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Szeged látnivalói 

Szeged belvárosa teli van látnivalóval, amelyek egy 1-2 órás sétával bejárhatók. A 
belvárosban szinte minden sarkon van egy térkép, amin látható, hogy merre mi található. Így 

eltévedni szinte lehetetlen még akkor is, ha első alkalommal vagy a 
városban. 

A szegedi Magyarok Nagyasszonya székesegyház a Szeged-Csanádi egyházmegye 
főtemploma, Magyarország egyik legnagyobb bazilikája. 1913 és 1930 között épült 
Schulek Frigyes és Foerk Ernő tervei alapján neoromán stílusban. Építését az újabb 
árvizektől való megmenekülésért fogadalomból, 1880. november 28-án határozták 
el a szegedi városatyák. Ezért Fogadalmi templomként is szokták emlegetni. A 
toronyba 288 lépcső vezet föl amik tízesével meg vannak számozva. Negyed 

óránként megszólal a harang, ami mellett vezet el a lépcső. A toronyból gyönyörű a kilátás! A Dóm 
ingyenesen látogatható, csak a torony látogatásáért kell fizetni. A katedrális a szegedi városkép igen 
jellegzetes eleme, XX. századi egyházi építészetünk egyik legmonumentálisabb alkotása, hazánk egyik 
legnagyobb temploma, amelynek méltó építészeti kerete lett a Rerrich Béla által tervezett Dóm tér az 
egyetemi épületekkel és a püspöki palotával, amelyek 1929-1932 között épültek, szintén dekoratív 
téglaarchitektúrával. A Dóm tér kiváló akusztikája miatt a Szegedi Szabadtéri Játékok legalkalmasabb 
helyszínének bizonyult. 

Cím: 6720 Szeged, Dóm tér 15. 

1936-ban a Szabadtéri Játékok alkalmával szólalt meg először Csúry Ferenc 
órásmester különleges alkotása. 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 játssza szignálként. 

Cím: 6720 Szeged, Dóm tér 

A Tisza partján a 13. században felépült vár nyugati falai a mai Széchenyi 
téren húzódtak. A török hódoltságot követően, 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 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. 



2 
 

A szegedi Sóhajok hídja a velencei híd mintájára épült 1883-ban abból az 
alkalomból, hogy Ferenc József osztrák császár és magyar király Szegedre 
látogatott megtekinteni az árvíz után újjáépített várost, és megnyitni az új 
színházat. Az uralkodó a Bérpalotában szállt meg, s a hídon át így közvetlenül 
eljuthatott a városházára. A Szegedre látogatóknak kötelező látnivaló, ha a 
városba jönnek. Nagyon jól megközelíthető a belvárosi hídtól 10 percnyi sétával.  

 

Cím: 6720 Szeged, Széchenyi tér 10. 

A szabálytalan alakú Aradi vértanúk tere 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 12 ezer szegedi katona 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.  

A belváros rehabilitációjának egyik leglátványosabb része volt a Szent István tér 
2006-ban befejezett teljes körű felújítása. Az elhanyagolt ócskapiac rendezetlen, 
rossz állagú építményei helyén ma egy tágas, gondozott pihenő- és emlékpark 
található. Meghatározó középpontja a közel 110 éve folyamatosan működő 
Víztorony, mely 1904-ben épült. Tervezője Zielinski Szilárd, a magyarországi 
vasbetonépítés úttörő egyénisége. Az 1004,8 m3 víz befogadására alkalmas 
torony mindmáig eredeti funkcióját szolgálja. Április 1-től október 31-ig minden 
hónap első szombatján 10:00 és 16:00 óra között tekinthető meg a víztorony. 

Érdemes felmenni és a tetejéről megcsodálni Szegedet. Belépő: 610,-Ft/fő 

Cím: 6720 Szeged, Szent István tér 

A Móra Ferenc Múzeum Szeged szívében, a Tisza-part és a Belvárosi híd 
találkozásánál fekszik, patinás épülete a városkép meghatározó része. A 
Városi Múzeumot és Könyvtárat 1883-ban alapították Somogyi Károly 
esztergomi kanonok városnak adományozott könyvtárából. 1896-ban készült 
el az új, ma is használt neoklasszicista stílusú épület Steinhardt Antal és Láng 
Adolf tervei alapján. A múzeumi és könyvtári együttes intézményt 
Közművelődési Palotának nevezték, mely 1950-ben vált ketté - a múzeum 
ekkor vette fel Móra Ferenc nevét. A közelben a régi Vár pár lépéssel 
elérhető, a múzeum elött pedig egy gyönyörű szökőkút áll. 

Cím: 6720 Szeged, Roosevelt tér 1-3. 



 

A Kárász utca és a 
ismerték el 2004
paloták magukon viselik az építésük idején egymással versengő 
stílusirányzatok, a klasszicizmus, az eklektika és a szecesszió jellemző 
jegyeit. Egy kávé, sütemény vagy fagylalt elfogyasztása közben szemügyre 
vehetjük Kossuth Lajos egész alakos bronzszobrát, és a Kárász
amelynek erkélyéről utolsó magyarországi besz

 

A kényelmesebbekre is gondolva: Ismerjétek meg Szeged kincseit 
kisvonattal! 45 perc alatt lehetőség nyílik betekintést nyerni a napfény 
városába, megismerni tereit, épületeit, történelmét. Felnőtt jegy: 900,
Ft/fő 
Bővebb információ: 

 

 
 A Szeged belvárosától mindössze 2,5 km
környezetben található 
földrészek szerinti csoportosításban mutatja be, törek
természetes életkörülményeket biztosítsa számukra. A Vadaspark a ritka és 
veszélyeztetett állatfajok természetes körülmények között történő tartását 

tekinti egyik kiemelt feladatának. Ennek következtében olyan különlegességek is megtalálh
mint a dél-amerikai karmosmajmok, a hópárducok vagy a sörényes hangyászok. 
Magyarország egyik legfiatalabb állatkertje, és a legnagyobb területű is egyben. Elsősorban 
veszélyeztetett fajok tartására szakosodott, különösen kiemelkedő a park dél
bemutató része. Május 27-én átadták a nagyközönségnek a Vadaspark e
Unió és Szeged város támogatásával épült beruházását, az ázsiai elefántok és néhány, szintén e 
földrészről származó kétlábú és négylábú élőlény komplex bemutatóját.
További információ: www.zooszeged.hu

Cím: 6725 Szeged, Cserepes sor 47.
 
Közös ebéd: Kiskőrössy Halászcsárda

Története az 1930-as évekre nyúlik vissza, az egyik legismertebb szegedi halászcsárda, amely 
gondosan őrzi több évtizedes hírnevét. A vendégek a Tisza partján, a fol
közelségében, autentikus környezetben fogyaszthatják el magyaros ételspecialitásait. Akár nagyobb 
létszámú céges, illetve családi esemény lebonyolítására ideális helyszín. A hangulatos élőzenét 
csütörtökön, pénteken és szombaton cigányzen

Cím: 6727 Szeged, Felső Tisza-part 336.
További információ:  www.kiskorossyhalaszcsarda.hu

A csütörtöki „Ismerkedési estre” várjuk a tombola felajánlásokat!!!

A Kárász utca és a Klauzál tér értékőrző felújítását Európa Nostra
ismerték el 2004-ben. A javarészt a 19. század során felépített belvárosi 
paloták magukon viselik az építésük idején egymással versengő 

usirányzatok, a klasszicizmus, az eklektika és a szecesszió jellemző 
jegyeit. Egy kávé, sütemény vagy fagylalt elfogyasztása közben szemügyre 
vehetjük Kossuth Lajos egész alakos bronzszobrát, és a Kárász
amelynek erkélyéről utolsó magyarországi beszédét elmondta.

A kényelmesebbekre is gondolva: Ismerjétek meg Szeged kincseit 
kisvonattal! 45 perc alatt lehetőség nyílik betekintést nyerni a napfény 
városába, megismerni tereit, épületeit, történelmét. Felnőtt jegy: 900,

Bővebb információ: http://szegedikisvonat.hu/wordpress/

Szombati szabadidős program 

A Szeged belvárosától mindössze 2,5 km-re fekvő, 44 hektáros erdős 
környezetben található állatkert, 1989 óta fogadja látogatóit. Állatait 
földrészek szerinti csoportosításban mutatja be, törek
természetes életkörülményeket biztosítsa számukra. A Vadaspark a ritka és 
veszélyeztetett állatfajok természetes körülmények között történő tartását 

tekinti egyik kiemelt feladatának. Ennek következtében olyan különlegességek is megtalálh
amerikai karmosmajmok, a hópárducok vagy a sörényes hangyászok. A 

Magyarország egyik legfiatalabb állatkertje, és a legnagyobb területű is egyben. Elsősorban 
veszélyeztetett fajok tartására szakosodott, különösen kiemelkedő a park dél

én átadták a nagyközönségnek a Vadaspark eddigi legnagyobb, az Európai 
Unió és Szeged város támogatásával épült beruházását, az ázsiai elefántok és néhány, szintén e 
földrészről származó kétlábú és négylábú élőlény komplex bemutatóját. 

www.zooszeged.hu 

6725 Szeged, Cserepes sor 47. 

Kiskőrössy Halászcsárda 

as évekre nyúlik vissza, az egyik legismertebb szegedi halászcsárda, amely 
gondosan őrzi több évtizedes hírnevét. A vendégek a Tisza partján, a fol
közelségében, autentikus környezetben fogyaszthatják el magyaros ételspecialitásait. Akár nagyobb 
létszámú céges, illetve családi esemény lebonyolítására ideális helyszín. A hangulatos élőzenét 
csütörtökön, pénteken és szombaton cigányzenekar biztosítja. 

part 336. 
www.kiskorossyhalaszcsarda.hu 

A csütörtöki „Ismerkedési estre” várjuk a tombola felajánlásokat!!!
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A kényelmesebbekre is gondolva: Ismerjétek meg Szeged kincseit 
kisvonattal! 45 perc alatt lehetőség nyílik betekintést nyerni a napfény 
városába, megismerni tereit, épületeit, történelmét. Felnőtt jegy: 900,-
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, 1989 óta fogadja látogatóit. Állatait 

földrészek szerinti csoportosításban mutatja be, törekedve arra, hogy a 
természetes életkörülményeket biztosítsa számukra. A Vadaspark a ritka és 
veszélyeztetett állatfajok természetes körülmények között történő tartását 

tekinti egyik kiemelt feladatának. Ennek következtében olyan különlegességek is megtalálhatók itt, 
A Szegedi Vadaspark 

Magyarország egyik legfiatalabb állatkertje, és a legnagyobb területű is egyben. Elsősorban 
veszélyeztetett fajok tartására szakosodott, különösen kiemelkedő a park dél-amerikai állatokat 

ddigi legnagyobb, az Európai 
Unió és Szeged város támogatásával épült beruházását, az ázsiai elefántok és néhány, szintén e 

as évekre nyúlik vissza, az egyik legismertebb szegedi halászcsárda, amely 
gondosan őrzi több évtizedes hírnevét. A vendégek a Tisza partján, a folyó kézzel fogható 
közelségében, autentikus környezetben fogyaszthatják el magyaros ételspecialitásait. Akár nagyobb 
létszámú céges, illetve családi esemény lebonyolítására ideális helyszín. A hangulatos élőzenét 

A csütörtöki „Ismerkedési estre” várjuk a tombola felajánlásokat!!! 


