nagykörút” egészen jól lehatárolja a főbb 
nevezetességeket. Szerencsére még buszra sem kell szállni, 
hiszen ezeket gyalogosan is bejárhatjuk, könnyen elérhető 
minden. Megfigyelhetünk fő tájékozódási pontokat a 
magasban, mint például az új Zsinagóga kupolája, a Dóm 
tornyai, vagy éppen a Városháza tornya. Tegyünk is egy kis 
túrát, kezdjük a Tourinform irodánál! Készen állsz?

Széchenyi tér 
Kis sétánk tehát a Tourinformnál kezdődik, ami 
a Széchenyi téren, Szeged legnagyobb, 50.000 
m2-es terén található. Ma a szegediek és 
a turisták egyik kedvenc pihenőhelye, 
néhány évszázaddal ezelőtt azonban még 
Fő piacként szolgált. A szobrokon kívül 
érdemes megtekinteni a disznófejes 
platánfát, amelyhez ha – a legendák 
szerint – a városba érkező diák 
elzarándokol, hosszú időt 
tölthet majd el a városban.  
Elsőéves hallgatóknak tehát 
mindenképpen ajánlott! 

Dugonics tér 
 A Kárász utcán végig haladva a Dugonics tér, egykori Búza tér 
tárul elénk, ami az 1879-es Nagyárvízig piacként funkcionált. 
A téren látható többek között a Szegedi Tudományegyetem 
központi épülete, a Rektori épület, valamint az első magyar 
regény írójának, Dugonics Andrásnak a szobra. Továbbá a 
zenélő szökőkút, amely a mai napig közkedvelt találkozóhely 
a szegediek körében és míg nyáron hűsítő vizével és 
zenejátékával, télen a csodás világító szarvassal nyűgözi le az 
itt pihenőket. Gyönyörködj Te is a többméter magas szökőkút 
vizében nyáron, télen pedig készíts egy szelfit a szarvassal!

Városháza 
A hatalmas, akár többszáz éves platánok mögül 
kimagasodó torony mutatja, hogy hol található 
a Városháza, amely már a 18. század elejétől 
látja el a mai funkcióját. A hét minden napján, 
minden egész óra előtt 5 perccel megtölti a 
Széchenyi teret különböző dallamokkal, például 
az Örömódával. Nyáron látogass el az udvarban 
rendezett koncertekre, előtte pedig ne felejtsd el 
megnézni a Sóhajok hídját!

Klauzál tér  
Folytassuk a városnézést Szeged sétálóutcáján, 
amely a Széchenyi tér felől érkezőket két 
különleges szoborral fogadja. Nem kell sokat 
gyalogolnunk, máris az Europa Nostra-díjas 
Klauzál téren találjuk magunkat, ahol javarészt 
19. századi paloták láthatók. Frissítsd fel 
magad az Árpád-házi királyoknak emléket állító 
„oroszlános kút” vizével, közben pedig csodáld 
meg Kossuth Lajos impozáns szobrát és gondolj 
bele, hogy 1849-ben 60 ezer ember hallgatta 
ezen a téren utolsó hazai nyilvános beszédét.

100m

400m

40
0m

300 m
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Aradi vértanúk tere 
A Dugonics térről a Nagyáruház irányába sétálva, az 1-es 
és 2-es számú villamosok által kettészelt Aradi vértanúk 
terére érünk, ahol II. Rákóczi Ferenc lovasszobrát, valamint a 
szőregi csata emlékoszlopát láthatjuk meg elsőként. Érdemes 
azonban megtekinteni a néhány méterre lévő Hősök kapuját 
is, amelynek belső ívét egy 300 m2 felületű Aba-Novák Vilmos 
által készített freskó díszíti. Azonban ha inkább az építészet 
érdekel, megcsodálhatod az SZTE Természettudományi- és 
Informatikai Kar nemrég felújított rózsaszínes épületét is.

Dóm tér 
Az Aradi vértanúk teréről csak pár lépést 
kell tenni, hogy Szeged legismertebb 
terére lépjünk. Eljutottunk ugyanis a Dóm 
térre, amelyről – mérete és kialakítása 
miatt – a velencei Szent Márk tér juthat 
eszünkbe. Minden évszakban helyet 
ad különböző rendezvényeknek, 
például nyáron a Szegedi Szabadtéri 
Játékoknak, amelynek páratlan 
hangulatát érdemes legalább 
egyszer átélni. Szintén itt 
található a Somogyi Könyvtár, 
ahol nem csak olvashatunk, 
de számos rendezvénnyel is 
megörvendeztet minket.

Kass Szálló
A Stefánia épületei közül az egyik 
legkiemelkedőbb az 1898-ban 
épült Kass Szálló, amelyben 
egykor szálloda, étterem és 
kávéház is fogadta a jómódúakat. 
Kőlapokkal kirakott terasza 
előtt Dankó Pista szegedi prímás 
márványszobra áll. Napjainkban 
hétvégente szórakozóhelyként, 
valamint rendezvényhelyszínként 
funkcionál. 

STEFÁNIA
A Dóm térről a Korányi fasoron 

„felsétálva”, a Tisza mentén eljutunk 
a Stefániára. A Móra Ferenc Múzeum 

mögötti parkos területen az egykori vár 
Mária Terézia kapujának maradványai 

láthatók. A 2020-ban felújított parkban 
kellemesen el lehet bújni a forró nyári napsütés 

elől, de minden évszakban csodás élmény a Tisza 
majdnem teljes szegedi szakaszában gyönyörködni. 

Sétáld körbe a Stefániát, szemléld meg a csodás 
épületeket, majd pihenj meg egy padon ülve!

900m

100m

100m
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GYÖNGYSZEMEK
SZECESSZIÓS

Szegeden sétálva a belvárosban 
szinte lépten-nyomon szebbnél 
szebb palotákba ütközünk. 
Gyönyörűek, impozánsak, 
hasonlóak, mégis egyediek. Ez nem 
véletlen, hiszen mind az 1879-es 
Nagyárvíz után emelkedett, amikor a 
város újraépítésén serénykedő építészek 
a szecesszió jegyeit vonultatták végig 
épületeiken. Két típusa is megtalálható ennek 
az irányzatnak, a népművészeti elemeket 
bemutató magyaros, és az európai. A lágy vonalak, 
élénk színek, és különösen a vízi világ formái 
kifejezetten jellemzőek a városban megtalálható 
szecesszióra. Ha alaposan szemügyre vesszük ezeket 
a magas, díszes épületeket, láthatjuk, hogy a legapróbb 
részletig kidolgozottak és ornamentikájuk harmonikus és 
egybecsengő, akár egy költemény. Szinte vezetik a tekintetet 
a motívumok, így nem lehet elmenni egyik palota mellett sem, 
melyeknek rendszerint érdekes múltjuk, történetük van.

Reök-palota

A Reök-palotát joggal nevezhetjük Szeged ékkövének. Magyar 
Ede remekműve szemet gyönyörködtető, a palota motívumai 
történetet mesélnek el, belsejében pedig egyedi hangulatú kávézó 
és kiállítások örvendeztetik meg a látogatókat. Érdekesség, hogy 
talán ez az egyetlen épület, mely lépcsőházának kovácsoltvas 
munkája olyannyira káprázatos, hogy külön is látogatják a turisták, 
illetve fotózások helyszenének is népszerű. A mindössze 1,5 év 
alatt épült palotát a fiatal, 29 éves Magyar Ede tervezte, ezzel 
Barcelonát hozta el Szegedre. A megrendelő Reök Iván vízmérnök 
volt, ezért Magyar a vízi világot érzékelteti ornamentikájával, a vízi 
liliom és a színválasztás is tökéletes ehhez.

5 min.
MAGYAR EDE TÉR 2.

400 m
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Ha szeretnénk egy korhű, századfordulós gyógyszertárat 
látni, akkor a Baumhorn Lipót által tervezett Vasalóház 
felé kell vennünk az irányt. Egyedi formája miatt könnyen 
megkülönböztethető a paloták sorában. A kiemelkedő 
épület díszeit a magasban találjuk: a komikus fejek, gazdag 
mintázatú, faragott oszlopfők és váratlanul felbukkanó stilizált 
díszítmények jellemzik. A kézművesek munkáját dicséri az 
épület elegáns megjelenése, kidolgozott részletei.

4 min.
TAKARÉKTÁR U. 8. – HORVÁTH MIHÁLY U. 9.

350 m

Vasalóház

Mi a majolika? Ha esetleg nem tudjuk a választ, akkor csak rá kell 
nézni a kék-narancs-zöld színekben pompázó palotára, melynek 
homlokzatát Zsolnay-kerámiadíszek teszik egyedivé. A magyaros 
szecessziót figyelhetjük meg az épületen, amit Erdélyi Mihály és 
Lechner Ödön építészek álmodtak meg és igen rövid idő alatt, 
1900-1902 között épült fel.  Bejárati ajtajának kovácsoltvas 
rácsozata is különlegessége ennek az élénk, mégis elegáns 
palotának.

8 min.
 DÓZSA U. 2.

600 m

Deutsch-palota

A magyaros szecesszió egyik képviselője, bár elsőre nem annyira 
feltűnő, gyönyörűen kidolgozott részleteket rejt. A homlokzaton 
a tégla vöröse, a keramit sárgája és vakolt felületek összessége 
adja finom szépségét, a plasztikus pirogránit virágdíszekben pedig 
fellelhetőek a népművészeti motívumok. Érdemes elmélyedni az 
épület részleteiben, hiszen szépségét így mutatja meg igazán a 
hatalmas ékszerdoboz.

3 min.
DEÁK FERENC U. 22.

250 m

Beregi-ház

Ha a Dugonics téren járunk, táncoló kisasszonyok kísérik 
lépteinket a magasból, már 1911 óta. A tér sarkán magasodó 
Magyar Ede által tervezett szecessziós épületnek a teteje 
kifejezetten díszített. A 3 emeletes, 2000-ben felújított, 
bádogtetős épületben a mai napig üzletek és lakások találhatóak. 
Ha betérünk az épület aljában található cipőboltba, ne felejtsünk 
el felnézni, mert a plafon igazi szépséget tár elénk. Ennél az 
épületnél egyébként is érdemes felfelé nézni, hiszen míg a lenti 
részek viszonylag díszítetlenek, addig a magasban a szecesszió 
gyöngyszemeit találhatjuk.

5 min.
SOMOGYI U. 21.

400 m

Ungár-Mayer-palota

16 17



RANN tagok által ajánlott épületek
Szeged 2016 óta tagja a Szecessziós Városok Hálózatának, melynek 
tagjai meglátogatták a szegedi épületeket és megosztották, hogy 
avatott szemükkel hogyan látják Szeged szecessziós értékeit.

Elsőre lehet, hogy nem is gondolnánk,  hogy valaha mennyire 
gyönyörű volt az a szecessziós épület, ami előttünk áll, hiszen az 
ötvenes évek közepén lecsupaszították homlokzatát. Azonban 
a kapualj megőrizte azt a lenyűgöző stílust, ami anno az egész 
épületet jellemezte. Ez a palota is Magyar Ede 
remekműve, a francia balerinák által ihletett  
motívumok mozgás közben ábrázolják a táncosokat 
a kapualjban, akik virággal kínálják a belépőket.

4 min.
TÁBOR U. 5.

350 m

ÍGY LÁTJÁK ŐK:

A legszokatlanabb szegedi, szecessziós épületet Magyar 
Ede álmodta meg. A „V” alaprajzú palota karéjos homlokzati 
erkélyei különleges fény-árnyék játékában megmutatkozik 
a vaskorlátok eleganciája, ha megfelelőek a fényviszonyok. 
Mozgalmas, gazdagon díszített épület, mozaikjaiban 
egyértelműen felfedezhetőek a szecesszió jellegzetes elemei.

6 min.
TISZA LAJOS KRT. 37.

450 m

Szeged legnagyobb méretű szecessziós palotáját nem lehet nem 
észrevenni. Csupán 13 hónap alatt épült fel Raichl Jenő Ferenc 
tervei alapján. 1913-ban adták át a hatalmas, impozáns palotát, 
melynek díszítésében fellelhetőek a magyar népművészetből 
átemelt motívumok, valamint a kék, arany és sárga színek a keleti 
hangulatot hozzák el. A kovácsoltvas erkélyekben, virágtartókban 
és lépcsőkorlátokban is a klasszikus szecessziós elemek 
mutatkoznak meg.

7 min.
TISZA LAJOS KÖRÚT 20.

500 m

Gróf-palota Goldschmidt-palota

Református-palota
 „Lehetőségem nyílt arra, hogy a Réseau Art Nouveau Network 
egyik magyarországi találkozója keretében felkeressem Szeged 
városát. Ott-tartózkodásunk alatt megnéztünk számos szecessziós 
épületet. Leginkább a Magyar Ede építész által tervezett három 
épület ragadott meg eme gazdag és bőséges örökség közül: a 
Reök-palota, az Ungár-Mayer-palota és a Református Palota, 
valamint Raichle J. Ferenc építész Gróf-palotája.” - Inma Pascual

” Lenyűgözött minket az szecessziós örökség építészeti 
gazdagsága, amely sokféle hatás (Bécs, népművészet) 
eredményeként született meg! Nem felejtjük el az olyan 
szecessziós épületek színes és merész formáit, mint például a 
Reök-palota, a lélegzetelállító Új Zsinagóga, vagy akár a Deutsch-
palota.” - Caroline Styfhals
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MARADJ EGÉSZSÉGES!
LÉGY AKTÍV,

Kajakozás a Tiszán 
A Tiszát látva természetesen eszünkbe juthat, 
hogy vajon lenne-e lehetőségünk evezni 
egy kicsit. A válasz természetesen igen, 
kajak és kenu bérlésére is van lehetőség 
a Foka ÖkoKikötőben. Választhatsz akár 
négyszemélyes túrakenut, vagy ha egyedül 
kapcsolódnál ki, akkor egyszemélyes 
túrakajakot. 

30 min.
6723 SZEGED, FELSŐ TISZA-PART

2,5 km

20 min.
FELSŐ TISZA-PART

1,5 kmVÁROSI 
SPORTUSZODA 

15 min.
SZENT-GYÖRGYI A. U. 2.

1,3 kmNAPFÉNYFÜRDŐ 
AQUAPOLIS

Úszás 
Az úszni vágyók több helyszín közül is választhatnak Szegeden, 
hogy ezt a tevékenységet űzzék. Aki kifejezetten úszna egy 
nagyot, annak az újszegedi Városi Sportuszoda ajánlott, itt 
ugyanis egy tanmedence és egy 50 méteres úszómedence van, 
amelyeket télen kupolával fednek be. Szintén Újszegeden, a 
Napfényfürdő Aquapolis kinti – a szegediek által SZUE-nak 
nevezett – részén is található egy úszómedence, amelyet nyáron a 
napsütésben, télen pedig ugyancsak kupola alatt használhatunk.

Séta és kocogás 
Az Erzsébet-liget felújított futópályája és kinti 
edzőtermei kiválóak a kültéri sportokhoz, 
akár komolyabban, akár hobbiból hódolunk a 
testmozgásnak. A rengeteg zöld terület ideálissá 
teszi Szegedet a kültéri sportok űzéséhez, a friss 
levegő és a Tiszáról érkező fuvallatok kitisztítják 
a sportolni vágyók testét és szellemét egyaránt. 
A Tisza közelsége mindenkiben felébreszti a 
kedvet a vízi sportok iránt, amire kajak- vagy 
kenubérlés keretében van is lehetőségünk,  
ha a fürdésen, úszáson kívül is szeretnénk  
időt tölteni a szőke Tiszán.

Az aktivitás, sport, egészség, ezek a fogalmak mind 
egybefonódnak egy olyan dinamikus és impulzív várossal, 
ahol annyi fiatal egyetemista és sporthoz köthető 
lehetőség van, mint Szegeden. A város minden évben 
több ezer újonnan érkező egyetemistát fogad, akiknek 
energiái minden szeptemberben megfiatalítják a várost, 
így a sportolási kedvet és lehetőségeket is életben tartják 
a helyiek és turisták számára is. Amennyiben aktív 
kikapcsolódásra vágyunk, akár négy, akár két keréken, a 
Tiszán vagy a levegőből érkezünk, Szeged a jó irány!
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Kerékpározás 
Amennyiben gyalogosan már bejártad Szeged belvárosát és a 
vizes sportokat is kipróbáltad, ideje, hogy két kerékre pattanj és 
körbe tekerd a várost! Milyen jó, hogy Szegeden nincsenek nagy 
emelkedők és városszerte szinte mindenhol kijelölt kerékpárutat 
találsz. Túl nagy a város zaja és egy kis természetközeli tekerésre 
vágysz? Kövesd a Tiszát bármelyik irányba, azonban ha a torkolat 
felé indulsz, a töltésre érve egy idő után nem lesz körülötted más, 
csak a nyugodt, csodás természet, a folyó és a madárcsicsergés.

Tenisz 
A tenisz vagy fallabda kedvelőinek van egy jó hírünk, akár 
mindkét sportágat űzhetik Szegeden. Teniszezésre több helyen 
is van lehetőség: Újszegeden a felújított Erzsébet-ligetben, a 
Szeged Városi Tenisz Klub-ban, valamint a RelaxO2 Sport- és 
Szabadidőközpontban. Squasholni utóbbiban és a Gellért 
Szabadidőközpontban is tudnak az érdeklődők. 

Lovaglás 
A ló és az ember csodálatos harmóniája a lovaglás, amely akár egy 
terápia is lehet. Tapasztald meg ezt az élményt a nyüzsgő város 
szélén vagy a környező tanyákon! Nem kell messzire menned, az 
adott helyszínen pedig felszerelést is biztosítanak. 

Teke és bowling 
Vajon ki a legügyesebb bábudöntögető a családban vagy a baráti 
körben? Derítsétek ki, szuper esti program lehet akár a bowling 
akár a teke, mindkettőre van lehetőség Szegeden. Nem feltétlenül 
kell a Forrás Hotelben megszállni ahhoz, hogy használjuk a 
bowling pályát, de ha más környezetre vágysz, látogass el a 
Bowling és Teke Centrumba, ahol azokon a pályákon is guríthatsz, 
amelyeken bajnokságok szoktak lenni!

22 min.
DERKOVITS FASOR 5-7.

1,8 kmSZEGED VÁROSI 
TENISZ KLUB

21 min.
DERKOVITS FASOR 1-5.

1,7 kmBOWLING ÉS TEKE 
CENTRUM

16 min.
SZENT-GYÖRGYI A. U. 16-24.

1,3 kmHUNGUEST HOTEL 
FORRÁS

38 min.
DERKOVITS FASOR 113.

3 kmGELLÉRT 
SZABADIDŐKÖZPONT

KÖLCSÖNZÉS

22 min.
HORGOSI U. 8.

3,5 km
RELAXO2
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Ha Szegedre gondolunk, biztosan rögtön eszünkbe jut Szent-Györgyi 
Albert, Nobel-díjas tudósunk, aki a városban folytatott munkája 
során jutott olyan eredményekre a C-vitaminnal kapcsolatban, 
amiért elnyerte ezt a kitüntetést. Az egykori rektor emlékét többek 
közt az Egyetem Retkori Hivatala előtti szobra is őrzi. A Szegedi 
Tudományegyetem azóta is kiemelkedő teljesítményt nyújt, a város 
élen jár a kutatásban, pályázatok teljesítésében, múzeumaink pedig 
méltó helyszínt nyújtanak a leletek bemutatásához.

Szent-Györgyi Albert Agora 
2012 óta ad otthont több érdekes rendezvénynek, tudományos és 
kulturális kiállításnak, programnak. A központ célja, hogy a régió 
kutatásainak eredményeit közérthető módon bemutassa, valamint 
hogy a gyerekekhez közelebb hozza a természettudományokat. 
Itt található az Informatika Történeti Kiállítás, ami időutazásra 
kalauzol, hiszen mindkét emeletén a számítógépek múltjának 
ritkaságait, valamint a mai napig is működő berendezéseket 
tekinthetjük meg. A kiállítás mellett interaktív módon is 
ismerkedhetnek a programokon kicsik és nagyok a tudományokkal.

Tudástár 
A Tudástár interaktívan mutatja be gyűjteményét. A Szegedi 
Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Karának 
épületében található kiállítás mindenki számára tartogat 
érdekes információkat. A kutatók naponta több alkalommal 
is látványos kísérletekkel szemléltetik a tudomány izgalmait, 
melyek azok érdeklődését is felkeltik, akik eddig idegenkedtek a 
tudományoktól. 

ÉLMÉNYSZERZÉS
TUDOMÁNYOS

13 min.
BOLDOGASSZONY SUGÁRÚT 6.

1 km

10 min.
KÁLVÁRIA SUGÁRÚT 23.

800 m

13 min.
EGYETEM U. 2.

1 km

ELŐZETES BEJELENTKEZÉS: KIRIL@FREEMAIL.HU

Koch Sándor Ásványgyűjtemény 
A színes, érdekes formájú ásványok széles tárházát 
bemutató gyűjtemény minden hétköznap várja 
látogatóit. Előzetes bejelentkezés után szakszerű 
idegenvezetést is kapnak az érdeklődők, az 1000-nél 
is több példányból álló gyűjtemény értékét a főként 
Kárpát-medencéből származó igazi különleges 
példányok növelik.
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Füvészkert 
Csend, zöldellő fák, madárcsicsergés, nyugalom, 
gyönyörű növényzet. A szegedi Füvészkert 
tökéletes hely a kikapcsolódásra, ha a város zaját 
hátrahagyva a természethez szeretnénk közelebb 
kerülni. Ebben az ideális környezetben rengeteg 
tudást is szerezhetünk, hiszen az egyetem 
tartja fenn a füvészkertet. A védett növények 
mellett többek között találkozhatunk gyógy- és 
fűszernövényekkel, valamint megcsodálhatjuk  
az indiai lótuszt, melyhez fesztivál is kötődik a 
nyári időszakban.

Csillagvizsgáló 
Az univerzum rejtélyes, a csillagok távoliak, a bolygók 
kifürkészhetetlenek. De nem a Szegedi Csillagvizsgálóban! Itt 
minden kérdésünkre választ kapunk, vagy éppen egy újabb, 
izgalmasabb kérdést, amire a választ nekünk kell megtalálni.  
A varázslatos égbolt fellebbenti titkairól a fátylat, de csak  
azoknak, akik a megfelelő helyen keresik!

A múzeumok az emlékek őrzői. Szeged városának bőven van mire 
emlékeznie, mit bemutatnia a múzeumok termeiben. A város 
gazdag történelme, izgalmas története, valamint a művészetek 
több intézményben is helyet kapnak. Szeged törekszik arra, hogy 
aki ide látogat, kedvére választhasson a különböző kiállítások 
közül, így mind a történelem szerelmesei, mind a művészetek iránt 
érdeklődők több lehetőséget vehetnek figyelembe.

Móra Ferenc Múzeum 
A gyönyörűen felújított Móra Ferenc Múzeum Szeged legnagyobb 
kiállítóhelye. 1896 óta Szeged meghatározó épülete, rengeteg 
emlékezetes és értékes kiállításnak adott otthont az évek során. 
A neoklasszicista épület a felújítás után 2020 nyarán nyitja meg 
kapuját a látogatók előtt, Szegedet és környékét bemutató 
néprajzi-, természettudományi-, és képzőművészeti állandó 
kiállításokkal, tetején újonnan megépült kilátóval, valamint 
nagyszabású időszaki kiállításokkal.  
A KÖZMŰVELŐDÉSI PALOTA VÁRJA KEDVES LÁTOGATÓIT!

BARANGOLÁS
MÚZEUMI

4 min.
ROOSEVELT TÉR 1-3.

350 m

10 min.
LÖVÖLDE U. 42.

3,5 km

15min.
KERTÉSZ UTCA

2,5 km

Szegedi Csillagvizsgáló,
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Fekete-ház 
A különleges sarki épület története egészen 
lebilincselő, volt polgárház gyönyörű  
lakókkal, működő kaszinó és túlélte az árvíz pusztítását, 
1879-ben. Nevét korábbi sötétszürke-fekete vakolatáról 
kapta. Jelenleg a Móra Ferenc Múzeum kiállítóhelye és 
a város múltjához kötődő időszaki kiállításoknak adott 
otthont az elmúlt évtizedekben.

REÖK 
2007-ben felújításon esett át az 1907 óta Szeged büszkeségét 
jelentő épület. Ekkor kapta a Regionális Összművészeti Központ 
nevet, mellyel megtartotta az eredeti Reök család  ikonikus 
épületének nevét. Számos művészeti kiállításnak adott már 
otthont, többek között Dali, Goya, Picasso remekműveit 
csodálhatták meg Szegeden. A frekventált helyen található, 
impozáns épületben a kiállítások mellett koncertek, konferenciák, 
múzeumi foglalkozások és kisebb színházi előadások is otthonra 
találnak. Az év minden szakaszában kiemelkedő. 

Kass Galéria 
Kass János munkásságát mutatja be a több, 
mint 30 éve létrejött gyűjtemény. Szeged 
Díszpolgára, a Munkácsy- és Kossuth-
díjas szobrász, grafikus és bélyegtervező 
páratlanul gazdag életművében jelentős 
a könyvillusztrálás. A művész életútjának 
állandó tárlata mellett az időszaki, főként 
képzőművészeti és egyéb kiállítások is helyet 
kapnak. 

Emlékkönyvtár
Igazi kincseket rejt a Somogyi-könyvtár gyűjteményéből az 
Emlékkönyvtár. 36 ősnyomtatványa közül 8 hazánkban egyedi 
példány. A közel 10 000 kötetes válogatás megtekintése különösen 
magával ragadó hangulatot nyújt a látogatóknak. Garantált 
látogatások alkalmával vezetéssel megtekinthető.  

Szent-Györgyi Albert 
Szent-Györgyi Albert kivételes személyiség és tudós volt. Élete 
telis-tele van érdekességekkel, lenyűgöző teljesítményekkel és 
eredményekkel. Ő az egyedüli magyar tudós, aki Magyarországon 
végzett munkájával nyerte el a Nobel-díjat. Szegeden végezte 
kutatásait, melyek eredményeként 1937-ben átvehette ezt a 
kitüntetést. Az szegedi egyetem rektori posztját betöltő tudós 
nagy hatással volt a város kulturális, tudományos életére és 
oktatására is. 

Szent-Györgyi Albert Emlékszobák 
Két emlékszoba is látogatható Szegeden, mely a híres tudósnak, 
Szent-Györgyi Albertnek az életével, munkásságával foglalkozik.
Az Orvostudományi Kar Dékáni Hivatalának épületében berendezett 
emlékszoba bemutatja a lenyűgöző életúttal rendelkező magyar 
tudós életét. Rektori talárja, elismerései, néhány személyes 
tárgya és plakettjei is a látogató elé tárulnak, így kicsit jobban 
megismerhetjük a kiváló tudóst. Előzetes bejelentkezés szükséges. 
+36 62/545-016, office.aokdh@med.u-szeged.hu;  
TISZA LAJOS KÖRÚT 109.
A másik a kiállítóhely a Déri Miksa Szakgimnázium épületében 
található, ahol egykor Szent-Györgyi Albert lakott és dolgozott. 
Az épületnek ebben a szárnyában alakították ki azt az emlékszobát, 
mely korabeli bútorokkal, laboratóriumi eszközökkel, relikviákkal 
van berendezve. A korabeli képeken felismerhető a lakóhely és 
a laboratórium, így ott lépkedhetünk, ahol egykor a Nobel-díjas 
magyar kiválóság. Előzetes bejelentkezés szükséges! 
+36-62/426-955,  KÁLVÁRIA TÉR 7. (Déri Miksa Szakgimnázium)

6 min.
SOMOGYI UTCA 13.

500 m

2 min.
VÁR U. 7.

190 m

8 min.
DÓM TÉR 1.

650 m

5 min.
MAGYAR EDE TÉR 2.

400 m

28 29



Szeged számos lehetőséget 
kínál a városba érkező családok 
számára. A változatos szabadtéri 
programok valamelyikén, illetve 
a különböző létesítményekben 
télen-nyáron minden korosztály 
megtalálhatja a hozzá 
legközelebb álló elfoglaltságot, 
legyen szó az egészen kicsi 
gyerekekről, házaspárokról,  
vagy a már szépkorban  
lévőkről. Lássuk hova  
mehetünk, miket  
próbálhatunk ki  
együtt a családdal!

Napfényfürdő Aquapolis 
Nem kell ahhoz nyár, hogy fürdőruhát húzzunk és csobbanjunk 
egyet a medencében. A 2010-ben megnyitott Napfényfürdő 
Aquapolis egy igazi négyévszakos víziváros. A 13 csúszda 
összesen 1000 méter hosszan várja, hogy a legbátrabb gyerekek 
kipróbálják, aki pedig igazán merész, suhanjon le a toronyból 
induló két óriáscsúszdán. Aki a párjával érkezik és gyerekzsivaj 
nélkül szeretne pihenni, használja a fürdő csendes wellness 
részét, ahol a pezsgőmedencéken kívül különböző szaunákba is 
beülhetnek méregteleníteni. 

Vadaspark 
A szegedi Vadaspark igazi élményt nyújt 
kicsiknek és nagyoknak egyaránt. A világ 
összes tájáról megfigyelhetünk itt állatokat, 
akik nagyon aktívak egész évben. A fajvédő 
programban való részvételnek köszönhetően 
több olyan különleges fajjal is találkozhatunk, 
melyek Magyarországon csak itt találhatóak 
meg. A fás, hatalmas területen otthon érzik 
magukat a vadállatok és minden évben sok 
apróság is születik, a látogatók legnagyobb 
örömére. A kisgyerekek sok aranyos állatot 
vehetnek szemügyre, míg az idősebbek az 
állatok megcsodálásán kívül számos érdekes 
információt is megtudhatnak a fajokról.

AZ EGÉSZ CSALÁDNAK
ÉLMÉNYEK

14 min.
SZENT-GYÖRGYI ALBERT U. 2

1,2 km

15 min. 2,7 km

Városjátékok 
Aki szereti kikapcsolódás közben is megmozgatni agytekervényeit, 
több típusú városjátékból is csemegézhet. Lehetünk detektívek, 
akik a város rejtélyeit oldják meg a Rejtélyek Háza programjain, 
vagy végig tanulmányozhatjuk a város titkos oldalát az 
Urbango kalandjaival. A jól kidolgozott logikai játékok könnyed 
formában osztják meg az érdeklődővel a város érdekességeit, 
történeteit és általános információit. Remek formája ez egy város 
felfedezésének. A helyszín és a titkok adottak, már csak rajtunk 
múlik, hogy meg tudjuk-e fejteni Szeged titkait! 

Rejtélyek Háza:+36-70/9400444; 
Urbango:+36-20/7787226

SZÉL UTCA 90.
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Sétahajózás 
Hajókázni a Tiszán, a folyóról nézni a várost egészen elképesztő 
élmény. A Roosevelt térről menetrend szerint induló sétahajó 
rögtön a jó idő beálltával elkezdi szelni a habokat, fel a Maros 
torkolatáig, majd vissza a Boszorkányszigetig. Amennyiben 
kipróbálnád, hogy milyen kapitánynak lenni, bérelj hajót a Foka 
ÖkoKikötőből, vagy ha a családdal, barátokkal grilleznél egyet a 
folyó közepén, igénybe veheted a Pontoon Boat szolgáltatásait 
akár egész napra, reggeltől naplementéig!

Kisvonat 
Gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt nagy kedvence a – sokak 
által csak CsuCsu Vonatnak nevezett – városi Kisvonat, ami 
március közepétől a hideg idő kezdetéig kalauzolja utasait 
a város nevezetességei között. A 45 perces túra a Széchenyi 
téren kezdődik, a végén pedig még Újszegedet is megmutatja 
a masiniszta. Integessetek a Kisvonatról a városban sétáló 
embereknek, tegyétek vidámabbá az ő napjukat is!

Kalandpályák 
Kis- és nagygyerekek számára 
egyaránt nagyszerű szórakozás a 
kalandpályák megmászása. Olykor-
olykor akadnak nehezen leküzdhető 
akadályok, de minden kis kalandor 
eljut a pálya végére. Szuper program 
lehet, amitől a gyerekek garantáltan 
gyorsabban elalszanak majd! Szegeden 
két helyen, az Eko-Parkban lévő Csú-
Sziki Kalandpályán és a „Lapos”-on 
(Belvárosi híd, újszegedi hídfőjénél) 
próbálhatod ki.

Bábszínház 
A több mint 70 éves Kövér Béla Bábszínház nagyszerű program 
lehet kicsiknek és nagyoknak egyaránt. A – gyerekek és szülők 
által – mesekönyvekből jól ismert történeteket és karaktereket 
elevenítik fel egy-egy előadásban. Az egész család számára 
fantasztikus élmény lehet, ne hagyjátok ki!

Játszóházak 
Rossz idő esetén nem kell a szálláson maradi sem a totyogó-, 
sem a néhány éves kicsivel, keressetek fel egy játszóházat, ahol 
a kicsi biztonságban építő kockázhat, babázhat, ugrálhat, vagy 
labdák között hempereghet. A Textilgyári úti Játékdzsungel nevű 
gyerekbirodalom a legnagyobb, de találhattok még a belvárosban 
az Árkád első emeletén az üzletek mögé bújtatva, vagy Újszegeden 
az Eko-Parkban.

4 min.
TISZA LAJOS KRT. 50.

300 m

9 min.
ROOSEVELT TÉR

700 m

15 min.
EKO-PARK : FÜRJ U. 92/B

3 km
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Anna Fürdő 
Szeged fürdővárosi múltja több, mint száz évre vezethető 
vissza. Az Anna Fürdő Szeged szívében található, a medencéket 
megtöltő gyógyvíz pedig számos egészségügyi panasz kezelésére 
alkalmas. Az idős korosztály számára tökéletes, hiszen amellett, 
hogy csendes és nyugodt környezetben pihenhetnek, különböző 
kezeléseken vehetnek részt: gyógymasszázs, gyógyiszapkezelés, 
víz alatti vízsugármasszázs.

5 min.
TISZA LAJOS KRT. 24.

400 m

Szakrális helyszínek
A városban nem a Dóm az egyetlen, amely építészeti 
szempontból kiemelkedő. Amennyiben időnk 
engedi és érdekelnek ezek a szakrális építmények, 
mindenképpen fedezzünk fel annyit a városban, 
amennyit csak tudunk! Például a Felsővárosi Szent 
Miklós Plébániát, amelynek helyén már a 13. század 
elején virágzó apátság állt, vagy a szegediek által 
csak „kakasos templom”-nak nevezett Kálvin téri 
Református templomot, melynek megépítése a 
Nagyárvíz utáni időkre tehető.
Felsővárosi templom: Munkácsy u. 7-9, 
Református templom: Kálvin tér

30 min.
NYÍL U. 43.

2,5 km

Falu a városban, Alsóváros  
Szeged falusias városrészét – Alsóvárost – Al-Szegednek 
nevezték a középkorban. Mai főtere méltán viseli a Mátyás 
tér elnevezést, igazságos királyunktól a 15. század közepén 
heti piactartási jogot kapott. A török hódoltság idején ez a 
városrész volt a szegedi magyarság központja, a Nagyárvíz 
után pedig elsőként itt épültek a napsugaras házak. 
Itt sétálva nézz egy kicsit fel és csodáld meg ezeket az 
oromzatokat!

Alsóvárosi Napsugaras Tájház 
Az Alsóvárosi Napsugaras Tájház eredeti állapotában 
lakóházként funkcionált, napjainkban azonban egy 
korhűen berendezett kiállítótér, amelyet hétfőtől 
szombatig meg is lehet tekinteni. Emellett az év 
minden szakában különböző kézműves foglalkozások, 
népi hagyományőrző programok várják a gyerekeket 
és a felnőtteket, bejelentkezés alapján pedig kisebb 
csoportok számára is remek csapatépítő lehet.
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Az Alsóvárosi Ferences templom az Alföld egyik 
legmonumentálisabb középkori műemléke, a 15. 
században késő gótikus stílusban épült, a Mátyás téren 
magasodik Alsóváros fölé. Itt toborozta Kapisztrán Szent 
János Hunyadi János török ellen induló seregeit, továbbá 
a szegedi tanyavilágból ide zarándokolt el a havi búcsúk 
többtízezres sokadalma. A Havas Boldogasszony nagybúcsúra 
minden év augusztus elején kerül sor. Betekintést 
nyerhetünk a szerzetesek életébe és tevékenységébe, a 
Látogatóközpontban ugyanis előre egyeztetett időpontban 
teljeskörű tárlatvezetésen lehet részt venni.

A szegedi Dóm két tornyának látványa biztos jele annak már a 
távolból is, hogy hamarosan megérkezünk a napfény városába. 
A szegediek közös erővel az 1879-es, város fejlődésére nagy 
hatással levő árvíz után felépítették a Fogadalmi Templomot. 
Bár az építkezés elhúzódott, a szegediek tartották magukat 
fogadalmukhoz és 1930-ra felépült az ország 4. legnagyobb 
katolikus temploma. Csodás belső terei, 9040 sípos orgonája, 
tornyából a látkép és története mind egyedivé teszik. 2016 
óta a templom alatt látogatóközpont jött létre multifunkciós 
kiállítótérrel, könyvesbolttal. A liturgikus tér ingyenesen 
látogatható, a torony, kiállítások és Dömötör-torony belépői 
pedig a Látogatóközpontban kaphatóak.

ALSÓVÁROSI FERENCES  

LÁTOGATÓKÖZPONT 
ÉS TEMPLOM

25 min.
MÁTYÁS TÉR 26.

2 km

10 min.
DÓM TÉR

800 m

LÁTOGATÓKÖZPONT
DÓM

SZEGEDI
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Színházak 
A Szegedi Nemzeti Színház egy csodálatos, 
eklektikus-neobarokk épület, amely az 
operák, operettek, valamint nagyobb 
volumenű színpadi művek otthona. 
Feltűnő színe, különleges homlokzata már 
messziről magára vonzza a tekinteteket. 
Lépj be ajtaján és tapasztald meg, milyen 
a piros-arany színvilágú díszpáholyból 
végignézni egy előadást! Amennyiben 
különleges drámákra lennél kíváncsi, 
ezeknek általában a Kisszínház ad otthon. 
A családias hangulatú környezetért 
sem kell messzire menni, 
a Pinceszínház minden hónapban 
szórakoztató műsorral, nyáron pedig a 
Stefánián lévő Várjátékokkal 
várja nézőit

Mozik 
A pattogat kukorica illata félreismerhetetlen jele annak, 
hogy a közelben mozi található. Aki Szegeden szeretne széles 
 vásznon filmet nézni, több mozi közül is választhat. 
Tavasztól az eddig elzárt területekre is belépést kapunk,
 a VR filmtörténeti, interaktív kiállítás termeiben. 
A filmkínálat igen színes mind a Szeged Plázában található 
modern Cinema City moziban, mind a klasszikus Belvárosi
 Moziban, ahol művészfilmekkel is sűrűn találkozhatunk. 

IH Rendezvényközpont 
Az egykori Ifjúsági Ház 2008-ban vette fel jelenlegi formáját egy 
teljes felújítást követően. A számos kulturális programoknak helyet 
adó épület ezeken kívül szakmai kiállításoknak, vásároknak, üzleti 
rendezvényeknek, színházi előadásoknak, konferenciáknak és 
báloknak is otthont ad minden évben. Saját rendezvényeiken kívül 
számos alkalommal adnak helyet vendégprodukcióknak, melyek 
nagyon népszerűek a résztvevők között. 

Korzó Zeneház 
A Korzó Zeneház mozgalmas és hosszú múltra tekint vissza. 
Egykoron Korzó – más néven Vörös Csillag – mozi volt a neve, 
majd 2007-ben adta át a terepet a filmektől a zenének. A Zeneház 
a komolyzene kedvelőinek kedvelt helye lehet, hiszen az épület a 
Szegedi Szimfonikus Zenekar székhelye lett. 

KULTÚRTIPPEK 5min.
BELVÁROSI MOZI: VASZY VIKTOR TÉR 3.

350 m

15 min.
CINEMA CITY: KOSSUTH LAJOS SGT.119.

2,3 km

14 min.
FELSŐ TISZA-PART 2.

1,1 km

4 min.
SZÉCHENYI TÉR 9.

300 m

5 min.
VASZY VIKTOR TÉR 1.

400 m

A városba érkező, kultúrára szomjazó turistáknak jó hír, hogy 
nemcsak a Szegedi Szabadtéri Játékok miatt érdemes ellátogatni 
ide. A különböző kulturális intézményekben minden korosztály 
megtalálhatja az általa legkedveltebb műfajt, az prózától az 
operáig, a könnyűzenétől a komolyzenéig, a zeneházaktól a 
szabadtéri eseményekig, de kellemes kulturális kikapcsolódás 
lehet a múzeumok kiállításainak megtekintése is. 
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Szabaduló szobák 
Próbára tehetjük idegeinket és szabaduló-tehetségünket a 
ParaParkban, Exit Game-ben, Haunted House Escape Room-ban 
vagy akár a Code Game-ben, biztosan hasonlóan izgalmas, mégis 
eltérő élményekben lesz részünk, hiszen mindegyik szabadulószoba 
egyedi tematikájú, így rengeteg lehetőség közül választhatunk! 

Szegedi Repülőtér 
Ha a magasból szeretnénk megtekinteni a várost, arra is kiváló 
lehetőségeink vannak. A repülés szerelmesei is megtalálják helyüket 
Szegeden. A reptér várja látogatóit, valamint minden ősszel otthont 
ad a SZIA-Szeged International Airshownak, így azok is élvezhetik a 
vasmadarak röptét, akik inkább a földön maradnának. 
www.aeroszeged.hu, www.agroaero.hu, www.flyteam.hu 

EXTRÉM
KALANDOK

Szegedet a helyiek, a turisták, az újonnan beköltöző magyar és 
külföldi diákok mellett a híres emberek is szívesen fedezik fel, 
hiszen rengeteg szépsége várja, hogy  megmutathassa magát! 
Egész évben élénk a színházi élet a városban, sok vendégelőadás 
is érkezik, majd egész nyáron a nagyszabású 
Szegedi Szabadtéri Játékok 
előadásai szórakoztatják a színházra 
vágyókat minden hétvégén. Ezeken 
az előadásokon igen sok színész 
csillogtatja meg tehetségét, a 
pihenőidejüket pedig szívesen töltik 
a napfényes város bebarangolásával. 
Tőlük kérdeztük, hogy mi nyűgözi le 
őket Szegeden, ami akár évről-évre 
elcsábítja őket egy kis felfedezésre.

30 min.
BAJAI ÚT, REPÜLŐTÉR

4,6 km

Akiknek a kikapcsolódáshoz és pihenéshez szükségük van egy 
kis adrenalinra, azok jó helyen járnak! A lehetőségek tárháza 
igen nagy Szegeden, legyen kedvünk akár paintballozni (maxim 
Painball), kiszabadulni a bezárt helyzetből (lsd. szabaduló 
szobák), vagy kiugrani egy repülőből és a lista még hosszúra 
nyúlik. Fedezzük fel Szeged vad oldalát!

„Nekem ez egy különleges helyszín az életemben, mert amikor 18-19 
éves voltam, rendszeresen jártunk Édesanyámmal a Szabadtéri 
előadásaira és már akkor arról álmodoztam, hogy egyszer azon a 
színpadon szeretnék énekelni. Mikor megtudtam, hogy az Apáca 
show 2020-ban lesz megint Szegeden, nagyon boldog voltam, hogy 
visszamehetek, mert nagyon szeretem az egész várost.”- Sári Évi

„Elérzékenyülve és meghatódva várom most ezt a nyarat, hiszen 
Szegedhez rengeteg olyan fantasztikus emlékem és élményem 
fűződik, amit sosem fogok elfelejteni.”- Feke Pál

„Szegedre szinte már hazajárok, imádom magát a várost is, a 
Szabadtérin szerepelni pedig leírhatatlan élmény, egy igazi álom. 
Mindig egyfajta plusz energiával kell itt játszani, hiszen 4000 
emberhez kell eljutnia annak a történetnek, az érzéseknek, 
hogy ezáltal belőlük is kiváltsuk a katarzis élményét.”- Vágó Zsuzsi

„Nagyon szeretek itt lenni, otthon érzem magam a városban, 
maximális bizalmi légkör vesz körül, amikor a Szegedi Szabadtéri 
csapatával dolgozom”- Alföldi Róbert
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TOP ESEMÉNYEK  
2020-BAN SZEGED KÖRNYÉKÉT!

Dorozsmai Szélmalom 
„Nem fúj a szél, ha nem forog a dorozsmai 
szélmalom…” – kezdődik Dankó Pista híres 
nótája. Egykor – a ma már Szegedhez tartozó – 
Kiskundorozsmán több mint 20 szélmalom 
állt, ahol az emberek szívesen 
gyűltek össze egy kis 
eszmecserére. Éljétek át ti 
is az akkori hangulatot a ma is
működőképes Dorozsmai 
Szélmalomban (Forgó-malom), 
ami nemrég kapta meg új, 
majd 20 méteres vitorláit!

Nemcsak Szegeden, hanem a környéken is vannak 
olyan helyek, amelyeket nem érdemes kihagyni, ha 
már erre jár az ember. Autóval, tömegközlekedéssel, 
sportosabb kedvűeknek pedig akár biciklivel is könnyen 
be lehet járni a ”szomszédságot”, ha egy kis városon 
kívüli kikapcsolódásra vágynánk. Bár Szegeden is vannak 
parkos részek, azért a környéket is érdemes bejárni a 
természetközeli élményekért, akár egész napos túrázásért. 

FEDEZD FEL

Tavasz 
Igazán pezsdítő, üde programokkal ébred tavasszal a város: 
a Szeged Napja Ünnepségsorozat 10 napig szórakoztatja a 
látogatókat, a Zsigmond Vilmos Nemzetközi Filmfesztivál 
pedig igazi élményeket nyújt az érdeklődőknek.

Nyár
Folyamatosan egymást érik a programok a nyári melegben. 
Szegedi Szabadtéri Játékok, SZIN, Szőregi Rózsafesztivál,  
Deja Vu Fesztivál, Nemzetközi Söröm és még sorolhatnánk, 
de egy biztos: egyiket sem érdemes kihagyni!

Ősz 
Ősszel sincs hiány színes programokból az egyetemi 
városban. Többek között a SZIA-Szeged International 
Airshow nemzetközi nagyágyúkkal kedveskedik a nézőknek, 
míg az Őszi Zsidó Fesztivál több új eseményt is beépít 
programjai közé.

Tél 
Kihagyhatatlan az Adventi időszak Szegeden! A forralt bor, 
vidám körök a jégkorcsolyapályán, a sült gesztenye és a 
karácsonyi fények megmelengetik szívünket az ünnepi 
időszakban.

35 min.
SZÉLMALOM UTCA

7,5 km
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Fehér-tó 
Az ország legnagyobb szikes tava körül több, mint 250 madárfajjal 
találkozhatnak a természet szerelmesei. A terület a Kiskunsági 
Nemzeti Park része, így az élővilág védelme érdekében vezetett 
túrák során találkozhatunk a különleges madárfajokkal, 
bemutatóteremben ismerkedhetünk a vidék sajátosságaival, 
valamint a darvak esti húzásának megfigyeléséhez is vezetőt 
kapunk. A növényzet és a csodálatos, gazdag élővilág bepillantást 
enged a természet nyüzsgő világába, mégis nyugodt, pihentető 
időtöltést kínál a látogatóknak. 

Mórahalom Bivaly-rezervátum 
Egyedülálló élményt kínál a bivalygulya Szegedtől nem messze, Mórahalom 
mellett. A hatalmas területen élő gulya mindennapjait kilátókból 
figyelhetjük meg, de csónakázhatunk, kerékpározhatunk, túrázhatunk is. 
A nyugodt, csendes környezetben lehetőségünk van aktívan eltölteni a 
napot, de a természet békéje azoknak is nagyszerű lehetőséget kínál, akik a 
város zajától távol szeretnének eltölteni egy napot.

Ópusztaszer 
Aki szeretne elmerülni a magyar történelemben és igazán 
érdekes módon sok ismerettel gazdagodni, nem hagyhatja 
ki az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékhelyet. A Feszty-
körképen és a Skanzenen kívül is nagyon szemléletesen mutatja 
be  az egyedülálló park a történelmet. Télen és nyáron egyaránt 
tartalmasan tölthetjük el időnket látnivalói, kiállításai és 
rendezvényei látogatásával. Egy 3D-s rövidfilm érzékletesen 
bemutatja Magyarország történelmét, hogy a látogatók élmények 
szerzésén keresztül ismerkedjenek meg a múlttal, egészen 
jelenünkig. A lovak, jurták és érdekes növények  
közt kicsik és nagyok számára is tartogat  
izgalmakat  és élményeket az emlékpark, mely egy  
egész napos kikapcsolódásra is tökéletesen alkalmas.

45 min.
SZÉLMALOM UTCA

30 km

30 min.
SZÉLMALOM UTCA

15 km

45 min.
SZÉLMALOM UTCA

20 km
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Szabadka
Szegedtől mindössze 47 km-re találhatjuk a Vajdaság élénk, 
gyönyörű városát, Szabadkát. Turisztikai és kulturális értékei 
kiemelkedőek, Zsinagógája a felújítás után teljes pompájában 
várja látogatóit. A Zsinagógán kívül a többi szecessziós épülete is 
kötődik a magyarországi szecesszióhoz, a hatalmas Városházát 
és a Zsinagógát is Jakab Dezső és Komor Marcell készítette, de 
a Raichl-palota és a belvárosi Korzó több épülete is a szecesszió 
díszes irányzatát követi. A kifejezetten közép-európai arculatú 
városban a látnivalók,  változatos éttermek és programok 
élvezetessé teszik az ott eltöltött időt mindenki számára.

Milyen ételek juthatnak eszünkbe, 
amikor Szegedről beszélünk?  
A méltán híres, hungarikumnak 
számító Pick szalámi, az 
pörkölfőzésből nélkülözhetetlen 
pirospaprika, netán a halászlé? 
Akármelyiket is mondjuk először, 
igazunk van. A tradicionális, nagy 
múlttal rendelkező vendéglők mellett 
ma már újgenerációs, modern 
éttermek is tarkítják a várost, 
amelyekbe ha betérünk, biztosan 
nem maradunk éhen!

„KÓSTOLD MEG”  a VÁROST! 

Piacok 
Sokan a mai napig szívesen szerzik be inkább piacon, helyi 
kistermelőktől a szükséges élelmiszereket. A Mars téren a 
szombat az igazi „piac nap”, de a többi napon is koradélutánig 
vásárolhatunk az eladóktól. Amennyiben ez nem lenne elég, 
a Szeged Plázában minden hónap második vasárnapján 
megrendezik a „Bödön”t, ahol nemcsak különleges 
élelmiszereket, hanem kézműves ajándéktárgyakat is találunk. 
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3*-4*-os szállodában, panzióban, esetleg apartmanban 
szállnál meg? Szerencse, hogy a napfény városában a 
legtöbb típusú szálláshely megtalálható, így kiválaszthatod 
a számodra legmegfelelőbbet. Szeged könnyen bejárható 
gyalogosan, de akármelyik külvárosi területen lévő 
szállásról is gyorsan be lehet érni a nyüzsgő belvárosba a 
különböző tömegközlekedési eszközök segítségével.

Hotelek

SZÁLLÁSTIPPEK

Hunguest Hotel Forrás****
6726 Szeged, Szent-Györgyi A. u. 16-24.
+36-62/566-466

Auris Hotel****
6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 14.
+36-62/674-577

Art Hotel Szeged****
6720 Szeged, Somogyi u. 16.
+36-62/592-888

Újhullámos 
cukrászdák, kávézók

Halászcsárdák 
Ki ne ismerné a híres Szögedi halászlevet? Nem érdemes úgy 
Szegedre jönni, hogy ne kóstolnánk meg legalább egyszer a 
főleg pontyból, de olykor harcsából is készülő „szegedikumot”. 
Szerencsére erre több helyen is lehetőségünk van, akár a 
városban a Roosevelt téri-, az Öreg Kőrössy-, vagy a Kiskőrössy 
Halászcsárdában, akár a környező településeken: Fehértó-, Algyői 
Halászcsárda. Bárhol is fogyasztjuk, váljék egészségünkre!

A belvárosban sétálva felfedezhetjük az előző 
évtizedekből is jól ismert, neves cukrászdákat, 
ahol elfogyaszthatjuk kedvenc házikrémesünket 
egy illatos kávé kíséretében. Amennyiben azonban 
másra vágynánk, betérhetünk újhullámos, egészen 
más hangulatot idéző kávézókba vagy sütizőkbe is. 
Családias, kuckós hangulat, varázslatos enteriőr, 
kedves kiszolgálás, finomabbnál finomabb kézműves 
sütemények, „mindenmentes” édességek, ínycsiklandó 
kávékülönlegességek. Töltsd fel energiaszinted, pihenj 
meg egy kicsit barangolás közben!
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Dóm Hotel****
6720 Szeged, Bajza u. 6.
+36-62/423-750

Illés Hotel*** 
és Stüszi Vadász Étterem, 6721 Szeged,  
Maros u. 37. +36-62/315-640

Szent János Hotel****
6722 Szeged, Gutenberg u. 12.
+36-62/548-544

Korona Hotel**
6722 Szeged, Petőfi S. sgt. 4.
+36-62/555-787

Mozart Hotel****
6720 Szeged, Oskola u. 16.
+36-62/800-040

Partium Hotel***
6722 Szeged, Honvéd tér 3.
+36-20/354-0880

Tiszavirág Szeged
6722 Szeged, Hajnóczy u. 1/b
+36-62/554-889

Mátrix Hotel**
6721 Szeged, Zárda u. 8.
+36-62/666-720

Novotel Szeged****
6721 Szeged, Maros u. 1.
+36-62/562-221

Tisza Alfa Hotel***
6724 Szeged, Teréz u. 3.
+36-62/424-400

Bella Hotel***
6724 Szeged, Pacsirta u. 31.
+36-62/542-325

City Hotel Szeged***
6720 Szeged, Arany János u. 5.
+36-20/581-3148

Euro Hotel***
6725 Szeged,  Cserepes sor 9/b
+36-62/442-214

Tisza Sport Hotel
6726 Szeged, Szent-Györgyi A. u. 42.
+36-62/431-428

Teke és Bowling Centrum 
és Sport Motel. 6726 Szeged,  
Derkovits fasor 1-5. +36-62/401-410

Tisza Corner Hotel
6726 Szeged, Budapesti út 2.
+36-62/541-820

Science Hotel****
6722 Szeged, Petőfi S. sgt. 17.
+36-62/669-088

Tisza Hotel***
6720 Szeged, Széchenyi tér 3.
+36-62/478-278
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ANNA PANZIÓ 6726 Szeged,  
Anna utca 6. +36-62/437-123

BOROSTYÁN BIRTOK 6757 Szeged-Gyálarét,  
Zágon u. 66. +36-30/206-7084

EDIT PANZIÓ 6720 Szeged,  
Oskola u. 5. +36-62/556-676

FEHÉRTÓI HALÁSZCSÁRDA ÉS 
PANZIÓ

6728 Szeged,  
Budapesti út 41. +36-62/555-960

KÁLMÁN PANZIÓ ÉS ÉTTEREM 6725 Szeged,  
Hattyas sor 19. +36-62/445-425

KATA PANZIÓ 6722 Szeged,  
Bolyai u. 20. +36-62/311-258

MAYA PANZIÓ 6726 Szeged,  
Népkert sor 1. +36-62/202-505

MÁTYÁS PANZIÓ 6725 Szeged,  
Dobó u. 47. +36-62/658-126

PILÓTA PANZIÓ 6724 Szeged,  
Körtöltés u. 29. +36-62/659-183

SZEGED PANZIÓ 6725 Szeged,  
Állomás u. 2. +36-20/395-7878

SZÉLKAKAS PANZIÓ ÉS 
ÉTTEREM

6725 Szeged,  
Szél u. 22/b. +36-70/326-0700

SZIVÁRVÁNY PANZIÓ 6725 Szeged,  
Tisza Lajos krt. 27. +36-62/441-932

VÉN DIÓFA PANZIÓ 6725 Szeged,  
Petőfi S. sgt. 47. +36-20/624-0662

ANTIKAPARTMAN 
VENDÉGHÁZ

6725 Szeged,  
Szivárvány u. 39. +36-70/602-5170

AQUARIUS VENDÉGHÁZ 6726 Szeged,  
Szent-Györgyi A. u. 13. +36-62/651-313

BALOGH VENDÉGHÁZ 6725 Szeged,  
Pálfy u. 18. +36-62/442-624

BELVÁROSI KÁLMÁN HÁZ 6722 Szeged,  
Jósika u. 20. +36-30/229-1960

BRINDZA VENDÉGHÁZ 6725 Szeged,  
Szent Ferenc u. 22/b. +36-62/648-400

CSABA VENDÉGHÁZ 6723 Szeged,  
Malom u. 6. +36-30/514-7847

FAMÍLIA VENDÉGHÁZ 6725 Szeged,  
Szentháromság u. 71. +36-62/441-122

MARIKA VENDÉGHÁZ 6725 Szeged,  
Nyíl u. 45. +36-62/443-861

NEXUS VENDÉGHÁZ SZEGED 6723 Szeged,  
Róna u. 30. +36-20/353-4908

NYÁRFÁS VENDÉGHÁZ 6710 Szeged,  
Röszkei út 176.km +36-70/507-5081

PÁLMA VENDÉGHÁZ 6724 Szeged,  
Árvíz u. 3. +36-62/477-655

PALMA SUPERIOR 
VENDÁGHÁZ

6724 Szeged,  
Pacsirta u. 8. +36-70/394-7116

SZENNA VENDÉGHÁZ 6725 Szeged,  
Boldogasszony sgt. 50. +36-30/726-2351

Panziók Vendégházak
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A.APARTMAN 6726 Szeged,  
Vedres u. 14/a. +36-30/945-7572

APARTMAN LUX 6725 Szeged,  
Felhő u. 6. +36-30/342-5122

AQUALIGET APARTMANHÁZ 6726 Szeged,  
Jankovich u. 13. +36-30/480-2401

AQUARIUS APARTMAN 6721 Szeged,  
Zárda u. 6/a. +36-62/651-313

BELVÁROSI ANNA KÚTI 
APARTMAN

6720 Szeged,  
Tisza Lajos krt. 22. +36-30/416-0907

BELVÁROSI APARTMAN 6720 Szeged,  
Deák Ferenc u. 4. +36-30/241-4224

„BL” LUXUS APARTMANHÁZ 6722 Szeged, 
Szentháromság u. 48. +36-62/424-934

BORS APARTMAN 6725 Szeged, 
Szent Ferenc u. 8. +36-70/457-9493

CITY CENTER APARTMAN 
SZEGED

6720 Szeged,  
Tisza Lajos krt. 51. +36-70/511-1177

DÓM APARTMAN 6720 Szeged,  
Oroszlán u. 4. +36-70/511-5551

FEKETE FORRÁS APARTMAN 6726 Szeged,  
Közép-fasor 13/b. +36-30/296-6363

GUTENBERG APARTMAN 6720 Szeged,  
Gutenberg u. 26. +36-30/390-4593

HAJÓS-HÁZ APARTMAN 6723 Szeged,  
Kis-Tisza u. 9. +36-62/632-020

LEVENDULA APARTMAN 6726 Szeged,  
Szövetség u. 9/a. +36-30/744-6881

LUJZI APARTMAN 6721 Szeged, 
Kereszttöltés u. 12. +36-30/440-2504

APARTMANOK

MAGÁNSZÁLLÁSHELYEK

MARIKÓ APARTMAN 6723 Szeged,  
Budapesti krt. 12/c. +36-20/383-9274

MOSOLY APARTMAN 

6722 Szeged,  
Szentháromság u. 38. +36-62/649-127

6722 Szeged,  
Batthyány u. 17/a. +36-20/921-4648

OÁZIS APARTMANHÁZ 6720 Szeged,  
Horváth Mihály u. 5. +36-70/414-9902

PETI APARTMAN 6723 Szeged,  
Ortutay u. 7. +36-70/273-0468

SOLEIL APARTMAN 6720 Szeged,  
Kelemen u. 7. +36-62/556-576

STEFÁNIA STÚDIÓ APARTMAN 6720 Szeged,  
Arany János u. 1. +36-20/405-0138

SZÉPLAKI APARTMAN 6723 Szeged,  
Hajós u. 7. I.em. +36-30/416-0907

TISZA PALOTA APARTMANOK 6723 Szeged,  
Felső Tisza-part 31-34. +36-70/321-9977

VÁNDOR VENDÉGHÁZ 6722 Szeged,  
Vasas Szent Péter u. 7/b. +36-30/398-7573

VARGA APARTMAN 6726 Szeged,  
Akácfa u. 26. +36-70/524-8771

HOLDFÉNYSZÁLLÁS 6721 Szeged,  
Sajka u. 1/b. +36-30/865-8000

JOÓ MAGÁNSZÁLLÁSHELY 6725 Szeged,  
Móra u. 10/b. +36-62/442-564

PAPRIKA MAGÁNSZÁLLÁS 6725 Szeged, 
Szabadsajtó u. 33. +36-30/973-5952

TÍMÁRHÁZ SZÁLLÁSHELY 6721 Szeged,  
Maros u. 26. +36-30/405-8637
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HASZNOS TIPPEK
Közlekedés:

MÁV
MÁVDIREKT: +36-1/349-4949, +36-(20/30/70)-499-4999
www.elvira.mav-start.hu

Szegedi Közlekedési Társaság 
(helyi és helyközi tömegközlekedés)
6720 Szeged, Deák Ferenc u. 31
Tel.: +36-62/485-495, +36-62/540-060 (jegyek, 
bérletek)+36-62/487-421 (pótdíjfizetés) 
Talált tárgyak: +36-80/820-500
www.szkt.hu

Volánbusz Zrt. 
(távolsági buszok)
Menetrendi információk:
Központi telefon-információ (H-P: 8.00-16.00): +36-1/382-0888
Információs vonal (H-P: 8.00-16.00): +36-1/382-0888
www.volanbusz.hu

Taxi
Taxi Plusz Szeged: +36-62/555-555
Tempó Taxi: +36-62/490-490
Rádió Taxi: +36-62/480-481

Parkolás – SzePark
6720 Szeged, Deák Ferenc u. 31.
Tel.: +36-62/540-060, +36-62/487-421
Szeged városában a fizető parkolóhelyeket előre váltott 
jogosultsággal lehet igénybe venni. A fizető parkolás időtartama 
munkanapokon 8:00 órától 18:00 óráig, valamint szombaton  

 (a Mars tér és környékén) 8:00 órától 12:00 óráig terjed.
A városban két zóna található (zöld, sárga), melynek színét a 
parkolótábla alapszíne jelzi. A két színhez 4 zónakód tartozik, így 
parkolás indítás előtt minden esetben győződjön meg róla, hogy a 
megfelelő zónakóddal szeretné-e indítani parkolását.

Ügyeletek:

Gyermekorvosi ügyelet
6722 Szeged, Kossuth Lajos sgt. 15-17. (Szilágyi utca felől)
Tel.: +36-62/433-104
Ügyelet ideje: hétköznap 16.00 órától másnap reggel 7.30-ig, 
hétvégén és ünnepnapokon folyamatosan

Felnőtt orvosi ügyelet
6722 Szeged, Kossuth Lajos sgt. 15-17. (Szilágyi utca felől)
Tel.: +36-62/433-104
Ügyelet ideje: hétköznap 16.00 órától másnap reggel 7.30-ig, 
hétvégén és ünnepnapokon folyamatosan

Fogászati ügyelet
6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 64-66.
Tel.: +36-62/545-283

Egyéb információ:
www.med.u-szeged.hu/egeszsegugyi-iranytu/orvosiugyelet/
orvosi-ugyelet

Gyógyszertárak a belvárosban
DÓM PATIKA
6720 Szeged, Oskola utca 19.
Tel. +36-62/444-855
KÍGYÓ GYÓGYSZERTÁR
6720 Szeged, Klauzál tér 3.
+36-62/425-252

PINGVIN PATIKA
6720 Szeged, Dugonics tér 1.
Tel. +36-62/426-330
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I M P R E S S Z U M

F R I S S  H Í R E K  S Z E G E D R Ő L
www.szeged.hu

K Ö Z É R D E K Ű  I N F O R M Á C I Ó K  S Z E G E D R Ő L
www.szegedvaros.hu

S Z E G E D  T U R I S Z T I K A I  H O N L A P J A
www.szegedtourism.hu
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fotó:
Papdi Balázs
Iványi Aurél
Vadász Sándor 
Szalai Gergely

design:

K I A D J A :


