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SZÉCHENYI TÉR

VÁROSHÁZA

A Tisza partján a 13. században felépült vár nyugati falai a mai
Széchenyi téren húzódtak, az előttük elterülő kopár terület a
várvédő katonaság gyakorlótereként és Fő piactérként szolgált.
A török hódoltságot követően, amikor Szeged visszanyerte
korábbi jogait és szabad királyi városi rangját, itt építették meg
a polgári igazgatás központját, a Városházát is. A 19. század
mind megjelenésében, mind funkciójában átformálta a teret:
déli oldalán nagyszabású paloták épültek, majd az 1879-es
Nagyárvizet követő újjáépítés lendületében elbontották a várfalakat, helyükön eklektikus lakó- és középületeket emeltek és
parkot alakítottak ki. A tágas, több mint 50.000 m2 nagyságú
teret ma évszázados platánfák, pompás virágzatú magnóliák,
császárfák és számos más különleges növény díszíti. Közöttük
szép kivitelű szobrok emlékeztetnek a város és az ország történelmének meghatározó alakjaira.

A mai Városháza a harmadik épület egyazon helyen, azonos
funkcióval. Az első, szerény kivitelű épületet 1728-ban építették, ennek helyén a 18-19. század fordulóján Vedres István tervei szerint, már a mai alapterületen épült meg a második. A
várost csaknem teljesen elpusztító árvíz (1879) után feltöltötték a teret, így az épület túlságosan alacsonnyá, esetlenné vált.
Lechner Ödön és Pártos Gyula a meglévő alapfalakra új emeletet és karcsú központi tornyot tervezett. A neobarokk Városházát 1883-ban I. Ferenc József avatta fel, a lépcsőház középső
ablakát a király híres mondása díszíti: „Szeged szebb lesz, mint
volt”. Figyelmet érdemel a Sóhajok hídja is, amelyet eredetileg
az újjáépített várost meglátogató király és kísérete számára
építettek. A Városháza különleges hangulatú udvarán nyaranta
zenei és színházi programok várják a közönséget.

Széchenyi tér 10.
jegyzo@szeged.eu
Előzetes bejelentkezéssel, csoportosan látogatható.
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KLAUZÁL TÉR

ÚJ ZSINAGÓGA

A Kárász utca és a Klauzál tér értékőrző felújítását Europa Nostra-díjjal ismerték el 2004-ben. A javarészt a 19. század során
felépített belvárosi paloták magukon viselik az építésük idején
egymással versengő stílusirányzatok, a klasszicizmus, az eklektika és a szecesszió jellemző jegyeit. Sokszínűségük, különbözőségük mégis egyedülállóan harmonikus, kiegyensúlyozott
összképet hoz létre. Egy kávé, sütemény vagy fagylalt elfogyasztása közben szemügyre vehetjük Kossuth Lajos egész alakos bronzszobrát, és a Kárász-házat, amelynek erkélyéről utolsó magyarországi beszédét elmondta. A tér keleti oldalán
megtekinthetjük az egykori vár külső cölöpsorára felépített Új
Zsótér házat, ahonnan az újjáépítés munkálatait irányították,
mellette pedig a volt Európa Szálló harmonikus épületét.

A „Szeresd felebarátodat…” bibliai parancs héberül és magyarul olvasható az 1903-ban elkészült új Zsinagóga diadalívén. A
magyar nyelv használata az épület tervezésében aktívan közreműködő tudós főrabbi, Lőw Immánuel hatásának tudható be,
aki iránymutatásaival segítette Baumhorn Lipót építész munkáját. A Róth Manó műhelyében készült üvegablakok és a
páratlan szépségű, szimbolikus tartalmú üvegkupola az eklektikus zsinagóga egyedi ékességei. A belső teret az elefántcsontszín, az arany és a kék díszítések szemet gyönyörködtető összhangja uralja. Az oltár jeruzsálemi márványból készült
záróköve, a frigyszekrény nílusi akácfából faragott ajtaja, a
féldrágakövekkel díszített menórák és a Biblia növényeit megjelenítő falfestmények egyaránt figyelemre méltóak. A kiváló
akusztikájú zsinagóga orgona- és értékes könnyűzenei koncertek különleges helyszíne.
Jósika utca 10. +36-62/423-849; +36-20/586-4415;
www.szzsh.hu; szegedizsinagoga@gmail.com
Nyitvatartás:
Április 1 - szeptember 30.:
K-P, V: 10.00-16.00
Szo, H: ZÁRVA

Október 1 - március 31.:
H-P, V: 10.00-15.00
Szo: zárva
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REÖK-PALOTA

DUGONICS TÉR

Magyar Ede építész harmincéves korában, 1907-ben építette
meg a magyaros szecesszió példaértékű alkotását, a Reök-palotát. Az építtető, Munkácsy Mihály unokaöccse, Reök Iván vízépítő mérnök volt, ezért a víz lett az épület meghatározó motívuma. Erre utal a hófehér homlokzatot díszítő kék vízililiomok
sora, a vízinövények kavargását idéző erkélyrácsok és a falfelületek mozgalmas, hullámzásra emlékeztető változatossága. Az
eredetileg lakóházként megépült palota 2007 óta a Regionális
Összművészeti Központ nevet viseli. Az azóta eltelt években
többek között Picasso, Goya, Chagall, Dali és Rembrandt műveit csodálhatták meg a látogatók az időszaki kiállításokon. A
REÖK emellett zenei programok, kisebb színházi produkciók és
más kulturális események közismert színhelye is.

A teret Dugonics András piarista pap-tanárról, az első magyar
nyelvű regény (Etelka, 1788) írójáról nevezték el, aki nyelvújítóként a magyar matematikai nyelv számos kifejezését alkotta
meg. A téren látható, közadakozásból felállított szobra az első
köztéri szobor volt Szegeden. Vele szemben látható a Nagyárvíz
centenáriumán, 1979-ben átadott szökőkút, a szegediek egyik
kedvenc találkozóhelye. A Szegedi Tudományegyetem főépülete a tér központjában áll, a kora eklektikus palota eredetileg
főreáliskolának épült. Előtte látható József Attila szobra, aki
1924-25 között az intézmény hallgatója volt és Szent-Györgyi
Albert Nobel-díjas tudós szobra, akit az egyetem díszdoktorává
is avattak. A tér Kárász utcai torkolatánál a Magyar Ede által tervezett Ungár-Mayer-ház áll, a szecessziós bérpalota kupoláján
táncoló ólomhölgyek messziről felhívják magukra a figyelmet.

Magyar Ede tér 2.
+36-62/471-411
www.reok.hu
Nyitva:
K-V: 10.00-18.00
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ARADI VÉRTANÚK TERE

RERRICH BÉLA TÉR

A szabálytalan alakú tér közepén magasodik II. Rákóczi Ferenc
szép arányú lovas szobra, talapzatán a fejedelem által vezetett
szabadságharc jelmondatával (Cum Deo pro Patria et Libertate).
Közelében található a szőregi csata emlékoszlopa, előtte az
Aradon kivégzett tizenhárom főtiszt nevét őrzi a márványtábla.
A Hősök kapuja az I. világháborúban elesett szegedi katonák
emlékhelye, mennyezetén Aba-Novák Vilmos háborús tematikájú freskóival. A téren áll az 1956-os forradalom emlékoszlopa
is, arra emlékeztetve, hogy az októberi események a szegedi
diákság megmozdulásával indultak. Számos egyetemi épület
övezi a teret, közülük a legjelentősebb a Természettudományi
és Informatikai Kar épülete, az egykori piarista gimnázium,
amelyben Juhász Gyula, Szeged egyik legismertebb költője is
tanult.

A teret a Dóm téri épületegyüttes tervezőjéről, a magyar tájépítészet első jelentős alakjáról nevezték el, aki a püspöki palota
és az egyetem kertjeit is a hagyományokra támaszkodó
modern szellemben alkotta meg. Kortalan zsenialitását az is
mutatja, hogy az általa a Fogadalmi templom köré megálmodott környezet 2007-ben egy internetes szavazáson Magyarország második legismertebb építészeti csodájának bizonyult.
Két különleges szobor található az egyetemi előadótermekhez
vezető sétány két oldalán. A Kolozsvári-testvérek Sárkányölő
Szent Györgyöt ábrázoló gótikus alkotásának eredetijét Prágában őrzik, itt az 1373-ban készült mű 20. századi másolata látható. Vele szemben a szabadság újszülött pillangóját magasba
emelő fiatal embereket ábrázoló márványszobor látható,
amely az 1956-os forradalom résztvevőinek állít emléket.
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SZENT-GYÖRGYI ALBERT EMLÉKSZOBA

A FOGADALMI TEMPLOM

Szent-Györgyi Albert (1893-1986) biokémikus Cambridge-ben
és Groningenben megkezdett kutatásait Szegeden, az egyetem Orvosi Vegytani Intézetének vezetőjeként folytatta. 1932ben a szegedi paradicsompaprikából kivont hexuronsavat azonosította a C-vitaminnal. Az élettani-orvosi Nobel-díjat
1937-ben nyerte el „a biológiai égésfolyamatok, különösképpen a C-vitamin és a fumársav-katalízis szerepének terén tett
felfedezéseiért”. Máig ő az egyetlen magyar tudós, aki a világ
legismertebb tudományos kitüntetését Magyarországon kifejtett tevékenységével érdemelte ki. Az Orvostudományi Kar
Dékáni Hivatalában berendezett emlékszoba bemutatja a kiváló tudós életútját - elismerései, plakettjei mellett rektori talárját és néhány személyes használati tárgyát is megtekinthetik a
látogatók. Szent-Györgyi Albertnek állít emléket továbbá az
Egyetem Rektori Hivatala előtt, a megújult Dugonics téren
2013-ban, születésének 120. évfordulójára felállított szobor is.

A várost elpusztító Nagyárvíz (1879) után a szegediek fogadalmat tettek egy nagyszabású katolikus templom megépítésére.
Hosszas tervezés és számos vita után csak 1913-ban kezdődött
meg a kivitelezés. Schulek Frigyes eredeti terveit - azok költségessége miatt - Foerk Ernő módosította. A Dómot 1930. október 24-én szentelték fel, az ország negyedik legnagyobb temploma. Építészetileg vegyes stílusú, román, gótikus és
keleties-bizánci elemek keveredése jellemzi. Belső terének
különlegessége a 9040 sípos orgona, az alföldi szűrbe és szegedi papucsba öltöztetett Madonna-ábrázolás és Fadrusz
János „Krisztus a keresztfán” című szobra, amely 1900-ban
elnyerte a párizsi Világkiállítás fődíját. A Szegedi Dóm 2016-tól
új közösségi terekkel bővült. Többek között multifunkciós kiállítótér kapott helyet az altemplomban, a terepszint alatti helyiségsor újratervezése során információs pultot, zarándok
büfét, artshopot és könyvesboltot alakítottak ki.

Tisza Lajos körút 109.
+36-62/545-016
2022 szeptemberétől látogatható újra.
Előzetes bejelentkezés szükséges.
Szent-Györgyi Albert centenáriumi kiállítás tekinthető meg az
egyetem Rektori Hivatalában munkanapokon 9.00 - 19.00 óra között.
Cím: Dugonics tér 13.

Szegedi Dóm Látogatóközpont
Dóm tér 16.
+36-20/385-5061
info@szegedidom.com
www.szegedidom.com

Nyitva:
K-V: 09.00-17.00
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DÖMÖTÖR-TORONY

DÓM TÉR

A Dóm előterében áll Szeged legrégebbi építészeti emléke, a
Demeter-torony. A 4. században élt Szaloniki Szent Demeter
vértanú tiszteletére emelt templom maradványát a szegediek
Dömötör-toronyként emlegetik. Feltárt alapfalai a 11., alsó,
román stílusú része a 12. századból való, míg kora gótikus emeletei a 13. század második felében épülhettek. A Dóm építése
során kis híján elbontott torony a Fogadalmi templom keresztelő kápolnájaként maradhatott fenn, belsejébe ekkor került
Aba-Novák Vilmos „Krisztus megkeresztelése” című falfestménye. Az ajtó bélletébe a vár bontása során előkerült román kori
köveket illesztettek, felette pedig a 12. századból való Kőbárány, Szeged legrégebbi ismert szobrászati emléke látható. A
katolikus liturgia jelképeivel díszített, kovácsoltvas kapu Bille
János szép kivitelű munkája. A torony első szintjén interaktív
kiállítótér található, ahol a keresztelés történetével ismerkedhetnek meg a látogatók, a második szinten pedig a Dömötör-torony építéstörténetét mutatja be egy interaktív tárlat.

Toronylátogatás:
+36-20/385-5061
info@szegedidom.com

A velencei Szent Márk tér méretével egyezően 12.000 m2 nagyságú és Észak-Európa elegáns, letisztult stílusát hordozó épületek által határolt tér 1928-30 között, Rerrich Béla tervei szerint épült fel. Keleti és déli oldalán egyetemi intézetek, míg
nyugati felén a püspöki palota és a hittudományi főiskola található. Árkádjai alatt a Nemzeti Emlékcsarnok több mint száz
szobra emlékeztet a magyar történelem, a tudomány, a művészet kimagasló egyéniségeire. Legelőször 1931-ben rendezték
meg a Dóm előtt a Szegedi Szabadtéri Játékokat. Az első, vallási témájú előadás óta eltelt évtizedekben a színházi produkciók
sokasága szórakoztatta a közönséget az ország legnagyobb
„csillagfödeles teátrumában”.
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ZENÉLŐ ÓRA

SOMOGYI KÖNYVTÁR

A Szabadtéri Játékok alkalmával szólalt meg először Csúry
Ferenc órásmester különleges alkotása 1936-ban. A Dóm
főkapujával szemközt álló épület felső szintjén látható zenélő
óra a középkori egyetemek szimbóluma. Naponta kétszer,
12:15 és 17:45 órakor megjeleníti az iskolaévet záró ballagást.
Ekkor az óralap előtt az egyetemi vezetők és a ballagó diákok
alakjai járnak körbe. A figurákat Kulai József faragta hársfából,
modelljei neves magyar személyiségek, többek között Klebelsberg Kunó, Dugonics András, Mikes Kelemen, Petőfi Sándor és
Vedres István voltak. A jelenetet a „Ballag már a vén diák…”
kezdetű diákének melódiája kíséri. Az óra emellett minden
egész órakor a „Szeged hírös város” nóta dallamát játsza szignálként.

Somogyi Károly esztergomi kanonok az árvízben rommá lett
város szellemi értelemben vett újjáépítéséhez kívánt hozzájárulni, amikor 1881-ben Szegednek ajándékozta az egész életén
át gyűjtött, felbecsülhetetlen értékű könyvgyűjteményét.
A tudományos, vallási, szépirodalmi és nyelvkönyveket tartalmazó enciklopédikus könyvtár 43 701 kötetből tevődött össze.
Ideiglenes elhelyezések után a gyűjtemény a Közművelődési
Palotában lelt tartós otthonra, majd 1984-ben költözött át a
Dóm téren emelt új épületébe. Az alapítás óta eltelt, több mint
130 év alatt a könyvtári állomány jelentősen gyarapodott,
meghaladja az egymillió dokumentumot. Legértékesebb része
a Somogyi Károly gyűjteményét őrző emlékkönyvtár, amelynek legrégebbről származó darabja egy kódex, az úgynevezett
Prágai Missale 1492-ből.

A Szegedi Szabadtéri Játékok ideje alatt az óra nem üzemel.

Dóm tér 1-4.
+36-62/425-525
library@sk-szeged.hu
www.sk-szeged.hu

Nyitva:
H,K, Sze, P: 09.00-18.00
Cs: 13.00-18.00

15.
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SZERB TEMPLOM

FEKETE HÁZ

Az ortodox szerb templom a Dóm tér északi oldalán, a Tisza
partjához közel áll. A szerbek az Oszmán Birodalom előrenyomulása miatt húzódtak északra, így érkeztek meg Szegedre a
középkor folyamán. A 18-19. században jelentős szerepet játszottak a város és a térség kereskedelmében. Elismertségüket
mutatja, hogy eredetileg a vár területén építhettek templomot.
Két korábbi épület létéről is vannak írásos feljegyzések, így a
Szent Miklós tiszteletére szentelt templom a harmadik Szegeden. 1778-ban szentelték fel az egyhajós, igen szép kivitelű,
barokk stílusú templomot. Belső tere az ortodox előírásoknak
megfelelő elrendezésű, központi eleme az arannyal dúsan
díszített, rokokó ikonosztáz. Magyarország legszebb ikonfalai
közé tartozó alkotás, Popovics János munkája.

Stílusában, megjelenésében és elhelyezkedésében is különleges a Somogyi és Kelemen utca sarkán álló épület. Angol
romantikus stílusban épült 1857-ben, Gerster Károly tervei
alapján. Az eredetileg kereskedő-polgárházként, majd kaszinóként is működő épület nevét a korábbi sötétszürke-feketés
vakolatáról nyerte. A Fekete ház a Móra Ferenc Múzeum állandó kiállítóhelye, rendszeresen helyet ad a város múltjához kötődő időszaki kiállításoknak is.
A kereszteződés, ahol a feltűnő, saroktoronnyal díszített épület
áll, egyedülálló Szegeden, mivel mind a négy sarkán álló épület
a 19. század közepén épült, túlélték az árvízi pusztítást, és
városképi jelentőségük miatt mind műemléki védettséget
élveznek.

Somogyi utca 3.
+36-62/424-246
+36-30/484-8778
Előzetes bejelentkezéssel látogatható.

Somogyi utca 13.
+36-62/549-040
www.moramuzeum.hu

Nyitva:
H-V: 10.00-18.00

17.

18.

MÓRA FERENC MÚZEUM

A STEFÁNIA ÉS A TISZA

A millenniumi építkezési láz legimpozánsabb szegedi alkotása
az 1896-ban, neoklasszicista stílusban megépült Közművelődési Palota. A korinthoszi oszlopokból képzett, timpanonnal
fedett előcsarnok, a szimmetrikus szerkezet és a világos színű
falak nyugodt méltóságot árasztanak. Az épületet a városi
múzeum és a Somogyi-könyvtár számára építették, Móra
Ferenc igazgatósága (1917-34) alatt bővült a kiállítások sora.
Napjainkban Szegedet és környékét bemutató néprajzi-, természettudományi-, képzőművészeti állandó kiállítások várják
a látogatókat, mindemellett számos nagy volumenű időszaki
kiállítás kerül megrendezésre.

A múzeum mögött az egykori vár, Mária Terézia kapujának
maradványai láthatók. Alapja a város Nagyárvíz előtti terepszintjén helyezkedik el, a feltöltés magassága mintegy másfél
méter. A Tisza partjától a mai Széchenyi térig húzódó várfalakat az árvíz után szinte teljesen elbontották, a megmaradt
épületrész a Móra Ferenc Múzeum kiállítóhelye. Közelében áll
Erzsébet királyné carrarai márványból faragott szobra, Ligeti
Miklós alkotása. A tavalyi évre megújult Stefánia, korszerű és
látványos élményelemekkel bővült.
A Tisza Magyarország leghosszabb folyója, a Keleti-Kárpátokban ered és az ország keleti felén keresztülhaladva Szerbiában
egyesül a Dunával. A 19. század legnagyobb vállalkozása volt a
folyamszabályozás, amely Széchenyi István kezdeményezésére az 1840-es évektől indult meg, Vásárhelyi Pál vízmérnök tervei alapján. A folyó hajózhatóvá vált, kiszárított egykori öntésterületét mezőgazdasági művelésbe vonták. A hasznok mellett
azonban jelentkezett az árnyoldal is, az egyenes mederben
gyorsabban halad a folyó vize, gyakoribbak a veszedelmes áradások. Szeged történetének legnagyobb katasztrófája az
1879-ben bekövetkezett Nagyárvíz, amely a várost teljesen
elpusztította. A mai körutas-sugárutas városszerkezet az ezt
követő újjáépítés eredménye.

Roosevelt tér 1-3.
+36-62/549-040
info@mfm.u-szeged.hu
www.moramuzeum.hu

Nyitva:
Minden nap: 10.00-18.00
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19.

20.

BELVÁROSI MOZI

SZEGEDI NEMZETI SZÍNHÁZ

A Belvárosi Mozi art deco stílusú épülete 1920-ban épült Sebestyén Endre műépítész tervei alapján. Ma ez az egyetlen filmszínház az országban, amely eredetileg is mozinak épült és megnyitása óta megszakítás nélkül így is üzemel. A műemlék épület
2019-ben teljes körű felújításon esett át, és 2020 áprilisától egy VR
élményekre épülő filmtörténeti kiállítással, interaktív élménypark
kal bővül. Három digitalizált, korszerű technikával felszerelt, 7.1 és
5.1 Dolby hangrendszerű, klimatizált termét szegedi kötődésű filmes szakemberekről nevezték el. A 100 fős terem Balázs Béla filmesztétáról, az 50 fős kamaraterem Csőke József filmrendezőről
kapta a nevét. A földszinti, erkéllyel kibővített, 530 fő befogadására alkalmas nagyterem névadója a szegedi születésű, Oscar-díjas
operatőr, Zsigmond Vilmos. Az ő munkásságát ápolva minden év
májusában Zsigmond Vilmos Nemzetközi Filmfesztiválnak ad otthont az épület. A mozi a látványos, igényes közönségfilmek mellett az egyetemes és magyar kortárs filmek, filmtörténeti csemegék széles választékát kínálja, igy élő opera- és színházi
közvetítéseket is.

A romjaiból életre keltett város egyik legszebb eklektikus-neobarokk épülete az 1883-ban megnyitott teátrum. Nagyvonalú
eleganciáját Ferdinand Fellner és Hermann Helmer bécsi színházépítőknek köszönhetjük. Félköríves homlokzatát a színjátszás allegorikus alakjai díszítik, két oldalán a falfülkékben Katona József és Erkel Ferenc szobrai láthatók. A két műkő szobor
különlegessége, hogy Tápai Antal szobrászművész a helyszínen készítette el őket. A színház belső terei is barokkos lendületességet és díszítettséget mutatnak. A 680 fő befogadására
alkalmas nézőtér mennyezeti freskóit Vajda Zsigmond festette.
A színház három tagozattal – opera, tánc és dráma – rendelkezik, a Nagyszínház elsődlegesen az operajátszás és a nagyobb
volumenű színpadi művek otthona, míg a közeli Horváth Mihály
utcában álló Kisszínház a drámajátszásnak és a Szegedi Kortárs
Balettnek ad otthont.

VR filmtörténeti kiállítás és interaktív élménypark nyitva tartása:
Sze-V: 12.45-20.50
Csoportok számára előzetes regisztráció szükséges

Vaszy Viktor tér 1.
+36-62/479-279
info@szinhaz.szeged.hu
www.szinhaz.szeged.hu

Vaszy Viktor tér 3. Tel.: +36-20/277-1688; belvmozi.penztar@gmail.com
www.belvarosimozi.hu, www.zsigmondvilmosfilmfest.com

21.

22.

DEUTSCH-PALOTA

BEREGI-HÁZ

A majolikadíszes, zöld-kék-narancs színekben pompázó
Deutsch- palota Erdélyi Mihály építész tervei szerint 1900 és
1902 között épült. A sajátságosan magyar szecessziós stílus látványos példája, az épület külső megjelenését és lépcsőházait
Erdélyi felkérésére Lechner Ödön tervezte. Harmonikus, az építés idején merésznek számító színkombinációkat alkalmazó
homlokzatát a népművészetből származó formavilágú Zsolnay-kerámiadíszek teszik egyedülállóvá. A lendületes pártázatú oldalszárnyak között enyhén hullámzó, világoskék pirogránit
oromzat koronázza az utcafrontot, amelynek finom díszei a
fehér porcelánborítású zárt illetve a szépen formált, indadíszes
kovácsoltvas erkélyek. Egyedi kidolgozása miatt figyelmet
érdemel a szintén kovácsoltvas rácsozattal védett, magas bejárati ajtó is.

A szegedi városkép reprezentatív palotasorának egyik különlegessége, amely elsősorban a téglaépítészet és a szecessziós
építészi gondolkodás kivételes egymásra találása. Kótay Pál, a
szegedi fölsőipariskolai tanár kimagasló építőművészi teljesítménye, aki ezzel az épülettel a magyaros szecesszió egyik helyi
remekét alkotta meg. Az ő stílusérzékét dicséri az épület, amely
részleteiben a helyi vasművesek, bádogosok, asztalosok és
kőművesek kivételes hozzáértését őrizte meg. A homlokzatokat a tégla vöröse, a keramit fakósárgája és a vakolt felületek
tompa tónusa uralja. Harmonikusan illeszkednek közéjük a
népművészeti motívumoktól ihletett, plasztikus pirogránit
virágdíszek. Külön érdemes szemügyre venni a kovácsoltvas
díszeket, és a saroktorony alján a szép rajzolatú sgraffitokat. Az
épület földszinti terei kevésbé őrzik az eredeti képet, de a lépcsőház, a belső homlokzat, és a körfolyosó igazi századfordulós
környezetet idéz föl ma is.

Dózsa utca 2.

Deák Ferenc u. 22.

23.

24.

GRÓF-PALOTA

SZENT ISTVÁN TÉR

A Tisza Lajos körút egyik meghatározó épülete, Szeged legnagyobb méretű szecessziós stílusú, védett műemléke. 1912-13
között épült, Raichl Jenő Ferenc tervei alapján. Névadója az
építtető, Gróf Árpád Márton városi főügyész volt. A három
utca által határolt, háromszögletű telken magasba emelkedő,
feltűnő tömegű épületet emeltek. Felületformálása igen változatos, oromfalak, erkélyek, beugrók tagolják. Különleges az
emeleteket átfogó sarokerkélyek kialakítása. Homlokzatán a
keleties hangulatot hordozó kék, sárga és aranyszínű díszítések mellett számos helyen találhatóak a magyar népművészetből átemelt motívumok, kerámiából készült fali díszek. A kovácsoltvas, a szecesszió másik kedvelt díszítő anyaga, ablakvédő
rácsokban, virágtartókban, lépcsőkorlátokban jelenik meg a
díszes palotán.

Szép kialakítású pihenőpark és egy ipartörténeti különlegesség, az ország első vasbetonból készült víztornya fogadja a
látogatót a Szent István téren. Az 1004,8 m3 víz befogadására
alkalmas tornyot Zielinski Szilárd tervezte, 1904-ben épült fel
és mindmáig eredeti funkcióját szolgálja. Teljes egészében
vasbetonból építették meg, nem kivétel a bejárati ajtó és az
54,9 m magasra törő zászlótartó rúd sem. A 2006-ban felújított torony belsejében Foucault-inga függ, amellyel bizonyítható, hogy a Föld forog a saját tengelye körül. Színes szódavizes üvegek, fizikatörténeti kiállítás és a víztorony tetejéről
kitáruló pompás panoráma fogadják a lépcsőmászást felvállaló turistákat. A torony körül hét neves építészmérnök
mellszobra látható, akik jelentős hatással voltak Szeged városképének alakulására.
Szent István tér
+36-62/558-844
www.szegedivizmu.hu

Tisza Lajos körút 20/b.

Nyitva:
Áprilistól-októberig, minden hónap első szombatján: 10.00-16.00
Csoportok (min. 10 fő) előzetes bejelentkezést,
időpont egyeztetést követően is megtekinthetik a tornyot egész évben.
Bejelentkezés és időpont egyeztetés munkanapokon 8 és 15 óra között.

25.

26.

MÓRICZ-HÁZ

REFORMÁTUS TEMPLOM

A Szent István tér déli oldalán áll a négyemeletes, szecessziós
stílusban épült műemlék épület. Móricz József szegedi postai
tisztviselő megbízása alapján Raichl Jenő Ferenc építette 1910
és 1912 között. A házat a korabeli nagypolgárság igényeihez
igazították. A homlokzatot a juhászok subáját idéző kerámiadíszítéssel látták el, a ház belső közös tereit szecessziós falfestményekkel dekorálták. Az épületet kezdetben gázzal világították, fűtését cserépkályhákkal oldották meg. A modernitás
jegyében helyet hagytak egy személyfelvonó számára is, amely
azonban csak évtizedekkel később készült el. A II. világháború
után bérházként működött, állaga leromlott, a 2007-ben elvégzett teljes körű felújítás nyomán ma eredeti szépségében látható. A százéves épület Szeged szecessziós építészetének egyik
szép példája.

A tornyát díszítő figura miatt Kakasos templomnak is nevezett
épület 1884-ben készült el, Schulek Frigyes tervei alapján. Megépítése a Nagyárvíz utáni újjáépítést jellemző összefogás szép
példája. Helyét Tisza Lajos királyi biztos közbenjárása alapján
jelölték ki, a város ingyenesen adta át az egyháznak, a mélyen
fekvő telek feltöltését pedig saját költségén vállalta Gregersen
Guilbrandt, norvég építési vállalkozó, aki maga is református
lévén szívügyének tekintette a templomépítést. A kis alapterületű, neogótikus stílusú templom háromszög alakú telekre épült.
Alaprajza háromlevelű lóherére emlékeztet, hajói 120˚-os szöget
zárnak be egymással. A templommal átellenben áll a Református palota, Magyar Ede 1911-ből származó, eklektikus-szecessziós stílusú alkotása.

Szent Mihály u. 9

Kálvin tér 2.

27.

28.

ANNA FÜRDŐ

ALSÓVÁROSI TEMPLOM

Fehér falú, keleties hatásokat tükröző, eklektikus épület a Tisza
Lajos körút mentén. Steinhardt Antal és Lang Adolf tervei szerint, 1896-ban építették. Eredetileg városi közfürdőként működött. Nevét a mellette található, 1927-ben fúrt kútról illetve
annak vizéről nyerte. A gyógyhatású vizet először palackozó
vállalkozó, Patzauer Dezső lányát hívták Annának, az ő emlékét
őrzi a fürdő. A víz ivókúraként az emésztőszervi bántalmakra
alkalmazható, a szegediek rendszeresen viszik haza az
Anna-kútról. A fürdőben gyógykezelések, wellness szolgáltatások várják a vendégeket, a kikapcsolódásra minden hétköznapon éjszakai fürdőzés keretében is lehetőség nyílik.

A Havas Boldogasszony tiszteletére szentelt ferences templom
és a mellette álló kolostor Szeged becses építészeti öröksége. A
templomot több fázisban, meglévő, valószínűleg 12. századi
elődjének felhasználásával emelték késő gótikus stílusban. Felszentelésére 1503-ban került sor. Belső berendezése a 18. század elejéről származik, barokk stílusú. Két Mária-kegykép is
található a templomban, az egyik a Graff Antal szerzetes szobrász által faragott főoltárt díszíti, a másik a Fekete Mária,
amelynek eredetije a lengyelországi Czestochowában található. A templom és a mellette álló kolostor együttese Magyarország második legnagyobb, eredeti funkciójában máig működő
egyházi komplexuma. A szerzetesek életét és tevékenységét
bemutató Ferences Látogatóközpont magyar és angol nyelvű
idegenvezetéssel várja az érdeklődőket.

Tisza Lajos körút 24.
+36-62/553-330
www.szegedsport.hu

Alsóvárosi Ferences
Látogatóközpont
Mátyás tér 26.
+36-20/502-1953
info@latogatobarat.hu
www.latogatobarat.hu

Ajándékbolt nyitva tartása:
Sze-Szo: 10.00-18.00
V: 10.00-12.00
Az épület előzetes
bejelentkezéssel látogatható.

29.

30.

ALSÓVÁROSI TÁJHÁZ

SZENT-GYÖRGYI ALBERT AGÓRA

Az Alsóvárosi templom főoltárának „istenszöm”-motívuma, a
középpontból szétfutó sugarak, a városrész számos lakóházán
felismerhető díszítőelemmé vált. A „napsugaras házak” háromszögletű oromzata a vallásos családok számára a Szentháromságot jelképezi. Bálint Sándor (1904-1980) egyetemi tanár, Szeged néprajzának és művelődéstörténetének kiváló kutatója a
városban és környékén élők vallási szokásait, hiedelmeit, hitvilágát tanulmányozta. A „legszögedibb szögedi” emlékházának
egy felújított napsugaras ház ad otthont, amely bemutatja az
alsóvárosi és a dél-alföldi népéletet, a két világháború közötti
időszak használati tárgyait is. Az állandó kiállítás mellett az
ünnepekhez kötődő népszokásokat egyedi hangulatú programokkal jelenítik meg.

A 2012 decemberében átadott központ célja, hogy közérthető
módon bemutassa a régióban születő kutatási eredményeket,
és a gyerekek érdeklődését a természettudományok felé terelje. A 6750 m2 alapterületű új épületet modern műszaki megoldásokkal, földhővel és napenergiával működtetik. Ide költözött
a Százszorszép Gyermekház, amely hatvan éve a város fontos
kulturális intézménye. Kiemelkedő attrakció a Neumann János
Számítógép-tudományi Társaság által létrehozott és működtetett Informatika Történeti Kiállítás, amely a számítógépek hőskorának ereklyéit mutatja be (M3, URAL2, RAZDAN, a szegedi
„Katica”). Az első szinten a saját korukban is ritkaságszámba
menő berendezések láthatók, a másodikon a tömeggyártásban készülő, a 20. században elterjedt, máig működőképes számítógépek kaptak helyet. A természettudományok érdekességeit látványlaboratóriumokban ismerhetik meg az ifjú és
felnőtt látogatók.

Nyíl utca 43.
+36-30/501-2822
www.napsugarashaz.hu

Nyitva:
Június 15 - augusztus 31.:
K-Szo: 10.00-18.00
Szeptember 1 - június 14.:
K, Sze: 10.00-16.00
Cs-Szo: 10.00-18.00

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

Nyitva: H-P: 08.00-20.00
Szo: 9.00-14.00
V: rendezvény szerint

31.

32.

VADASPARK

NAPFÉNYFÜRDŐ AQUAPOLIS

Akár egész napos programot kínál a Szeged belvárosától mindössze 2,5 km-re fekvő, 45 hektáros, erdős környezetben található állatkert. Állatait földrészek szerinti csoportosításban mutatja be, törekedve arra, hogy a természetes életkörülményeket
biztosítsa számukra. A Vadaspark a veszélyeztetett állatfajok
nemzetközi fajmentő tenyészprogramok keretében történő tartását tekinti egyik kiemelt feladatának. Az olyan ritkaságok mellett, mint a sörényes hangyász, karmosmajmok, fossza, ködfoltos párduc, számos népszerű állatkerti állattal is találkozhatnak
a látogatók a szurikátától a zsiráfig, sőt, 2018 óta ázsiai elefántokkal, 2020 tavaszától indiai orrszarvúkkal is. Az év minden
napján látogatható gyűjtemény zoopedagógiai foglalkozásokkal, látványetetésekkel, valamint alkalmanként éjszakai túrákkal is kedveskedik vendégeinek.

A négy évszakos vízi város 4400 m2 vízfelülettel, Európa leghosszabb, éves üzemelésű vízi csúszdájával várja vendégeit. A
fürdőkomplexumban minden korosztály megtalálja a számára
legmegfelelőbb kikapcsolódási formát. A 2010-ben megnyílt
létesítmény legattraktívabb elemei a lifttel megközelíthető, 30
méter magas toronyból induló, 223 és 272 m hosszú, zárt óriáscsúszdák. 13 csúszda összesen 1000 méter hosszan biztosítja a
csúszás örömét a kalandkedvelőknek. A kültéri wellness
medence, a sodrófolyosók, pezsgőágyak, zuhatagok felejthetetlen szórakozást és kikapcsolódást nyújtanak. A pihenésre és
regenerálódásra vágyók a fürdő csendes wellness részlegében
találnak ideális körülményeket: élmény- és pezsgőmedencék,
masszázskezelések, finn szauna, infraszauna, római gőzkabin,
sókamra, aromakabin és kültéri rönkszauna áll a vendégek rendelkezésére.

Szél utca 90.
+36-62/542-530
www.zooszeged.hu
Nyitva minden nap:
Június 1 – augusztus 31.:
09.00-19.00
Szeptember 1 – szeptember
30.: 09.00-18.00

Október 1 – október 31.:
09.00-17.00
November 1 – március 31.:
09.00-16.00
Április 1 – április 30.:
09.00-17.00
Május 1 – május 31.:
09.00-18.00

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

33.

34.

ERZSÉBET-LIGET

FÜVÉSZKERT

Szeged legnagyobb parkja mintegy 15 ha nagyságú, Újszegeden, a Belvárosi híd vonalában található. A mai liget helyén
burjánzó ősvadont egy császári tiszt, az olasz vándorzászlóalj
ezredese, báró Reitzenstein Vilmos és katonái alakították át
1858-ban. Látványos barokk kertet hoztak létre, amelynek tengelyét mára óriásira nőtt platánok szegélyezik, a gyepes tisztásokat idős hársak, tölgyek, juharok árnyékolják. Itt működik a
Szabadtéri Játékok kisebbik játszóhelye és néhány egyetemi
sportpálya is. A liget Belvárosi-híd felőli végén áll a Szent
Erzsébet templom, mellette szökőkúttal díszített pihenőteret
alakítottak ki. Az Erzsébet-liget felújítása révén új szabadidős
lehetőségek váltak elérhetővé a városlakók és a Szegedre látogató vendégek számára. Szabadtéri edzőtermek, sportpályák,
korszerű futópálya várja a sport kedvelőit. A Liget majálisok és
fesztiválok helyszíneként is szolgál.

A kolozsvári egyetem Szegedre költözése után, 1922-ben a
város 11,5 ha szántóföldet ajándékozott az egyetemnek füvészkert létesítése céljából. A növényekkel történő betelepítést az
alapító igazgató, Győrffy István kezdte meg. A füvészkert máig
az egyetem fenntartásában működik, az oktatást és a kutatást
szolgáló, de a nagyközönség számára is nyitott gyűjteményként. A kert rendszerezetten mutatja be a gazdasági jelentőségű fajokat, így a gyógy- és fűszernövényeket, a festő-, rostés élelmiszernövényeket, de részt vesz a védett növények
megóvásában is. Különlegesség a több mint 80 éve a gyűjteménybe került indiai lótusz, amely a füvészkerti kút artézi vizével feltöltött tóban megtalálta életfeltételeit, Közép-Európa
legnagyobb szabadföldi állományát alkotja.

Lövölde utca 42.
+36-62/544-108
www.fuveszkert.u-szeged.hu
Nyitva minden nap:
Április 1 – szeptember 30.:
09.00-18.00

Október 1 - október 31.:
09.00-17.00
November 1 – február 28.:
09.00-16.00
Március 1 - március 31.:
09.00-17.00

TURISZTIKAI INFORMÁCIÓ SZOLGÁLTATÁS
SZEGEDRŐL ÉS MAGYARORSZÁGRÓL
(programok, szállásahelyek,
műemlékek, múzeumok,
természeti értékek)
INGYENES TURISZTIKAI KIADVÁNYOK
MAGYARORSZÁGRÓL
(magyar és idegen nyelven)
SZEGED ÚTIKÖNYVEK ÁRUSÍTÁSA
MAGYAR TURIZMUS KÁRTYA
KÉPESLAPOK, TÉRKÉPEK SZEGEDRŐL
KONCERT- ÉS SZÍNHÁZJEGYEK ÉRTÉKESÍTÉSE
KERÉKPÁRKÖLCSÖNZÉS
TÁJÉKOZTATÁS SZEGEDI PROGRAMOKRÓL
IDEGENVEZETÉS SZEGEDEN

6720 Szeged, Széchenyi tér 12.
Tel.: +36-62/488-699
Tel.: +36-62/488-690
e-mail: szeged@tourinform.hu
www.szegedtourism.hu
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