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Csongrád-Csanád megye különleges kalandokkal várja az utazókat. Kiadványunk segítségével
felfedezheti a Dél-Alföld legszebb és legizgalmasabb természeti kincseit, látnivalóit és kulturális
programjait, segítünk feltérképezni a Tisza, a Körös és a Maros vidékét, megmutatjuk a legizgalmasabb látnivalókat, ajánlunk pihentető és aktív programokat.
A megyeszékhely, Szeged a Dél-Alföld ékszerdoboza. Díszes épületei és szecessziós műremekei
minden sarkon meglepetést ígérnek, míg múzeumai és galériái számtalan izgalmas tárlattal
kedveskednek. A város nemcsak a szemet gyönyörködteti, hiszen a település és térsége méltán
híres a hungarikummá nyilvánított Tiszai halászléről, a hagymáról és a paprikáról. A hangulatos éttermek és csárdák magyaros ínyencségei, valamint a színes gasztronómiai fesztiválok garantáltan kielégítik a kulináris élvezetek szerelmeseit. Ez a csodás alföldi terület adottságait tekintve kiváló lehetőséget nyújt a mezőgazdasági termelésre és állattenyésztésre egyaránt. Agrár,
és élelmiszergazdasági termékeink országos és világviszonylatban is jól ismertek és népszerűek.
Csongrád-Csanád megye kedvelt gyógy- és élményfürdőkkel is várja látogatóit, melyekben a
legkisebbektől a legidősebbekig minden korosztály megtalálhatja a számára kedvelt kikapcsolódási formát. Aki aktív programot keres, vadregényes túrába is belevághat földön és vízen
egyaránt. Az Alföld délibábos útvonalain a magyarság hagyományait, illetve a vidék flórájának
és faunájának ellenállhatatlan szépségét is megismerheti közelebbről. Érdemes felkeresni a kisebb településeket is, és betérni a múzeumokba, tájházakba, templomokba, majd csatlakozni
valamelyik fesztivál forgatagához, és megkóstolni számos helyi finomságot. A községek, falvak
takaros utcáin sétálgatva pedig az igazi, semmihez sem fogható vidéki hangulatot lehet átélni.
A megye különleges bájához vadregényes folyópartjai és erdei, valamint kellemes, szinte egész
évben napsütéses klímája is hozzájárul.
Kiadványunkból megismerheti Csongrád-Csanád megye kulturális, gasztronómiai kincseit,
felfedezheti a Dél-Alföld épített és természeti örökségét, és azt is megtudhatja, mely fesztiválokat nem szabad semmiképp sem kihagyni.
Fogadják sok szeretettel képes kiadványunkat!
Gémes László
Csongrád-Csanád megyei közgyűlés
elnöke

Európai Szociális
Alap
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Szeged a magyar szecesszió ékköve
A magyar építészetben különösön fontos szerepe van a szecessziónak, azon belül is az alföldi városok építészetének. A szecesszió,
vagy más néven Art Nouveau, a századforduló egyik meghatározó
iparművészeti és képzőművészeti irányzata volt, mely nagy hatással
volt olyan hazai alkotókra is, mint Lechner Ödön vagy Zsolnay Vilmos. Az Art Nouveau hazai vonulata főként a magyar népi motívumokból merített. Ezek kiemelkedő példáival büszkélkedhet Szeged,
melynek belvárosában közel 50 ilyen stílusban épült társasház, közösségi tér és szobor található, ebből válogattunk egy csokorra valót.
Szeged szecessziós építészetének egyik kiemelkedő műemléke a
Reök-palota, amely 1907-ben épült Reök Iván megrendelésére. Az
épület maga Magyar Ede építőmester alkotása. Ez a családi palota meglepően bátor stílusában, stiláris újdonsága mellett különös értéke,
hogy egy időben született az európai
nagyvárosokban emelt hasonló épületekkel. A katalán Antoni Gaudí lakóházaival rokon épület európai viszonylatban is a legszebbek egyike. Valóban
ritka kincset birtokol Szeged városa.
Ilyen szép egyedi kialakításra az Art
Nouveau egész mozgalmán belül alig
találunk példát.
Az 1901-ben épült Deutsch palota az egyik legöregebb épület, a hazai
szecesszió legnagyobb mesterétől Lechner Ödöntől. Lechner az atyja a magyaros szecessziónak, annak a stílusnak, amely a régió igazi kincse. Noha
hasonló épületek már az 1890-es években készültek Budapesten, 1901-ben
a szegedi polgárokat alighanem nagyon meghökkenthették ezek a különös
minták, formák és a pártázat, ráadásul ezzel a furcsa színválasztással. A
kék, a narancs és a zöld azért nem volt az a bevett kombináció akkoriban.
Szecessziós sétánk következő állomása a szegedi zsinagóga 1900 és 1902
között épült, Baumhorn Lipót tervei alapján, Magyarország második, a világ negyedik legnagyobb zsinagógája. Építészetileg eklektikus stílusú épület, szecessziós, mór-arab-mediterrán, barokk, gótikus, román stíluselemekkel. A kiváló akusztikájú zsinagóga orgona – és értékes
könnyűzenei koncertek különleges helyszíne.
„Végtelennek tűnt az idő, amikorra virradni kezdett. De hát minek is virrad? A hajnal nem találta többé Szegedet, csak romjait.”
– így írta le Mikszáth Kálmán az 1879-es szegedi árvíz pillanatait.
Az árvíz voltaképpen kiváló alkalmat biztosított a modernizálásra. A város hivatalainak többsége különböző, egyáltalán nem
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Vallás és kultúra

a célnak megfelelő épületekben volt addig elhelyezve. Ekkor újult meg a városháza. Az első, szerény
kivitelű épületet 1728-ban építették, ennek helyén a XVIII-XIX. század fordulóján Vedres István tervei
szerint, már a mai alapterületen épült meg a második. A várost csaknem teljesen elpusztító 1879-es árvíz 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 Szegedi Dóm a város jelképe, a Dél-Alföld legismertebb
temploma. A templom építésének ötlete az 1879-es árvíz
után született, amikor a szegedi városatyák megfogadták,
hogy a pusztulás helyén egy új, minden eddiginél szebb és
nagyobb templomot emelnek. Innen ered a templom hivatalos neve is, a Fogadalmi Templom, amely Schulek Frigyes
és Foerk Ernő tervei alapján készült. A neoromán stílusban
épült, gazdagon díszített templomot végül 1930-ban szentelték fel. A Dóm előterében áll Szeged legrégebbi építészeti
emléke, a Dömötör-torony. A IV. században élt Szaloniki
Szent Demeter vértanú tiszteletére emelt templom maradványát a szegediek Dömötör-toronyként emlegetik. Feltárt alapfalai a 11. alsó, román stílusú része a
XII. századból való, míg kora gótikus emeletei a XIII. század második felében épülhettek. A Dóm építése során, kis híján elbontott torony a Fogadalmi templom keresztelő kápolnájaként maradhatott fenn.
A Szeged környéki épített környezetnél fontos megemlíteni a nagy jelentőségű napsugaras oromzatú
házakat. A szegedi paraszti lakóházakat díszítette a XIX. század végétől a „napsugaras” mintázat. A
ház utcára néző végén a padláslyuk szemként (Istenszöm) jelent meg, és ebből a lyukból a nap sugarai
nőttek ki. A ház ezen, látványos díszítésének a népi hiedelemben bajelhárító szerepe volt.

A város templomai igen változatos hitéletről tesznek tanúbizonyságot. Alsóvárosi Ferences Plébánia,
Havas Boldogasszony tiszteletére szentelt ferences templom és a mellette álló kolostor Szeged becses
építészeti öröksége. A templomot több fázisban, meglévő, valószínűleg XII. századi elődjének felhasználásával emelték, késő gótikus stílusban. Belső berendezése a XVIII. század elejéről származik, barokk
stílusú. Érdekessége, hogy a híres
miseruhát, amelyet a Mátyás király által adományozott palástból
készítettek ebben a templomban
őrzik.
A szerbek az Oszmán Birodalom
előrenyomulása miatt húzódtak
északra, így érkeztek meg Szegedre a középkor folyamán. A
XVIII-XIX. században jelentős
szerepet játszottak a város és a
térség kereske delmében. Elismertségüket mutatja, hogy eredetileg a vár területén építhettek
templomot. Két korábbi épület
létéről is vannak írásos feljegyzések, így a Szent Miklós tiszteletére szentelt szerb ortodox
templom a harmadik Szegeden. 1778-ban szentelték fel az egyhajós, igen szép kivitelű, barokk stílusú
templomot. Belső tere Magyarország legszebb ikonfalai közé tartozik, Popovics János alkotása.
A város kihagyhatatlan látványosságai közé tartozik a nagy múltú Móra Ferenc Múzeum. Az épület
Szeged szívében, a Tisza-part és a Belvárosi híd találkozásánál fekszik, patinás épülete a városkép meghatározó része. A korinthoszi oszlopokból képzett, timpanonnal fedett előcsarnok, a szimmetrikus szerkezet és a
világos színű falak nyugodt méltóságot árasztanak. Az intézmény a régió kiemelkedő kulturális központja, állandó
és folyamatosan megújuló időszaki kiállításai mellett komoly régészeti, néprajzi, irodalomtörténeti, történettudományi, természettudományi és numizmatikai kutatómunka folyik a Kultúrpalota falai között. 1883-ban alapították
Steinhardt Antal és Láng Adolf tervei alapján.
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A Móra Ferenc múzeum szomszédságában áll a
vár kertjében, a kőtárral. A vár állandó kiállítása több fontos történelmi eseményt mutat be
Szeged múltjából: a látogatók megismerhetik az
egykori szegedi vár történetét, a boszorkányperek és betyárok világát, valamint a Nagyárvíz
pusztítását. A feltárás során került elő a várudvar
közepén egykor állt középkori templom maradványa is. Figyelmet érdemelnek a vár bontása során napvilágra került román, gótikus, reneszánsz
és barokk faragott kövek, amik az udvaron található kőtárban tekinthetők meg.
A Szegedi Tudományegyetem főépülete, a szegedi Dugonics tér egyik legfőbb látványossága. A SZTE
klasszicista elemeket is tartalmazó koraeklektikus stílusú úgynevezett „központi épülete” 1921 óta ad
otthont az egyetem rektori hivatalának. 1873-ban átadott háromszintes épületet Skalnitzky Antal tervezte, kivitelezője Arleth Ferenc volt. Azóta sok híres tudós és hallgató munkahelye
az épület.
A Dugonics téren, a Víz (1879) előtti búzapiacon a Dugonics szobor és az egyetemi
épület között ott a zenélő szökőkút. Ennek
terveit Tarnai István készítette 1979-ben,
melyet a szegedi nagy árvíz 100. évfordulóján avatták. A szökőkút káváján Juhász
Gyula Szonett Szegedhez című versének
sorai olvashatóak. A fényjátékot zenével
egybekapcsoló szökőkút és környéke a szegediek, fiatalok, az egyetemisták kedvenc
pihenő és találkahelye.
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A szegedi papucsnak nincs párja!
A természet kincsein túl, megannyi értéket rejt az Alföld ékszerdobozaként aposztrofált város. A szegedi papucsnak nincs párja! – tartja a mondás. Eredetileg nem készült bal- és jobblábas, viselés során
idomult a lábhoz. Jellegzetessége a magas sarok és a bársony papucsfej pipacsos-kalászos-búzavirágos
hímzése. A szegedi papucs oly szorosan összefonódik a város történetével, hogy a fogadalmi templom
központi freskóján Szűz Mária is ezt a lábbelit viseli.
Magyarország egyetlen rózsatőtermesztő tájkörzetében, Szőreg környékén évente többmillió rózsatő
nevelkedik. A különleges földrajzi és környezeti adottságoknak, valamint a másfél évszázados hagyományoknak köszönhetően a szőregi rózsatő Európa legkiválóbb termékei közé tartozik. A XIX. század végén kezdtek rózsatöveket termeszteni a Tisza-Maros szögében, Szőregen, az
ország legmelegebb és legjobb fényellátottságú vidékén. A magas humusztartalmú talaj vízháztartása, vízmegtartó képessége,
a páratartalom kiváló minőségű árut eredményez.

Szeged büszkeségei
Szeged város talán leghíresebb szülötte Szent-Györgyi Albert, aki egyben az egyik legnagyobb magyar tudós, aki csúcsteljesítményt hozott létre a tudományban, munkásságát és személyiségét kiemelt
értékként tartják számon világszerte. Szent-Györgyi Albert 1928-ban felfedezett egy addig ismeretlen
vegyületet, melyet azután sikeresen a paprikából is kivont. Később ezt nevezték el C-vitaminnak. Ő
az egyetlen olyan magyar tudós a számos nemzetközi hírnevet szerzett kiválóság között, aki gyakorlatilag az itthon végzett munkájáért kapott Nobel-díjat, a tudományos közösség legmagasabb szakmai
elismerését.
Ugyan nem Szeged a szülővárosa, de gimnáziumot, művelődési házat neveztek el e hírességről.
Tömörkény István magyar író, újságíró, néprajzkutató, régész, múzeum- és könyvtárigazgató. Tömörkény munkásságát radikális és következetes ideológiamentesség jellemzi, az irodalomban a naturalizmus eszközeivel dolgozik, az általa kiválasztott világ embereit életmódjuk, gondolkodásuk, nyelvük
egységében ábrázolja, kis történetek, esetrajzok, alkalmi észleletek végtelen sorában. Jellemző művei
novellák, egyik fontos munkája Az alföldi rablóvilág történetei. A szegedi Városi Múzeum nagyrészt
neki köszönheti gyors fejlődését, ő formálta az ország egyik legjelentékenyebb tudományos gyűjteményévé. 1904-ben azután ennek a Városi Múzeumnak az igazgatója lesz, az is marad korai haláláig.

A folyók völgyében járva
Csongrád-Csanád megye, Szeged és környéke,
természeti kincsekben ugyancsak bővelkedik.
A Tisza Magyarország második legnagyobb
folyója. Kelet-Magyarország területének jelentős része a Tisza vízgyűjtő területén helyezkedik el, az Alföld vízrajzának meghatározó
eleme. Minden évben, ha a megfelelő hőmérsékleti viszonyok elérik a szükséges értéket,
a Tisza folyó gyönyörű vendégei, a kérészek
megkezdik rajzásukat. Általában június közepétől a hónap végéig tart. Rövid életű, tömeges
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A szegedi paprikát valószínűleg a ferences barátok honosították meg még a török hódoltság idejében
Magyarországon, s kezdetben nem fűszerként, hanem pálinkába szórva a tbc és a hideglelés (malária)
gyógyszereként alkalmazták. Szeged és a környező falvak és tanyavilág meghatározó kultúrnövénye
volt a fűszerpaprika. A szegedi fűszerpaprika különleges színét, aromáját az itt nemesített fajtáknak, a
környezeti sajátosságoknak és a 150 éves termelési, feldolgozási tapasztalatoknak köszönheti.
Szeged nevével szervesen egybeforrt a PICK Téliszalámi. A Pick Márk által, közel 150 éve kifejlesztett,
azóta is titokban őrzött, egyedi recept alapján készülő termék népszerűsége töretlen. Az egyedülálló
ízvilág megteremtéséhez a szaktudás mellett elengedhetetlen a közeli Tisza folyó állandó hűvös levegője
és Szeged város kedvező mikroklímája, amelyek jótékonyan segítik az érlelés kényes folyamatát. A téliszalámit a világ 35 országába exportálják.

Szabadidő és kikapcsolódás
násztáncot járó, védett rovarok a kérészek. Rövid és szenvedélyes, vízfeletti életük és tömeges rajzásuk
(kirepülés, násztánc, párzás, peterakás, pusztulás) egyedülálló természeti látványosság. A „Tiszavirágzás” minden évben megcsodálható a Tiszán és mellékfolyóinak napsütötte szakaszain.
A környék másik legjelentősebb folyója a Maros. A Maros a Keleti Kárpátokban, Marosfőnél ered és
Szegednél, 749 km-es útja után a Tiszába torkollik. A Maros egykori kanyarulatából, amelyet a folyószabályozás során, 1860-ban választottak le, egy több mint 4 km hosszúságú, 10-15 m széles holtág
keletkezett. Zöld folyosóként húzódik Újszeged szívében, ahol tekintélyes méretű örökzöldek, nádassal
tarkított part, virágok, csend és nyugalom fogadja a látogatót.

Gasztrokalandok
Egy adott tájegység megismerése elképzelhetetlen
gasztronómiai utazás nélkül. Hungarikum lett a Tiszai halászlé, amely része a magyar életérzésnek, kultúrának. A Tisza mellékén a halászlevet főleg ponty,
csuka, angolna és kecsege felhasználásával készítik,
és a paprika, hagyma mellett babérlevéllel is ízesítik.
A mai szegedi halászlé jellegzetessége, hogy a kisebb
halakat, miután megfőttek, áttörik egy szűrőn, majd
ebbe a sűrű alaplébe főzik bele a filézett halszeleteket.
A szegedi halászlé a passzírozástól sűrű, a paprikától
pedig piros és csípős.

Legyen szó pihenésről, aktív kikapcsolódásról
vagy kultúráról, a Szegedre látogatók biztosan
megtalálják a nekik tetsző helyszíneket, programokat.
Az Anna fürdő egy a szegedi belvárosban álló
műemlék fürdőépület. A neoreneszánsz stílusban
épült 1896-ban, Láng Adolf és Steinhardt Antal
bécsi építészek tervei alapján. 1927-ben a fürdő
közvetlen szomszédságában fúrták a 944 méteres
talpmélységű kutat, amelyből az 52 fokos, emésztési panaszokat és a pajzsmirigy megbetegedéseit
orvosló Anna-víz tört fel. A gyógyvizet bevezették a fürdőbe is, amelyet 1938-ban gyógyfürdői
rangra emeltek.
Szeged Belvárosi hídjának lábánál helyezkedik el
a Lapos, ami tökéletes választás lehet egy családi, baráti sétához. Nem csak sétákra, de fürdésre
is alkalmas, ugyanis egy szabadstrand található
itt, ahol mindenki, saját felelősségre nyugodtan
fürödhet. A Laposon százötven napozóágy, ötven
„természetes napernyő” alatt várja a strandolni,
pihenni vágyó szegedieket.
Családok, iskolás csoportok közkedvelt kiránduló
helye a Szegedi Vadaspark. 1989-ben lépett Szeged azon városok sorába, amelyek állatkerttel is
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büszkélkedhetnek. A Szegedi Vadaspark híres a
természet védelmére tett erőfeszítéseiről, évente
több száz állatot fogad, amelyek vadon elpusztulnának. Felépülésük után újra visszatérhetnek eredeti élőhelyükre.
Szegeden található az ország legnagyobb botanikus kertjeinek egyike a Szegedi Füvészkert.
A kolozsvári egyetem Szegedre költözésekor,
1922-ben a város 20 katasztrális hold szántóföldet
ajándékozott az egyetemnek füvészkert létesítése
céljából. A növényekkel történő betelepítést az
alapító igazgató, Győrffy István 1925-ben kezdte,
a gyűjtőutak anyagának felhasználásával. 1928ban ártézi kút, 1929-30-ban növénynevelő üvegház létesült, 1931-ben készült el az első tó. A Füvészkert egyik legfontosabb tevékenységi körébe a
gyűjtemények gondozása, fenntartása, tervszerű
gyarapítása, védelme, új gyűjtemények kialakításai tartoznak. Valamint, a védett növények hazánk
nemzeti kincsei, ezek génállományának megőrzése. Számos olyan növényfaj van jelen, amely saját
élőhelyén már ritkaságnak számít és jelentős eszmei és természetvédelmi értékkel bír.
Igazi kulturális csemegét kínál az éves Szegedi Szabadtéri Játékok, Magyarország legnagyobb befogadóképességű szabadtéri színháza, Közép-Európa egyik legmeghatározóbb nyári színházi fesztiválja. Egyedülálló műfaji sokszínűséggel bír az európai színházi fesztiválok körében is. A Szabadtéri az
1879-es nagy szegedi árvíz pusztítása nélkül nem születhetett volna meg. Miután a Tisza a földdel tette
egyenlővé, a szegediek újraépítették városukat. A „szögedi nemzet” munkájával felépült a Fogadalmi
Templom, előtte a csodás Dóm tér, és ahogy elkészült a tér, már fel is avatta az első Szegedi Szabadtéri
Játékok 1931-ben.
Minden év májusában rendezik a Hídi vásárt, az ország
egyik legnagyobb kézműves kirakodóvásárát. Válogatott kínálatában felvonultatja a hazai kézművesség színe-javát. Több mint 200 visszatérő és új kiállító egyedi,
remekbe szabott, természetes anyagokból nagy odafigyeléssel készült portékáiból válogathat a nagyszámú
látogatóközönség, akik vásárlásukkal a hazai kézműves
alkotókat támogatják és bátorítják értékteremtő és hagyománymegtartó törekvésükben.
A karácsonyi vásár Szeged belvárosában, a Széchenyi
téren, valamint a Dugonics téren kap helyet, ahova fényekkel, illatokkal, vidámsággal az ünnepi készülődés
varázslatos hangulatát teremtik meg a szervezők és résztvevők. Az ünnep közeledtét a Dugonics téren az óriási világító szarvas, és a hatalmas adventi koszorú hétről hétre
meggyújtott gyertyái jelzik, melyeket neves közéleti szereplők lobbantanak lángra.
Szeged járás kistelepülései igazi kincseket rejtenek, legyen szó épített vagy természeti értékekről.
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Sándorfalva
Pallavicini Sándor szegedi születésű őrgróf, főrendházi tag, császári és királyi kamarás a jogot a bécsi
egyetemen hallgatta, majd diplomáciai pályára lépett, és a szentpétervári követségnél attasé lett. A szegedi árvíz idején számos hazafias áldozatot hozott, például az árvízkárosultak egy részét saját birtokán
letelepítve alapította meg Sándorfalvát. A Pallavicini-kastélyt az 1879-et követő években építették. A
kastély termei állandó és időszaki kiállításoknak adnak otthont. A Pallavicini kastélyban kaptak méltó
helyet Budai Sándor népművész naiv festményei, és Sándorfalva díszpolgárainak tablói egyaránt.
Szintén Sándorfalván találjuk a Budai Sándor Emlékház és Tájházat, a Citeramúzeumot. Budai Sándor,
a citerakészítés mestere 1918-ban született Szegeden.
Már 12 évesen elkészítette első hangszerét. Néhány
éven belül a népzenei fesztiválok állandó meghívottja
lett és 1968-ban a Népművészet Mestere címet adományozták neki. Művészi famegmunkálású citerái a
világ számos országába kerültek néprajzi, múzeumi
és magángyűjteményekbe. Budai Sándor felújított
szülőházában eredeti berendezések és használati tárgyak adják vissza az egykori hangulatot. A jellegzetes
magyar népi hangszer készítését, múltját bemutató
kiállítás csak itt látható Magyarország területén.

Algyő
Algyői tájházban a vendégek megismerkedhetnek a Tájház Világok Határán 1930-as évek, 1970-es évek c.
állandó kiállításával. Az interaktív elemekkel és dokumentumfilmekkel színesített kiállítás bemutatja
az algyői népéletben olyan jelentős Tisza kincseit és veszélyeit is. A kiállítás további termei az 1930-as
évek Algyőjét jelenítik meg, majd az
olajbányászat megindulását, ami a
falu lakóinak életét az 1970-es évekre jelentősen megváltoztatta.
A horgászok körében népszerű
Atkai Holt-Tisza Hódmezővásárhelytől 17 km-re, Algyő közelében
található. A holtág közel 8 km hos�szúságban egy „U” alakot ír körbe.
Mondhatnánk szimplán kikapcsolódásra, a város zajától távol egy
kellemes sétára is ideális hely. Mivel
a holtág az árvízvédelmi töltésen kívül helyezkedik el így a Tisza vízállása nem befolyásolja a vízszintet.
Távol van a településektől, ennek
köszönhetően a víz minősége kitűnő. Az Atkai Holt-Tisza a Pusztaszeri Tájvédelmi Körzet része.
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Ferencszállás

Deszk
Az 1884-ben épült eklektikus-klasszicizáló, volt Gerliczy-kastély
épületében jelenleg kórház működik, melyet hét hektáros park övez.
A kastélypark egyedi és védett természeti értékű kocsányos tölgyei
nemcsak a betegek gyógyulását segítik elő, hanem az idelátogatóknak is kellemes élményt nyújtanak, a park díszítőszobraival együtt.
A Maros völgyében pedig egy neogót ékszerdobozt tekinthetnek meg
a túrázók, amelyet Gerliczy Ferenc báró 1901-1909 között építtetett.
A Magyarok Nagyasszonya templomban a szentélyben és a kereszthajókban fából faragott, gyönyörű neogót oltárokat csodálhatnak meg
az érdeklődők. A sötétbarna színű főoltár igazi szárnyas oltár, mely
élethűen idézi a középkor nálunk ritkán látható csodáját. Az oltár középső részén, nagy szoborfülkében a legfontosabb jelenet látható: első
szent királyunkat látjuk, amint felajánlja a felhők fölött trónoló Magyarok Nagyasszonyának országa koronáját.

A ferencszállási pajtamúzeum nem mindennapi módon állít emléket a falu múltjának –
ugyanis egy valódi pajtában található. A falu
múltjának tárgyi emlékeit, dokumentumait
gyűjti egybe. Mintegy száz darab fotó, dokumentum és használati tárgy látható, többek
között kemencekocsi, kukoricamorzsoló, korabeli iskolai bizonyítvány és palatábla, napszámoskönyv és szénavilla.
Kukutyin puszta - „Megyek Kukutyinba zabot
hegyezni”. A Kukutyin-puszta a mai Ferencszállás területén fekszik. A szólás az 1880-as
évekig vezet vissza, ekkor ugyanis már zabbal volt bevetve a terület. De az éppen áradó Maros miatt
nem lehetett dolgozni, víz alatt volt Kukutyin, épp csak a kalászok vége látszott ki. De a leleményes parasztemberek nem hagyták veszni a termést: csónakba ültek és levágták a zabkalászok hegyét, a termést,
ez volt a zabhegyezés.

Dóc

Klárafalva

Szegedtől mintegy 20 km-re található. Dócon, a petresi töltésrészen a Tisza folyó gátszakadásának emléktábla őrzi nyomát.
1879. március 5-én a petresi gátszakadáson beömlött víz Szeged városának 5458 épületét döntötte romba, mindössze 265
épületét kímélte meg a teljes pusztulástól.

A klárafalvi Szent Kereszt-templom a
község római katolikus közösségét szolgálja. A falakon díszítőelemként a 14
stációkép olajfestménye található, 1978
körül készítették őket. Egy színes kép a
falu védőszentjét, Szent Klárát ábrázolja.
Klárafalvának már a középkorban is volt
temploma, amelyet Assisi Szent Klára
tiszteletére szenteltek; ez a török korban
a településsel együtt elpusztult.

Domaszék
A viharharangok Domaszéket egy külső és egy belső körbe rendezve védték a viharos időszakban Szent
György napjától Szent Mihály napjáig. Az egyik legrégibb viharharang a nagymátyás-hegyi „Szegeden
anno 1859”.
A Domaszéket Szegeddel, Ásotthalommal, illetve Pusztamérgessel összekötő keskeny nyomközű gazdasági vasút 1927 és 1975 között működött. 1926. márciusában kezdődött meg a keskeny nyomtávú
vasút építése. A domaszéki állomásépület teljes felújítása és vasúttörténeti kiállítás anyagainak összeállítása 2008-tól folyamatosan zajlik. Mint
másfelé az alföldön, itt is sokan őrzik még kedves emlékeiket az egykori
vonalról, ahogy itt becézgették, „madzagvasútról”.

Kübekháza
A hármashatár-pont megjelölése olyan
egyedi határjel, a Triplex Confinium,
amelynek anyaga beton, formája három
oldalú piramis, oldalaival a három ország felé tájolva. A magyar, román, szerb
hármashatár térségben a gazdasági és
társadalmi kohézió megerősítése érdekében létrejövő területi együttműködés.
A Triplex Confinium határkőnél több ízben szerveztek már néhány napos ideiglenes határnyitást az utóbbi két évtizedben.
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Röszke
Tájbéli értékeink, 7 tanösvény az itt
egyedülálló flórát és faunát mutatja be. A
településen 2007 óta 4 semlyék élvez helyi
védettséget a Molnár-rét, Börcsök-szék,
Kókai-rét és a Kancsal-rét. Emellett három országos jelentőségű védett természeti terület, három szikes tó helyezkedik
el Röszke külterületén: a Madarász-tó, a
Kis-Széksós-tó valamint a Kancsal-tó. A
községet határoló Holt-Tisza megannyi
természeti szépséggel és gazdag halállománnyal várja a látogatókat.
A szegedi fűszerpaprika termelő tájkörzet szívében, Röszkén
található. A röszkei Paprika Parkban bemutató üzem és kiállítás működik, ahol a fűszerpaprika szárító és őrlő üzem
működés közben tekinthető meg, állandó kiállítás keretében
bemutatják a fűszerpaprika származását, felhasználását és
értékeit, a paprika-kutatás történetét, a hagyományos és modern feldolgozás technológiáját és eszközeit, a magvetéstől
az őrlemény előállításáig.

Szatymaz
Tömörkénytől Szegedig húzódik a látnivalókban és természeti értékekben egyaránt gazdag Pusztaszeri tájvédelmi körzet. Fontosabb élőhelyei a szikes és halastavak, morotvák,
mocsárrétek, homok és szikes puszták. Legnagyobb állóvize
a szegedi Fehér-tó, mely
egy hajdani szikes tóból kialakított halastó rendszer.
A Sirály tanösvény a szegedi Fehér-tó történetét és gazdag madárvilágát mutatja be. A másik
nagy halastórendszert, a Csaj-tavat is kedvelik a madarak: 269 fajt
figyeltek meg rajta.

Újszentiván
Újszentiván fő utcáján található, térpódiumra emelve a kis épület az
Isten Anyja elhunyta szerb ortodox kistemplom. A templom építészete a bizánci hagyományok mintapéldája, a nyolcszögletű szentélyt
és a hozzá kapcsolódó timpanonos torony is ezt tükrözi.

Tiszasziget
Magyarország legmélyebb pontját szimbolizáló kopjafa 1984-ben létesült, a Balti szinthez viszonyított
75,8 méter magassággal itt található hazánk legmélyebb pontja. Közkedvelt kerékpár kiránduló hely. A
kopjafa köré épült a Mélypont Emlékhely nádfedeles pihenővel, gémeskúttal várja a megpihenni vágyó
látogatókat. Tiszasziget legmagasabb pontja a Szélmalom-domb, itt látható a település szélmalma az
1800-as években épült. A szélmalom vályogból készült, amit téglaköpennyel borítottak. Jelentősége óriási, a Móra Ferenc Múzeum számos bronzkori edényt és cseréptárgyat őriz erről a területről.
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Mórahalom
Rétes a sütemények királynője
Ismerjék meg közelebbről a magyar gasztronómia egyik csodáját, amely Csongrád-Csanád megye közkedvelt desszertje. A megszokott ízek szerelmesei és a kísérletezni vágyók is megtalálják a kedvükre
való falatot. Bármilyen ízvilágot választanak, a végeredmény ugyanaz. A mórahalmi rétes ellenállhatatlan zamata egy életre rabul ejt mindenkit. Természetes alapanyagokból tartósítószer és mesterséges
adalékanyagoktól mentes, kézzel készített házi réteseket bárki megkóstolhatja a mórahalmi Rétesházban. Az épült városközponttól nem messze található, a Szent Erzsébet gyógyfürdő szomszédságában.
Előre egyeztetett időpontban lehetőség van az érdeklődőknek megismerni a hagyományosan készült
kézzel húzott rétes készítését.
Magyarország a romantikus kastélyok, kúriák meseszép várak hazája. Az egykor szebb napokat látott,
jelenleg Bibók-Dohány család tulajdonában lévő Gerle kúria és birtok a Gerle Antal által Szegeden
épített, de az 1879-es árvíz során elpusztult ház anyagából épült - ugyanolyan stílusban, mint szegedi
eredetije. A Bibók család eredeti stílusban folyamatosan újjáépíti. Érdekessége, hogy az udvari részben
még álló, de igen romos valamikori cselédházban született Tóth Menyhért (Kossuth-díjas festő), akinek
szülei is itt dolgoztak a Gerle családnál.
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Épített örökség
Szent László király templom története a szájhagyomány szerint, egy juhász várakozás közben a
domb tetejébe szúrta pásztorbotját és azt jövendölte
a többieknek: „Möglássátok ide éccő még templomot építenek!” A jóslat 1892 május 16-án valósággá
vált, amikor nagy ünnepség keretében Tisza Lajos
kormánybiztos sürgetésére, felépült és megalakult a
város kihelyezett polgári intézménye, és felavatták a
dombon épült kápolnát. A kápolna felépítését az indokolta, hogy 1891-ben Szeged város, mint kegyúr, a nagy kiterjedésű birtokait felosztotta a könnyebb
kormányzás érdekében, és elrendelte, hogy ezekben a központokban kápolna is épüljön a vallásos nép
összetartására. A mórahalmi Szent László király templom csak később, 1903-ban épült a korábbi Őrangyalok kápolna helyett. A templom helyi műemlékvédelem alatt áll.

Ökoturizmus
Magyarország mesebeli helyeit járva előbb vagy utóbb
bakancslistára kerül a Mórahalomtól alig 5 kilométerre elterülő Bivalyrezervátum. A Kiskunsági Nemzeti
Park és a Mórahalmi Városi Önkormányzat 2008-ban
egy 45 tagú gulyát telepített a tó közelébe. A Nagyszéksós-tavat ölelő földszeletet a háborítatlan természet békéje lengi be, így minden látogató pihentető, de
tartalmas kikapcsolódásra számíthat. A csendesen dagonyázó bivalycsorda élettere egész évben szabadon,
ingyenesen látogatható. Tökéletes választás egy napos
kirándulásra, hiszen a közelben tanösvény, tulipános
kert és egy hívogató Rétesház is várja a vendégeket.
A Duna-Tisza közén fellelhető értékes szikes jellegű
élőhelyek egyike a mórahalmi Nagyszéksós-tó. Ezek
a tavak összegyűjtik a semlyékes vonulatok vizét, és
élőhelyül, táplálkozóhelyül szolgálnak a térség fészkelő és vonuló madarai számára.
A Bölömbika tanösvény bemutatja a Nagyszéksós-tó és környéke
sokszínű, mozaikos élőhelyeit, a nádas, gyékényes vízparti társulásokat, sásréteket.
A látogatók a Zöld Közösségi Ház és Erdei Iskola főépületében
kiállítást tekinthetnek meg a térség védett természeti területeiről.
Számos túraútvonal és kiépített tájékoztató táblás tanösvény várja a természetkedvelőket. Felfedezhetők a Csipak-semlyék védett
orchideái, megfigyelhető a Madarász tó csodás madárvilága és
megtekinthető a Nagyszéksós tavi bivalygulya dagonyázása is. Az
intézmény erdei iskola programmal is rendelkezik, amely során a
gyerekek élményszerűen fedezhetik fel közvetlen környezetünk értékeit és szociokulturális hagyományait.
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Kikapcsolódás az egész családnak
A mórhalmi Ezer Év Parkja korábban Mini Hungary Park néven
volt ismert. A felújítást követően már új külsővel várja a látogatókat a
népszerű makett park. A park a szabad ég alatt terül el csaknem 2000
hektáros területen. A nemzeti emlékezet parkjaként számon tartott
kiállítóhely 48 hazai műemléket sorakoztat fel. A fontos műemlékek
az eredeti méretükhöz képest 1:25-ös méretarányban csodálhatóak
meg. A várak, kastélyok, templomok, paloták és műemlékek földrajzi
elhelyezkedésére pontosan ügyeltek a park létrehozásánál, így akár
egy délután alatt felfedezhetjük hazánk érdekes építményeit, folyóit.
Mórahalom legújabb turisztikai attrakciója a Kocsimúzeum, amely
a Szegedi úti Futó-Dobó Lovascentrum mellett található. A kiállított kocsik egy-egy család történetét mesélik el. A múzeumban ös�szesen 20 hagyományos lovaskocsit tekinthetünk meg.
Mórahalom városában található a sokak által kedvelt Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő. A komplexum már több mint 40 éve
erősíti a hazai gyógyfürdők sorát. A mai elrendezését és kinézetét
azonban csak 2004-ben nyerte el egy felújítás alkalmával. Mindennek köszönhetően megannyi új medence, szauna, szolárium, gyógyszolgáltatás és sportpálya nyitotta
meg kapuit a nagyközönség előtt.
A mórahalmi Patkó Lovas és Szabadtéri Színház dél-alföld egyetlen fedett szabadtéri színháza.
A nyári évadban megrendezett musicalek, zenés vígjátékok, koncertek, újcirkuszi produkciók, valamit a
Nemzeti Lovas Színház előadásainak összeállításában fontos célpont volt, hogy minden korosztály számára megfelelő szórakozási lehetőséget biztosítson. Az előadások napján a Patkó Lovas és Szabadtéri
Színház előtt kézművesvásár, valamint a lovas bemutatókkal egyidőben állatsimogató várja kicsiket és
nagyokat.

Ásotthalom
Rózsa Sándor nyomában…
Az Ásotthalmi Láprét a Duna-Tisza köze déli részének botanikai szempontból a legértékesebb védett
természeti területe. Figyelemre méltó értéke a világviszonylatban egyedülálló mocsári kardvirág (Gladiolus palustris) több tízezres állománya, de ugyancsak említésre érdemes a fokozottan védett egyhajúvirág (Bulbocodium vernum) hasonló nagyságrendű előfordulása is. Az itt eddig számba vett 251
növényfajból 19 védett és 3 fokozottan védett. Sokszínűsége és sok szempontból egyedülállósága miatt
nevezték el első látogatói Csodarétnek.
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Pusztamérges

A Rózsa Sándor Élményház egyedülálló látványosság a településen, amely méltón őrzi a legendás betyárvezér emlékét, visszaidézve a kor szellemét. A ház
a legkisebbektől a legidősebbekig mindenkinek tartalmas kikapcsolódási lehetőséget nyújt, Rózsa Sándor
korabeli eszközökből, levelekből, képekből, könyvtári
és múzeumi darabokból álló állandó kiállításával. Az
Élményházban helyet kapott egy börtöncella is, amely
panoptikumként funkcionál, a börtön rácsai mögött
maga Rózsa Sándor várja a látogatókat. Az élethű szobor szóban is köszönti a vendégeket, Rózsa Sándor
ükunokája kölcsönözte a hangját a felvételhez.

A falu határában húzódik a mintegy 100 hektáros védetté nyilvánított
Mérgesi Puszta és a Pusztamérgesi Láperdő. Mindkét terület része az érintetlen kiskunsági tájnak, amelyek természeti képeikkel védett növény- és állatfajaikkal tartalmas kirándulási lehetőséget biztosítanak. A Pusztamérgesi
Nagyboldogasszony Templom már közel 100 éve a település központjában
áll és fogadja a híveket. Tornyában ülő három harangját 1908-ban öntötték.
Az idő múlásával és egy vihar következtében az épület állapota megromlott. Időszerűvé vált egy teljes körű felújítás, freskóit 1968-ban, homlokzatát
1980-ban újították fel.

Bordány
Bordány mellett halad el az Alföldi Kéktúra útvonala, a falu környékén remek
vadászati lehetőség adódik. A Kék túra bordányi szakasza mintegy 6,5 kilométer hosszú, és mivel a túraútvonal ajánlott két túraszakasza éppen Bordányban
„ér össze”, ezért a település kellemes környezetben, pihenéssel várja.

Forráskút
Forráskút Jézus Mennybemenetele római katolikus
temploma 1906-ban épült, közadakozásból. Jézus Men�nybemenetelére szentelték fel, erről is kapta a nevét, a
templom búcsúja is ezen az ünnepen van, azaz Pünkösd
előtt vasárnap. Az építkezéshez szükséges telket egy helyi
gazda ajánlotta fel. A templom 462 ember befogadására
alkalmas.

Öttömös
Magyar László, a híres Afrika-kutató tiszteletére a település lakói emlékparkot hoztak létre, rá emlékezvén minden év november elején
emléknapot tart a település. Magyar László édesapjának, a falu valamikori birtokosának a síremléke is a fenyőkkel körülvett pagonyban
található.
Nagyot tévednek azok, akik azt hiszik, hogy az Alföldön, közelebbről
a Homokhátságon nem sok látnivaló akad. Az igazi természetkedvelőknek, túrázóknak Öttömös környéke is képes élményeket nyújtani. Az ország második legalacsonyabb megyéjében is vitatott, hogy
hol van a magas pont. Az öttömösi erdő telepített, homokba ültetett
fenyő fenyőerdő. A viszonylag dús aljnövényzet miatt még sincs az az
érzésünk, hogy mesterséges környezetben járunk.

Ruzsa
Volt Ruzsajárási Iskola épülete 2012 óta áll helyi oltalom
alatt. Az épület már a Millennium évében állt, erről árulkodik a ma is látható emléktábla. A kontyolt nyeregtetős
épület eklektikus stílusú. Szélesen kiülő, látszó szelemenes ereszt a sarkokon könyökfákkal támasztottak meg.
A nyílászárók egyszerű szalagkerettel díszítettek.

Üllés
Szikes talajon induló tanösvény útvonalán találkozhatunk gőtével, gyíkokkal és békafajokkal.
A Horgásztóhoz vezető úton megfigyelhetjük a vizes élőhely életközösségeit. A helyi védettségű területen a szibériai nőszirom és a kosbor található.
Megfigyelhetjük a magaslesről az őzeket, nyulakat,
a ragadozó madarakat. A tónál találkozhatunk daruval, gólyával, vadkacsával, tőkés réce családdal.

Zákányszék
A tanyamúzeum bútorokat, szerszámokat, eszközöket, mutat be, amelyeket a XIX. század végén, ill. a
XX. század elején használtak a Dél-Alföld tanyavilágában. Ha idősebbek meséltek az abronyicáról vagy
suglótról és társairól, akkor most saját szemével láthatja ezeket a csodálatos dolgokat. Gyerekek játékos
formában ismerkedhetnek a szegedi alsótanyák világával, dédanyáik mindennapi használati tárgyaival,
régi fényképek és szakvezetés segítségével.
A falu központjában található az 1800-as évek közepe óta a község római katolikus temploma, a Szentháromság Plébánia-templom. A templomot Magyari Nándor építészmérnök tervezte és Gál Mihály

kőművesmester építette. A templom adományokból épült. 1936-ból
való a templomkertben lévő kálvária, melynek képei az 1800-as évek
végén készült stációkból maradtak
meg. Az újabb felújítás 2008-ban
történt Ördögh Jánosné anyagi támogatásával. Az átfestés mellett
bádogtetővel is elláttatta a stációkat.
Szeged-Alsótanya katolikus hitéletének ez volt az első központja.

Zsombó
Kisboldogasszony plébánia alapkövét 1923-ban rakták le és 1927-ben szentelték fel. Az épület nemrég
fejújításon esett át, ennek köszönhetően javult az akusztikája és a következő 100 évre biztosítja a hívek
számára a hit gyakorlását.
A viharharangok a Lápastói dűlőben
egy olyan régi kultúra és hitvilág emlékét őrzik, amelyet ma már kevesen ismerünk. Ezek a tárgyi bizonyítékai annak a hitnek, hogy az ember csak Isten
segítségével képes úrrá lenni az időjárás
viszontagságain. Az emberek akkoriban
még a természet megfigyeléseire hagyatkozva látták előre hogy melyik felhő hoz
jégverést és a harangozással igyekeztek
szerteoszlatni a felhőket.

k i s t e l e k i já r á s

Kistelek
1990-ben természetvédelmi területté nyilvánított érték a Bíbic-tó, vagy helyi nevén Tóalj. Érdekessége,
hogy Európában egyedülálló módon a város ölelésében fekszik. A Bíbic-tó a Duna-Tisza közti szikes tóláncolat egyik legkisebb tagja, vizének kémhatása egyedülállóan lúgos. A fészkelő madárfajok száma 29,
amelyből fokozottan védett négy faj, a piroslábú cankó, a gólyatöcs, a gulipán és esetenként előforduló
széki lile. A szikes tó az erősen megfogyatkozott hazai gólyatöcs állomány legnagyobb populációval bíró
élőhelye. A kisteleki temetőben lévő Kocsó Kápolnát Kocsó József kereskedő és felesége, Gémes Teréz
építtette 1899-ben a katolikus hit gyakorlására. A kápolna elé ugyanekkor elkészültek a Kálvária stációi
is. A kápolna előtt álló feszületet szintén a Kocsó házaspár emeltette 1913-ban. 2000-ben megtörtént a
kápolna környékének kegyeleti parkká nyilvánítása.
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Őseink nyomában
Ópusztaszer már a honfoglalásról szóló történetekben is szerepel. Nem véletlen, hogy éppen itt alapították majdnem ezer évvel később a Nemzeti Történeti
Emlék-parkot, amely az ősi magyar szokások és hagyományok őrzését tűzte ki célul. Számos emlékmű,
tradicionális építmény és foglalkozás bemutatása segít, hogy megismerhesse elődeink kalandos életét.
A Dél-Alföld legnépszerűbb és legismertebb kirándulóhelye a magyar honfoglalás emlékére létesített
Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark. Az 55
hektáron fekvő, gyönyörű természeti környezetben
található hazánk egyik leglátogatottabb muzeális kiállítóhelye. Ma már nemcsak a Feszty-körkép nyújt
felejthetetlen élményt az ide látogatóknak, hanem a
Park további területein fellelhető állandó kiállítások,
szolgáltatások, rendezvények színesítik a programot.
Az Emlékparkhoz vezető út mellett kapott helyet a
honfoglalás 1100 éves évfordulójának emléket állító
térplasztika, a „Magyarok hét nyila” , amelyet Morvay László grafikus és tűzzománc művész készített,
és amely 1996 óta ékesíti Ópusztaszert. Az alkotás, a
földbe fúródó nyílvesszők a honfoglalás legfontosabb
szereplőit személyesítik meg.
Az emlékpark területén belül, a Rotunda ad otthont
az 1896-ra elkészített 120 méter hosszú monumentális alkotásnak, a magyarok bejövetele című festménynek. A Feszty Árpád és tizenegy festőtársa által készített körkép a nemzeti romantika jegyében láttatja
azt, ahogy őseink Árpád vezetésével birtokba veszik
a Kárpát-medencét. A második világháborúban súlyosan megsérült, majd az 1990-es évek első felében
restaurált Feszty-körképet 1995-ben adták át, azóta több millió ember láthatta ezt a jeles alkotást.
Az alkotó Feszty Árpád (Ógyalla, 1856. dec. 24. - Lovrana, 1914. jún. 1.) festő, az akadémikus művészet jellegzetes képviselője volt. Művészetét jellemzi a vallási tárgyú és történeti képek. Népszerűségét
vitathatatlanul a Magyarok bejövetele
(1896) c. monumentális körképének
köszönhette. Több műve található a
Magyar Nemzeti Galériában.
Az emlékpark fősétányának végén kialakított dísztéren található az Árpád-emlékmű, amelyet 1896-ban, a honfoglalás
1000 éves évfordulója tiszteletére emeltek. Az alkotó páros Berczik Gyula építész és Kallós Ede szobrász.
A látogatóközpont épületében időszaki kiállítások tekinthetőek meg, továbbá
a konferenciaterem ad otthont a konfe-
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renciáknak, egyéb rendezvényeknek. A moziban a látogatók megtekinthetik a Szer története című 3D-s
animációs filmet, amely az Emlékpark ikonikus épületének, Szer monostorának a történetét mutatja be.
Továbbá megtekinthető Magyarország történelmét, meghatározó eseményeit bemutató film, a honfoglalástól napjainkig.
A millenniumi Árpád-emlékmű mellett található középkori Szer monostor templomát 1970 és 1976
között tárták fel, s a bencés monostor lakóinak mindennapjaira fényt derítő ásatások napjainkban is
folynak. A monostor templomát Trogmayer Ottó feltárta, a gazdasági épületek és az udvar régészeti
feltérképezését 1980 óta Vályi Katalin végzi. A szeri monostor romjaihoz közel honfoglalás kori sírok
kerültek elő, a feltárások eredményeit bemutatva, megismerhetjük a kora Árpád-kori települést, valamint képet alkothatunk a XIV-XVI. századi mezőváros mindennapjairól.
Prof. Dr. Trogmayer Ottó Széchenyi-díjas muzeológus, régész, egyetemi tanár (1934 – 2015) számos tudományos tisztséget vállalt, segítette Bálint Sándor jeles néprajzkutató munkáját, irányította az
ópusztaszeri ásatásokat és az ő vezetésével, tervező-szervező munkájával valósult meg az ópusztaszeri
Nemzeti Történeti Emlékpark. Tagja volt többek között az Országos Múzeumi Tanácsnak, az UNESCO
albizottságának, a Szegedi Akadémiai Bizottság Régészeti Szekciójának.
A Szeri Gyógynövényház-és kert előtt történeti alapokon nyugvó kert épült ki különböző történelmi
korszakokból kapva ízelítőt, részben alapul véve a bencés szerzetesek munkásságát. A kert úgy készült
el, hogy a középkori kolostori kertkultúrát jellemezze, azonban érvényesüljenek benne a jelenkor embere számára hasznosítható megoldások is.
A Csete jurták, jurta-szerű építményeket Csete
György, valamint Dulánszky Jenő tervei alapján
készültek. Ahogyan az ősi jurták, e pavilonok is
az égre nyílnak. A kupolatetők díszeit, Csete Ildikó textilművész által készített templomi zászlók,
valamint Nagy István által faragott padok motívumait a honfoglalás-kori ötvösművészet díszítőelemei ihlették.
Koronát idéz az 1998-ban épült Mamutfenyő-ház. Itt megtekinthetünk egy kaliforniai mamutfenyő-szeletet (bütü), melynek méretei tiszteletet parancsolnak, átmérője 6,3 méter, és a 80
cm vastag szelet tömege 7,5 tonna. A bütü korát
is meghatározták, Krisztus után 200 körül kezdődhetett élete. Évgyűrűinek határain a magyarság történelmének nevezetes dátumai láthatóak.
A történeti emlékpark talán legnépszerűbb látványossága, a szabadtéri néprajzi gyűjtemények, a
skanzen. Az ópusztaszeri gyűjtemény tervezését 1973-ban, telepítését 1979-ben indította el Dr. Juhász
Antal néprajzkutató. A fő célja az volt, hogy a Dél-Alföld mezővárosi és tanyai portái, népi építészetének jellegzetességei kerüljenek bemutatásra. A gyűjtemény házai között járva a látogatók részesei lehetnek az egykori paraszti világnak, „élő skanzen” vár
mindenkit. A népviseletbe öltözött tanyagazdák
bemutatják eleink életmódját, találkozhatnak a két
világháború közötti időszak jellegzetes figuráival, a
csendőrrel, a juhásszal. A tanyai iskolában lehetőség van részt venni egy múltidéző tanórán.
A Nomád Parkban megelevenednek a honfoglalás
korának mindennapjai, a látnivalók sokasága mellett kipróbálhatják az íjászkodást, alkalmanként
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megízlelhetik a X. század ételeit, vagy a hűen berendezett jurták egyikében teljes honfoglalás-kori viseletbe öltözhetnek. A lovaspályán megtekinthető lovasbemutató alkalmával végig követhetőek honfoglaló eleink lovasjátékai, a csaták pillanatai, a jellemző fegyverek használatával együtt.
A Puszta Háza az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark környezet- és természetvédelmi oktatóközpontja. Időszaki tárlataik minden korosztály számára érdekes módon, modern és látványos formában mutatják be szűk és tágabb környezetünket, a helyi értékektől bemutatásától eljuthatunk a globális
környezeti kérdések megismeréséig. A foglalkozások keretein belül, minden érdeklődő megismerheti a
Pusztaszeri Tájvédelmi Körzet természeti értékeit.
Az Ópusztaszeren található sövénylabirintus,
Magyarország első tematikus labirintusa. A legendás csodaszarvast formázó sövényfalak 3,5
kilométer hosszan kanyarognak. Az elágazásoknál a térség történetével, kultúrájával kapcsolatos,
többféle tematikájú, kérdésekre adott válaszok
segítenek a helyes út megtalálásában. Az útvonal
fahidakon vezet át, végül egy kilátó nyújt pihenési lehetőséget. A fűzfafonat-labirintus 1200 méter
hosszúságú, embermagasságú falait a Tisza-parti füzek ágaiból fonták, és egy honfoglalás kori
övcsat mintáját formázza.
Az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark
déli oldalán, 120 hektáros területen él ez a különleges ménes. Az Akhal Teke fajta története nagyon
messze a honfoglalás koráig nyúlik vissza. Úgy alakították ki a lovak életterét és hozzá a jurtákból álló
szállást, hogy hitelesen fel tudja idézni őseink akkori életét és átélhetővé tegye. Programlehetőségeik
között szerepel lovastúra, lovasoktatás, és lovasbemutató.
A múlt letűnt kultúráját őrző kunhalmok Magyarország szinte minden táján előfordulnak, és nem
korlátozódnak a kun szállásterületre. Az egykor itt élt népek máig fennmaradt, markáns, tájformáló
mementóit – a halmokat, lakódombokat, földvárakat egykori környezetük megismerésével lehet csak
igazán megszólaltatni. A halmokhoz, egykori várakhoz több százéves hagyományok, legendák, hiedelmek kapcsolódnak, melyek gyakran magyarázzák a hely nevét. Ilyenek Ópusztaszer térségében a
Zsuzsa-halom, Vesszős-halom, Test-halom. A Kártyás-halom, Rontószéli-halom néven is ismert,
környékén terepbejárások során őskori kerámiákat és embercsontot találtak.
Ünnepek az Emlékparkban: Az Ópusztaszeri Történeti Emlékpark számtalan ünnepnek ad otthont,
ilyenek például a Borszűrő Szent Mihály ünnepe, a Szeri Húsvét vagy a Szobori búcsú. Ez utóbbi ünnep
az Emlékpark történetéhez szorosan kapcsolódik, több mint 100 évvel ezelőtt jöttek itt össze először,
hogy megemlékezzenek Árpádról, a honszerző vezérről. Az összejövetelekhez mindig kapcsolódott
szentmise is, ezért a környékbeliek „szobori búcsú” néven kezdték emlegetni a Kisboldogasszony ünnepnapján tartott megemlékezéseket.

Pusztaszer
A Pusztaszeri Tájvédelmi Körzet az ország egyik legnagyobb tájvédelmi körzete, ahol a Dél-Alföldre
jellemző változatos élőhelyeket találunk: szikes- és homokpusztákat, szikes tavakat, ártéri területeket.
Ez a vidék mindenképpen megér egy nagyobb kirándulást, mert látnivaló akad itt bőven. Több, mint 22
ezer hektár kiterjedésű Pusztaszeri Tájvédelmi Körzetben szinte mindenki megtalálhatja az érdeklődésének megfelelő látnivalót, mivel természeti értékek és történelmi emlékek sora vár ránk.

Hétvezér emlékmű és tanösvény történelmi emlékhely, az országos jelentőségű védett természeti területek között is ritkaságnak számít. Az obeliszk emlékeztet Pusztaszer és Kecskemét történelmi kapcsolatára,
ugyanis a pusztaszeri legelők 1934-ig Kecskemét birtokában voltak. A legenda szerint, mielőtt „Szer” pusztából a nemzetgyűlés eloszlott volna, a honfoglalást megörökítendő, a hét vezér emlékére hét halmot hordtak
össze. A hét halom, mint például Árpádhalom, Sáregyházihalom, Szárnyékhalom, Vesszőshalom ma is áll a
pusztaszeri síkon.

Baks
A Tiszán nem sok átkelési lehetőség van, egyik közülük a Baks-Mindszent közti komp, mely mindenképp
megér egy próbát. A komplejárótól továbbra is a Tisza
jobb partján haladva érhetjük el az Alsó-Tisza legszebb
megmaradt kanyarulatát az Ányási-kanyart. Ide érdemes a kérészek rajzása, a tiszavirágzás idején is jönni
júniusban, mert ez egy biztos pont a különleges látvány
megfigyeléséhez.

Balástya
Őszeszéki-tó Balástya közelében található, az
ősi szikes tó számos védett faj otthonául szolgál. Legjelentősebb természeti értékét a területen található szikes tó madárvilága jelenti.
A tavon leginkább a tavaszi és őszi vonuláskor
pezsdül fel a madárélet. A szikesek igen jelentős természeti értékei alföldünknek. Egyedi jellegei miatt pótolhatatlan kincsnek számítanak.
A térségből eddig 143 védett, illetve fokozottan
védett faj került elő.
A balástyai Páduai Szent Antal plébániatemplom a község római katolikus temploma.
Stílusa inkább eklektikus, több stílus keveredésével, domináns a kései barokk is. A plébánia
alapítása már 1894-ben megtörtént, a templom
azonban csak 1903-ban épült fel Szeged város
jóvoltából. Dessewffy Sándor csanádi püspök
október 11-én szentelte föl Páduai Szent Antal
tiszteletére.

Csengele
A csengelei erdő jó levegője sokak számára ismert volt, ezért
Móra Ferenc (1879-1934) író, újságíró és muzeológus tüdőbetegsége miatt hosszabb időt töltött el a csengelei erdőben,
az Aranykoporsó című regényének egy részét is itt írta. Az erdészház mellett állt egy kb. 25 méter magas nyárfa, 380 cm-es
kerülettel. 1974-ben védetté nyilvánították az 1900 körül ültetett kocsányos tölgyfacsoportot, viszont a nyárfáról nem rendelkeztek, ezért elnevezték Móra-fának.
Csengele község lakossága és a Móra Ferenc Múzeum munkatársai közös erővel 1975-ben tárták fel, majd építették újra
a Bogár-háti templom alapfalait. A XV. században a templom török pusztítás áldozata lett, de romos falai még a XVIII.
század végén is álltak. A templomrom kutatása 1998-ban folytatódott és a templomromtól kb. 50 m-re egy újabb sír került
napvilágra. A sírban keleti, sztyeppei, pogány módra eltemetett
férfi feküdt teljes felszereléssel, láncpáncélban, fegyverzetben,
lóval. A ritka tárgyi anyag egykori viselőjének gazdagságáról
árulkodott. A koporsóhoz jávorfát használtak, mely nem volt honos az Alföldön, tehát messzebbről
kellett szállítani, mindenképpen csak rangos embernek járhatott. A temetés gondossága, a sír gazdagsága és rendezettsége, a mellette található áldozati hely és a kört alkotó „halotti házak” is erre utalnak, a
régészek tehát egy kun vezér sírjára bukkantak. A leletanyag jelenleg az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti
Emlékpark állandó kiállításán látható.
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Csongrád
Hagyomány és örökség
Ami Szegednek Tápé, az Csongrádnak Bökény. Nádasok és évszázados népmesék varázslatos világa, halászok és kubikosok, legendás mesterek és emlékezetes fogások hazája. A dél-alföldi kisváros lakóinak
élete régóta szerves kapcsolatban áll legmagyarabb folyónkkal, a Tiszával.
Homoki szőlőtőkék, drótkerítéssel határolt ártéri gyümölcsösök, a régi gazdálkodás beszédes nyomai
a város határában, a túlvégen, a belváros takaros polgárházainak sora szinte észrevétlenül változik kanyargós, régi utcácskává. Macskaköves út, hófehérre meszelt, egyszerű, deszkaoromzatos házak takaros
fakerítésekkel, ez Belsőváros, Csongrád csodálatosan megőrzött régi része. A csongrádi halászházak
alapjai 200-300 évesek, a műemlékileg védett 37 csongrádi halászház egy része magántulajdonban van.
Csongrád régi város részének halászházai kiemelkedő értékei népi építészetünknek, a folyó mentén élt
emberek titkainak őrzői.
1885-ben épült Csongrádi Malom. Fennállásának 32. évében 1916. augusztus 2-i gyújtogatás következtében leégett. Újjáépítették, máig működik és napjainkban is őrli a gabonát. Talán az utolsó malom
hazánkban és Európában, mely hagyományos technológiával őrli a gabonát. Az épület Ipari Műemlék
védettség alatt áll.

A vallás útján
A Csongrádi Boldogasszony templom épületén a Károlyi címer is jelzi a templom kapuja felett, hogy az 1769-ben
felszentelt klasszicizáló barokk stílusban épült templom
főkegyura, a Károlyi család volt. Szószéke, keresztelőkútja
és tornya később épült. A Rieger-féle orgonát 1910-ben
szerelték fel. A szentély belső felében áll a fekete márványból készült főoltár és a fehérmárvány tabernákulum. Közvetlenül a főbejárat mellett áll a Kármel-hegyi
boldogasszony kápolnája.
A Csongrádi Szent Rókus Templom Csongrád legrégebbi épen maradt épülete, nyolcszögletű szentélye a török
kori dzsámi alapjait őrzi. A barokk templom Csongrád
egyik jellegzetes épülete, mely őrzi a város régi arculatát.
A templom a török 1542-es megszállása előtt néhány évtizeddel épülhetett keresztény templomnak. Minden bizonnyal a templom a XVII. században dzsámiként szolgált
a török uralom idején, melyet később, a XVIII. században
visszaépítették eredeti funkciójának megfelelően. A mai
templom belsejében megtekinthető Szent Rókust ábrázoló oltárképet Körvey György festette 1869-ben. A szentély
olajfestménye Mária mennybemenetelét idézi.
Csongrádi Ellés-parti Monostor Csongrádtól ÉNY-ra, a
Tisza túloldalán, a hajóhídtól kb. 3 kilométerre található. A monostor romjai arról árulkodnak, hogy
a XI. és a XIV. század között lakták e területet. A legkorábbi fennmaradt oklevél forrás 1306-ból származik. 1990 és 1998. között végeztek itt ásatásokat, mely során feltárt bencés templom háromhajós,
bazilikális elrendezésű. Az ásatás anyaga jelenleg a Tari László Múzeumban tekinthető meg.
„…ilyen szép partja sehol sincs a Tiszának”
Csongrádon a Körös torkolatával szemben kialakult homokföveny mintegy 700 méter hosszan és 30
méter szélesen húzódik a város keleti végétől egészen a torokig. A plázs a nyári hónapok kedvelt társasági életének a helyszíne. Nem csoda, hiszen a 25-27 ºC-os víz és a felforrósodó homok tengerpart
illúzióját kelti. Délutánra megtelik a part fürdőző, napozó családokkal, a sekély vízben pancsoló kisgyermekekkel, standröplabdázó és focizó fiatalokkal. A Körös-torok a helyszíne minden év augusztus
első hétvégéjén a Dél-Alföld egyik legnagyobb könnyűzenei fesztiváljának.
Nevükkel ellentétben a holtágak igenis élettel teli helyek. Erről tesz tanúbizonyságot a Serházzugi Holt
Tisza. Az első gát, melyet Csongrádnál építettek,
1841-ben a Bökény nevű részt védte meg. A gátépítések során szűnt meg a Tisza serházi ága, s
maga a Serház-sziget is és kialakult egy sajátos
élővilággal, nádassal, madárvilággal rendelkező
holtág. Magyarországon csak nagyon kevés helyen fordul elő a védett tőzegpáfrány, de itt a lápos
területeken ez is megtalálható.
Folytatva a természet csodáinak sorát eljutunk egy
országos jelentőségű védett természeti területhez,
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amely a Kiskunsági Nemzeti Parkhoz tartozik. A Kónya-szék kora tavasszal üde, kiszáradó tómedre tulajdonképpen a Vidre-éri vízrendszer
jégkorszaki Ős-Duna eredetű medreinek része. Flórája és faunája egyaránt egyedülálló, eddig 84 madárfajt figyeltek meg ezen, a szántóföldek
közé ékelt területen.
Említésre méltó a Csongrádi Nagyrét Természetvédelmi Terület,
amely 1996 óta élvez helyi védelmet. A területen mintegy 123 védett fajt
tartanak számon, melyek között nagyjából 87 madár van. Értékes élőhelyei a holtágak, amelyek őrzik a táj egykori arculatát, a legfőbb értékei
az olyan fokozottan védett gázlómadarak, mint a kis kócsag, a kanalas
gém, a bakcsó és a fekete gólya. A Csongrád Nagyréti Természetvédelmi Terület jellemző társulásai a fűz-, a nyár-, illetve a ligeterdő, védett
növényei közé tartozik a réti iszalag, ezen kívül értékes élőhelyek a
hullámtéri rétek és az ecsetpázsisos mocsárrétek.
A város értékei közé tartozik az érdekes történettel bíró
csongrádi fahíd. 1896-ban a nagyréti tanyai emberek kérték a város vezetését, hogy épüljön egy fahíd a város és annak szolgáltatásainak elérésének megkönnyítése miatt. A
kérést elutasították, azonban a lakosok összefogtak, és az
esztergomi lebontott fahíd árát összeadták, és megvásárolták. A cél elérése végett példaértékű volt az emberek összefogása. A hidat 1896. augusztus 30-án állították fel, vonala a
mai pontonhídtól a folyón felfelé 40-50 méterre volt. Mivel a
hídnak jelentős része fából készült, a köznyelvtől hamarosan
megkapta a fahíd elnevezést.

Palackba zárt napfény
A Csongrádi borvidéken a szőlőművelés a középkor (4761492) óta van jelen. Vannak források, amelyek szerint a
honfoglalás (895-900) óta folyik szőlőművelés a területen.
Az első írásos bizonyítékok a XI. századból maradtak az
utókorra. A garamszentbenedeki apátság
1075-ben íródott alapítói levelében említést tesznek a szőlőművelésről, melyet a Csongrád határában lévő pusztaságokban, mezőkön végeztek. Mátyás
király idejéből (uralkodása: 1458-1490) okleveles adatok igazolják
a XIV. századi homoki szőlőtermesztés jelentőségét.
A Kadarka évszázadok óta termesztett borszőlőfajta a csongrádi
borvidéken, mely a rendszerváltozásig a leginkább meghatározó borok egyike volt. Viszont ez a fajta fokozatosan kipusztulóban van, ezért a védelméről fokozottan gondoskodni szükséges.
A csongrádi borvidék egyik kiemelkedő szőlőfajtájáról van szó, a
belőle készített csongrádi bor az országhatárokon kívül is ismert,
mely öregbíti a megye hírnevét is.

33

Csanytelek
A csanyteleki Nepomuki Szent János Római
Katolikus templomot 1841–42-ben gróf Károlyi István építtette. A templom névadója Nepomuki Szent János, aki a folyók, hidak, hajósok,
vízimolnárok, halászok védőszentje. Bálint Sándor kutatásai szerint, János alakjában a papság
misztériumát, a gyónás szentségét akarták megdicsőíteni.

Felgyő

Az elemzések szerint a felgyői, Gedahalmi ásatások során a régészek egy csontvázakat és urnákat
egyaránt tartalmazó bronzkori temetőt, egy nagy sírszámú – a VII-IX. századból származó – avarkori
temetőt, valamint néhány – III-IV. századi – szarmata sírt találtak. Az ásatások 22 éven keresztül folytak. A feltárás helyszínéül azért választották a Csongrád-Csanád megyei községet, mert korábbi terepbejárások alapján valószínűsíthető volt, hogy ott egykor egy honfoglalás korabeli falu volt.
A Gedahalom feltárásánál vezető régészként részt vett László Gyula. A XX. századi magyar régészet
egyik meghatározó alakja, László Gyula professzor két évtizeden át Felgyő közelében végezett ásatásának eredményeit dolgozták föl a Móra Ferenc Múzeum munkatársai egy kötetben.

Tömörkény
A község külterületén található Tóth János tanyája, mely valóságos kis szabadtéri múzeum. A főutcán található szerény
kis épület, mely a falu helytörténeti gyűjteményét őrzi.
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Szentes
Régi korok letűnt kincsei
Szentes és határának egyetlen, és részben álló középkori műemléke az Ecseri templom romjai ma is
láthatóak. A templomhajó ablakai román stílust őriznek. A szentély nyolcszögletű, mely három oldalával apszist képez a hajóval. Jellegzetes románkori falazású az építmény. Az előkerült régészeti leletek
alapján az építés ideje a XIII. század második felére tehető. A rom a Körös-Maros Nemzeti Parkhoz tartozó cserebökényi puszta mellett található. A Csongrád-Csanád megyei értéktárba való felvétele megtörtént, gazdagítva azt.
A kunhalmok több ezer éven átívelő kultúrák emlékei, amelyek vallanak a letűnt korok emberének természethez, tájhoz fűződő kapcsolatáról, tanúskodnak az egykori vízrajzi, ökológiai viszonyokról, őrzik
létrejöttük korának kulturális értékeit, hagyatékát. Kultúrtörténeti, néprajzi, régészeti, geomorfológiai,
tájképi, botanikai értékek hordozói. Védelmük jogi feltételeit az l996-ban jóváhagyott természetvédelmi törvényünk teremtette meg. Hatályba lépése óta ex-lege – azaz, a törvény erejénél fogva védett –
országos jelentőségű védett természeti területnek minősül valamennyi kunhalom és földvár, a törvény
a természeti emlék kategóriába sorolja.

Varázslatos kisváros
Szentes egyik büszkesége a szecessziós stílusú Petőfi Szálló. Ezt a
gyönyörű szállóépületet a korai években, 1896-ban tervezte Komor Marcell. Komor még a Lechnernél töltött évek alatt készítette
ezt a művét, ez az első önálló, megvalósult terve. A díszítésen mindenképpen érződik Lechner hatása. A magyaros szecesszió stílusát
képviselő saroképület igazán impozánsra sikerült, korszerűségét
jelzi, hogy a szálló Szentes első villanyvilágítással és központi légfűtéssel ellátott épülete volt.
A Péter-Pál Polgárház 1830 körül épült. Eredetileg a város kegyurai, a Károlyi grófok messziről idetelepített tiszttartója lakhatott benne. 1920 körül működött a ház dolgozószobájában Péter
Pál Ottokár orvosi rendelője. Ma az idelátogatók megtekinthetik
a doktor eredeti műszereit, korabeli bútorait, illetve a többi szoba
jellegzetesen századvégi berendezését. A régi gazdasági udvarban
ma egy kutatóknak berendezett ház és a kőtár áll.
Érdekes lenyomata az akkori polgári életmódnak az egykori szalon. A biedermeier bútorokkal berendezett szobát öntöttvas díszrácsokkal fűtötték, amelyek a szomszédos nagyszobában lévő kályhától kapták a hőt. Mindkét szobában
volt zongora, a házi muzsikáláshoz pedig a család gazdag kottatára szolgáltatta műveket.
A város főterén áll az 1883-ban épült neoreneszánsz
stílusú volt megyeháza. Szentes 1883 és 1950 között
megyeszékhely volt. A megyeháza homlokzati nagy
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ablakainál 6 nőalak-szobor található, amelyek
különböző mesterségeket ábrázolnak: mezőgazdaság, háziipar, hajózás, vadászat, kereskedelem, halászat. Jelenleg az épületben helyet
kapott a Koszta József Múzeum, a Konferencia
és Kulturális Központ, valamint a Levéltár. A
múzeumban több mint egy évszázada folyik a
mai Észak-Csongrád-Csanád megye történelmének, népi sajátosságának kiemelkedő forrásértékkel bíró tárgyi, képi, írásos dokumentumainak a feldolgozása, továbbá a területhez
köthető művészi alkotásoknak a tudományos
igényű gyűjtése, feltárása, nyilvántartása, megőrzése, értékelése és ezek bemutatása.
Szentes főutcájának végén az 1998-ban helyreállított Zsinagóga impozáns épülete emelkedik, melyben
funkcionálisan a városi könyvtár kapott helyet. A romantikus stílusú épület Knabe Ignác tervei szerint
épült, és 40 éves elhagyatottság után a város egyik legékesebb épületévé vált. Az impozánsan felújított
egykori zsinagógában működő Városi Könyvtár mára Szentes kulturális életének egyik meghatározó
központja. A földszinten berendezett imaszoba fogadja a zsidó felekezet tagjait és a látogatókat. Az
épületet körbevevő kertet a zsinagóga eredeti kovácsoltvas elemei szegélyezik. A gondozott parkban
elhelyezett „Olvasó nő” bronzszobor a park különlegessége.
A városháza 1911-ben épült az aradi Bohn Alajos építész tervei alapján. A neobarokk stílusban épült
épület a Kossuth és az Erzsébet teret szegélyezi két manzárdtetős homlokzatával, és egy 37 méter magas
kerek saroktorony csatlakozik hozzá, amely magában foglalja a főbejáratot ovális ablakokkal és oszlopokkal. A Kossuth térre néző homlokzatot a város majolikából készült címere (1989-ben cserélték) és
az 1836-os év emlékére emléktábla díszíti, amikor a várost megszabadították a feudalizmus alól.

Hangulatos séták
Szentes egyedi arculatát, a várost átszelő Kurca-folyó határozza meg. A Kurcáról az első oklevél 1075-ben I. Géza királyunktól maradt fenn. A folyó élővíz korában a legfontosabb halászó helye és hajózható folyója volt. A Kurca-folyó által övezett
Széchenyi-liget Szentes legnagyobb kiterjedésű parkja, mely botanikai és kultúrtörténeti emlék. A liget
jelenlegi mivoltában a Kurca-folyó által övezett természetvédelmi terület, egyben Szentes turizmusának központja. A hét hektáros, árnyas liget
természeti szépsége, gazdag növényzete és állatvilága is nagyban hozzájárul Szentes egyedülálló természeti adottságához. A strandfürdőt körülölelő Kurca folyócskán
lehetőség nyílik vízibiciklizésre, csónakázásra, kajakozásra és
kenuzásra, a csodálatos természeti környezet és a sokszínű
szolgáltatások az egész
család felfrissüléséről
gondoskodnak.
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Értékeink
Szentes a Kárpát-medence jeles agyagműves települései közé tartozik, ahol az iparosok a helyben kitermelt alapanyagból nem tűzálló termékeket, hanem álló edényeket, elsősorban korsókat készítettek.
A polgári-úri igények kielégítésének fontosabbá válásával nyert teret a fekete díszedények (fekete kerámia) előállítása, melynél a kerámiák az égetés során nyerik el jellegzetes színüket. Amikor az edények
vörösen izzanak, a kemence összes nyílását lezárják, a tüzet elfojtják, és az így létrejött oxigénhiányos
környezetben végbemenő kémiai folyamat során válik a kerámia feketévé. Az edényre kerülő díszítési
minták, formák alapján lehet azonosítani.
A tekerő vagy nyenyere, régies nevén tekerőlant pedig az Alföld középső és déli részén terjedt el leginkább. A magyar népzenekutatás hőskorában már felfigyeltek a tekerőre. A tekerőlant (tekerő, nyenyere)
egy olyan húros hangszer, ahol a dallam- és kísérőhúrokat egy begyantázott kerék tartja folyamatos rezgésben. A játékos a dallamhúron billentyűk segítségével szólaltatja meg a melódiát. Európában a X. században jelent meg és számos helyen elterjedt. A magyar népzenében a XVI. századtól kezdve van jelen.
Szentes járásban folytatva utunkat megannyi épített és természeti értékkel találkozhat az ide látogató.

Nagymágocs
A nagymágocsi Károlyi kastélyt 1896 és 1897 között Károlyi Imre építtette, eklektikus neobarokk stílusban. A kastélyt és hozzátartozó épületek egy részét Ybl Miklós tervezte. Az összes épülete eredeti
állapotban maradt meg, jóllehet a kastélyhoz az idők folyamán hozzáépítettek, és egyes részeit lebontották. A kastélyt 41 hektáros gondozott park öleli körül, ami a parképítő művészet remekei közé tartozik;
XVIII. századból származó barokk szobrok díszítik. Az angol kert kiemelkedő értékei a ritka őstölgyek
és fenyőfélék, de itt áll az 1883-ban épült egytornyú, neoromán stílusú, egyhajós, hossz-házas, római
katolikustemplom is. A turisztikai vonzerőt növeli a kastélyhoz tartozó, 10 hektáros tó is. Napjainkban
a Károlyi-kastély szociális otthonként működik.
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Szegvár

Árpádhalom

A Kurca folyó szegvári szakasza a Ludasi csatorna torkolatától a Berki zsilipig terjedő rész.
Szegvár és környéke valóságos
horgászparadicsom. A vadregényes ártéri erdővel körülvett
Tisza-holtág három kilométerre található. A gazdag vízivilágnak köszönhetően Szegvár és
környéke már az újkőkorszakban lakott terület. A községtől
északra, a Tűzköves nevű határrészen feltárt újkőkori település
leleteinek egy része a helyi falumúzeumban tekinthető meg.
Szegvár ősrégi lakott hely, már
az újkőkorban (i.e.6-5. évezred) is jelentős nagyságú telepet alkottak a hajdani Kontra tó partján élő
emberek. Ez, a Tiszai kultúrához tartozó népesség nagy mennyiségű vonaldíszes kerámiát, és a híres
Tűzköves Sarlós Isten szobrát hagyta ránk, és még sok-sok egyéb leletet, melyek jelentős része a helyi
Falumúzeumba megtekinthető, ahol jól szolgálják a helyi általános iskolai oktatást és a közművelődést.
Szegvár település szívében található a Károlyi-kastély épülete, mely 1773-tól vármegye központként
működött. Később az épület felújításra került, majd polgári leányiskolaként, óvodaként működött, az
1900-as években a gyermekotthonnak adott helyet. Jelenleg Innovációs Oktatási-és Közösségi Központként működik. A szegvári Károlyi-kastély előkertjében terebélyesedő liliomfa méltóságteljesen őrzi a

Berchtold Lipótné az 1890-es évek
közepén vette kézbe, az árpádhalmi gazdaság irányítását. A Károlyi-Berchtold kastély 1897–1898
folyamán historizáló, klasszicista
és eklektikus stílusban építette, a
23 holdas erdő közepén. Az épület
központi része földszintes, oldalszárnya emeletes, udvari traktusán
íves kiképzésű, oszlopos, födött terasszal. Az épület ma művelődési
ház, iskola és könyvtár.

régi idők emlékeit. 2018-ban az Ország liliomfája online versenyen különdíjat kapott
„Az Ország legidősebb magnóliája” címen.
A megyében alig van olyan település, ahol
ennyi XVIII. századi népi építészeti emlék
lenne. A Pusztai-féle szélmalom 1865-ben
épült, jelenleg felújított állapotban turisták
által is látogatható, berendezése teljesen
ép, korabeli.

Derekegyház

Derekegyház település fő látványossága a Kórógy-ér mellett található,
1765-ben bécsi barokk stílusban épült Károlyi-Weiss-kastély. Az eredetileg földszintes épület a Károlyiak kedvelt nyaralóhelye volt, akik 1869-ben
egy emelettel bővítették. Később Weissz Manfréd gyáriparoshoz került a
kastély, aki nagyüzemi gazdálkodás céljára használta.
A Károlyi-család derekegyházi birtokán született 1836-ban a Furioso
Senior névre keresztelt mén, akinek fedeztetéséből hozták létre a Furioso-north star nevű, nemzeti kincsnek számító lófajtát. Ennek apropóján
állították a Furioso Senior-emlékművet.
Minden év július második hétvégéjén kerül megrendezése a Palacsintafesztivál Derekegyházon. A palacsintasütés a falu és környező települések
összefogásával valósul meg, a fesztivál idején minden arra járó friss palacsintát kóstolhat. A fesztivál idején színpadi kulturális műsorokat láthatnak az érdeklődők, részt vehetnek a palacsintatáncban vagy akár palacsintaevő versenyen mérettethetik meg tudásukat.
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Eperjes
A Királyság puszta, a Körös-Maros Nemzeti Park fontos részét képezi ez az 1000 hektáros természetvédelmi szikes terület. A Kék túra útvonal a pusztán halad át, ahol védett állatok és csodálatos ritka
növények is találhatóak.

Fábiánsebestyén
Fábiánsebestyén határában korábban még
két szélmalom is működött, ám mára már
csak az egyik maradt fent, az úgynevezett
Cserna-féle szélmalom. 2001-ben kezdett
jobbra fordulni a malom sorsa, amikor
teljesen fel lett újítva, új tetőszerkezetet,
vitorlákat, és belsőszerkezetet kapott, így
ismét régi fényében tündökölhet. A malom tökéletes egy gyönyörű hétvégi kiránduláshoz, kulcsát bárki elkérheti, így bármikor meglátogathatja a fábiánsebestyéni
szélmalmot.

h ó d m e z ő vá s á r h e ly i já r á s

Hódmezővásárhely
Az építészet nyomában
Hódmezővásárhely épített örökségének leginkább exkluzív „darabjai” az országos védettséget élvező
műemlékek. A történeti épületállomány tömegén belül a „jéghegy csúcsát” jelentik kiemelkedő építészeti, vagy történeti, néprajzi jelentőségük okán. Számukat mindenekelőtt a hivatalos örökségvédelem
aktuális tendenciái határozzák meg.
A Fekete Sas a város büszkesége, sőt egyik szimbóluma is. Az épület Pártos Gyula tervei alapján készült és az ünnepélyes átadására
1905 karácsonyán került sor. A belső kiképzés mely, - aranyozott
díszvakolás, a bálteremben nagyméretű tükrök, gipsz domborművek és szecessziós vonalvezetésű páholyok, a díszvakolások
melyek, - finom ornamentikát, növényi díszítéseket hordoznak,
monumentális ablakok - faragott díszekkel és a külső megjelenés
összhatásának eredményeként a város egyik legszebb neobarokk
és rokokó stíluselemeket felhasználó eklektikus épülete lett. Közép-Európa második legnagyobb és legszebb oszlop nélküli báltermével rendelkezik, amely egyben Csongrád-Csanád megye legtöbb vendég befogadására alkalmas rendezvényháza.
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Az 1868-ban alapított Hódmezővásárhelyi Első Takarékpénztár (Nagytakarék) új székházának építése
1906-ban kezdődött. Az impozáns, szecessziós palota Müller Miksa tervei szerint épült, és 1907-ben került átadásra. A kupola tetején Merkúr áll, a főhomlokzat alakjai a takarékosságot és a mezőgazdaságot
jelképezik, Balla József és Rubleczky Géza munkái.

Hódmezővásárhely Téglaépítészete
A vásárhelyi téglaépítészetet elsősorban a lakóházak nagy száma
és jó minősége teszi igazán különlegessé, amelyek a városképet is
meghatározzák. Pontosan ez különbözteti meg a vásárhelyi téglaházakat más alföldi mezővárosoktól: nálunk nem csak egyesével,
önmagukban állnak és nem csak kuriózumnak számítanak, hanem
következetesen sorakoznak egymás mellett, kisebb-nagyobb szigeteket alkotva és ez a sok-sok sziget gyakorlatilag lefedi az egész várost. Ezek az épületek mind a vásárhelyi téglaépítészet hőskorának
emlékei, és különleges helyet foglalnak el az ország építészetének
történetében is.
A vásárhelyi téglaépítészetnek a középületeken és lakóházakon kívül van még egy feltétlen említésre méltó emléke: az árvízvédelmi
fal. Ez talán a legszebb kifejezője annak, hogy téglaépítészetünk
különleges az országban. Egyedi ez az építmény, árvíz elleni védekezésül az országban sehol máshol nem építettek állandó téglafalat.
Ugyanakkor roppant mérete jól kifejezi, hogy milyen téglanagyhatalom is volt Hódmezővásárhely egykor.

Élő hagyományok
A tanyák tűnő félben lévő világának megörökítésére vállalkozott a Kopáncsi tanyamúzeum. A hatholdas kisparaszti tanya épületeinek és a század eleji életforma tárgyi emlékeinek a bemutatása a fő
célja. Az 1890 táján épült Kovács-tanya mai képe az 1920 körüli állapotot tükrözi. Az 1879. évi nagy
árvízet követően épült tanya, és a hozzá tartozó melléképületek, a nagy kiterjedésű gyümölcsössel, a
dél-alföld egyetlen muzeális kiállítóhelyeként működik.
Hódmezővásárhelyen a szélmalmok a XVIII-XIX. század fordulóján jelentek meg a város peremén és a
tanyavilágban egyaránt. az úgynevezett Papi-féle szélmalom, amelyet 1856-ban épített Csánki Bálint,
majd 1891-ben került a Papi család birtokába. A XIX-XX. század fordulóján a műmalmok előretörésével a tanyavilágban működő szélmalmok jelentősége fokozatosan csökkent. Az Országos Műemléki Felügyelőség 1962-ben nyilvánította népi műemlékké.
Az árvízvédelmi fal mellett épült egykori gazdaporta 1974 óta áll műemléki védelem alatt. Két
épületszárny húzódik egymással szemben, melyeknek építési ideje a XVIII. és a XIX. század fordulójára tehető. A népművészeti tájház amellett, hogy
múzeumi kiállítóhelyként működik, helyet biztosít
az év jeles napjaihoz és ünnepeihez fűződő rendezvényeknek, valamint múzeumpedagógiai foglakozásoknak is.
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Fazekasság
Az 1912-ben megalakított hódmezővásárhelyi Majolikatelep mind a mai
napig rányomta bélyegét a vásárhelyi
kerámiára, elsősorban a fazekasműhelyek forma és motívumkincsére. Majolikatelep alapító művészei:
Endre Béla és Tornyai János festőművészek, Kallós Ede, Pásztor János és
Rubletzky Géza szobrászművészek.
Érdeklődésük középpontjában a
népi kerámia állt és a művészek széleskörű, európai kitekintésű műveltsége meghatározó volt. A XIX. században Hódmezővásárhely az ország
legnagyobb fazekas központja volt.
Hódmezővásárhely az alföldi fazekasság egyik központja volt, virágkorát a múlt század második felében élte. Minden városrész eltérő stílusjegyekkel dolgozott. A vásárhelyi
fazekasok nagyobb mennyiségben tálakat készítettek, de butella, kancsó, bögre, köcsög, bödön, tintatartó, edény és kulacs is kikerült a kezük alól. A Belvárosi Fazekas házban Ambrus Sándor fazekasmester kiállítótermét, valamint műhelyét tekinthetik meg az érdeklődők.

Kultúra
A hódmezővásárhelyi Tornyai János
Múzeumot 1905-ben alapította a város. Néprajzi gyűjteményét az 1904-es
ipari és mezőgazdasági kiállításra ös�szeadott tárgyak alapozták meg, melyeket Kiss Lajos gyűjtött össze Tornyai
János festőművész irányításával. Az intézmény 1930-ban régészeti osztállyal
bővült. Képzőművészeti gyűjteményének alapját Tornyai János festőművész
közel ezer műve vetette meg. A művész
nevét a múzeum 1951-ben vette fel.
A múzeum Hódmezővásárhely és térsége rendkívül gazdag régészeti, néprajzi, helytörténeti emlékeit, képző- és
iparművészeti alkotásait mutatja be.
2006-ban jött létre Magyarországon
egyedülálló Emlékpont, amely Hódmezővásárhely történetének a kommunista diktatúra alatti évtizedeit dolgozza fel. Az intézmény stílusában, vizuális megjelenésében illeszkedik napjaink világához Az
Emlékpont egyben oktatási-kutatási központ is: kiváló lehetőséget biztosít a XX. század diktatórikus
rendszereinek megértéséhez, feldolgozásához és tanításához.
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Templomaink

Kiállítás

Újváros református temploma adományokból
épült 1898-ban Sándy Gyula tervei alapján. Kivitelezői Koncz Pál és Szabó Mihály építőmesterek voltak. A templomkertben helyezték el Újváros lelkészének, Györffy Józsefnek (1869-1929) a
portréját.
A Tabáni Református templom 1903-1904-ben
épült fel Borsos József tervei alapján, Kovács József
és Hézső István helybeli vállalkozók kivitelezésében. Az épület a hódmezővásárhelyi téglaépítészet
egyik legjellegzetesebb megjelenési formáját tükrözi. A templom különlegessége, hogy 64 dallamot
játszó toronyzene is szól. Ennek egy része a református énekkönyvből való, a többi pedig klasszikus, Bachtól Händelig. A templom előtt lévő körforgalom közepén Borsos József emlék oszlopa áll.
A Susáni Református templom és lelkészlak terveit Borsos József készítette, az építéssel Katona
Gyula és Strucskó József építőmestereket bízták
meg 1910-ben. Az épület vasbeton bolt-hajtással,
jellegzetes préstégla díszítéssel készült. A templomkertben látható a II. világháború susáni áldozatainak emléktáblája.

A három évtizedes múlttal rendelkező Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazda Napok Szakkiállítás
és Vásár a magyar mezőgazdaság egyik legnagyobb jelentőségű szakmai találkozója. A méltán híres, 4
napos esemény évről évre több tízezres (60 ezer fő, 2018) tömegeket vonz.

Mindszent
A korábbi Pallavicini tér közepén áll a kastélyszerű, neobarokk volt községháza (1993 óta városháza),
amely 1938-ban épült Rimár József építészmérnök tervei alapján. Árkádos bejáratának tömbszerű pillérein kiugró díszes erkély nyugszik, főhomlokzatának emeleti ablakai kosáríves kiképzésűek. A városházát gyönyörű park övezi platánsorral, nemes fákkal, bokrokkal, nyári virágokkal.
A Mindszenti Tisza-parti szabad strand, a Tisza bal partján, a Kurca torkolatánál fekszik. A településtől 5 percnyi kerékpárútra levő üdülőtelep és homokos strand a nyaralók, vízitúrázók kedvelt helye.
Mindszenti rév a Mindszent-Baks útvonalon haladó komppal átkelhetünk a Tiszán.

Hódmezővásárhely öröksége
Hódmezővásárhelyi rögön élő, itt évtizedek, évszázadok alatt kialakult nemes, kiváló felépítésű lófajtát
tenyésztenek, amely ma veszélyeztetett magyar lófajták közé tartozik. Lovaik a Furioso-North Star fajta
Hódmezővásárhelyi tájfajtájának egyedei. Főleg természetszerű, számukra komfortos, szabad tartásban, (télen, nyáron) nagy mozgástérrel tartják őket.
„A Kéktói Ménes alapítója kéktói Kucsora István, akinek a lovak iránti szeretete, tisztelete egész életét
meghatározta. Büszkén tenyésztette ezt a magyar őshonos, nemzeti kincsként jegyzett Furiso-North Star
lófajtát, amely Mezőhegyesről eredeztethető…”
(forrás: https://kektoimenes.hu/hireink/a-kektoi-menesnel-forgatott-a-szentes-televizio)

Reprezentatív népművészet
A hódmezővásárhelyi szőrhímzés alapját a legrégibb, ún. szőrös párnavégek képzik. A szőrös párnavégek mintáinak szerkezetében reneszánsz hatás érvényesül. Alapanyaguk a kendervászon, amit a magyar racka juh gyapjából font és növényi festékkel színezett fonallal varrtak ki. A mintákat feltehetően
szabadkézzel rajzolták, zsíros korommal vagy átmásolták a kész, kivarrott párnavégekről. A párnavégek
gyűjteménye a Vásárhelyi Tornyai János Múzeum anyagának egyik legbecsesebb része.

Mártély
A képzőművészek kedvelt alkotóhelye, a tájképileg is megkapó mártélyi Tisza-part, mely 1971-óta
védett. A Tisza egykori árterét az 1846-ban megkezdett folyószabályozás a töredékére zsugorította.
A körtvélyesi és az ányási kanyar átmetszésével két holtág keletkezett. A morotvákkal bezárt szigetek,
mélyfekvésű ártéri erdők, rétek buja növényzete
gazdag állatvilágnak nyújt menedéket. Így a terület 1979 óta szerepel a nemzetközi jelentőségű
vizes élőhelyek között a Ramsari Egyezmény
alapján. A mártélyi holtág kedvelt üdülőterület,
ahol szabadstrand, kemping, csónakkölcsönző,
éttermek, lovaglási lehetőség is van.
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A Mártélyi Tájvédelmi Körzet legújabb létesítménye az ún. Ártéri tanösvény, mely a terület északi
„korhány” elnevezésű részterületét mutatja be. A nyolc állomással rendelkező tanösvény 2.6 km hosszú,
és a holtág kialakulásán túl megismertet az árvízi védekezéssel, valamint az árterek élővilágával. Ez a
tanösvény a mártélyi üdülő telep parkolójából indul, ahol parkolási lehetőség is van. Itt került ugyancsak kialakításra a „Bodnár Bertalan Természet- és Környezetvédelmi Oktatóközpont”.
Az Árpád-kor óta bizonyosan lakott kicsiny falu lakóinak élete a folyóval szorosan összeforrt. A tizenkilencedik századi folyószabályozások nyomán a vízparti falu házai távolabb kerültek a folyó partjától,
ekkor változott holtággá a csodálatos vízpart. Különösen a Rákóczi utcában találunk jellegzetes, régi,
100 éves halászházakat.
Makovecz Imre építész által tervezett Boldogasszony Kápolna vagy, ahogy a mester nevezte: a Boldogasszony házacskája. A házacska szakrális jellegű és a Mária-kultusz jellegzetes szimbólumaival díszített, kápolna-szerű épület, amelyben a Máriát ábrázoló stilizált szobor, a bejárat mellett pedig két, a
kezükben liliomot tartó angyalszobor látható, Kovács B. Emőke alkotásai.

Székkutas
A Körös–Maros Nemzeti Park dél-alföldi területi egységeinek egyike a Székkutas és Békéssámson közötti Kardoskúti Fehér-tó és a tó védőzónáját képező Orosházi- és Csomorkányi-puszta. A Fehér-tavat
1966-ban nyilvánították védetté. 1979-ben került fel a Ramszari egyezmény védett területei közé és
1997-től a Körös–Maros Nemzeti Park egyik egysége. Az 5629 hektár területű puszta a Dél-Tiszántúl
legnagyobb pusztája. Ennek fokozottan védett része a 263 hektár kiterjedésű Fehér-tó.
A székkutasi születésű Dani Róbert 2011-ben barátaival karöltve hozta létre a csokigyárat és mintaboltot. Céljuk, hogy olyan kézműves bonbonokat és táblás csokoládékat készítsenek, melyek formai
megjelenésüket és felhasznált alapanyagaikat tekintve is egyedi élményt nyújtanak a vásárlóik számára.
Az általuk gyártott bonbonok, pralinék, trüffelek kiváló minőségű belga csokoládéból, tartósítószer felhasználása nélkül készülnek, prémium minőségűek. Termékeik közül a pálinkás bonbonok a legmeghatározóbbak, ugyanis ezek a párlatok Magyarország dél-alföldi régiójából származnak.
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Makó
Hungarikum
A makói vöröshagyma a népi nemesítés magasiskolájának eredménye. Kifejlesztettek egy, csak erre a
térségre jellemző technológiát, amely különleges értékké, sajátos magyar mezőgazdasági termékké tette
a makói vöröshagymát. A hagyományos vöröshagyma az itteni természeti adottságok közepette egy nyáron nem képes kellő nagyságúra növekedni, ezért termesztési időt egy évvel meg kellett toldani. A száraz
és forró nyár, a napsütéses órák magas száma kiváló
minőséget, többrétegű, jól záródó nyakrészű erős héjazatot eredményez, mely a jó eltarthatóság feltétele.

Makovecz hagyaték
Makó fő büszkesége a 2012 elején megnyitott, Makovecz Imre által tervezett Hagymatikum termálfüdő. A Hagymatikum egyedülálló belső tereivel és a műalkotásnak is tekinthető tetőszerkezetével az
organikus építészet egyik magyarországi remekműve. Számos medencével, wellness- és gyógyászati
részleggel, kiterjedt szaunavilággal, gyermekvilággal, étteremmel, szépészeti részleggel és természetgyógyászati részleggel várja vendégeit.
Az ugyancsak Makovecz Imre tervezte Hagymaház, organikus, négytornyú épület a város és a szűkebb
régió egyik legismertebb látványossága, legjelentősebb kulturális központja. Az épület az organikus
építészet ékes példája, tornyai égbeszökő növényeket idéznek, alapjai, mintha a földből nőnének ki.
A fehérre meszelt falfelület az alföldi tanyavilág házaira emlékeztet. A Hagymaház ad otthont Makó
színháztermének is.
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Makó városában találhatjuk a szintén a hagymához köthető,
Hagymavirág szökőkutat, mely a Széchenyi teret színesíti.
A kút középpontjában egy vízgömb áll, mely a város jelképének, a hagymának a virágára emlékeztet. A vízsugarak játéka
felejthetetlen látványt biztosít, mind a főúton közlekedőknek,
mind a téren sétálóknak.
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Makó legősibb építészeti emlékét a város legmagasabb pontján, egy ősi kunhalmon, 1734 előtt
Jankovich Pál prépost építette. Minden bizonnyal ez volt a város első téglaépülete. A Kálvária kápolna
megjelenésében egyszerű, minden hivalkodástól mentes, a népies barokk stílusjegyeit viseli. Az előtte
lévő mészkőkeresztek 1869-ben készültek, az épület körüli stációkat a hívek adományaiból 1880-ban
állították. A műemléképület különlegessége a benne elhelyezett öltöztető Mária-szobor, valamint a két
„szentsíri deszkakatona”. A kápolna műemléki és régészeti feltárása 1989-ben történt meg. Ekkor tárták
fel az épület alatti XVIII. századi sírokat rejtő kriptát is.

Kulturális ajánló

Kihagyhatatlan látnivalók
A Bérpalota a makói főtér és a városkép meghatározó része, 1927-ben épült
neobarokk stílusban. A Széchényi téren, a város főterén található, a Korona
Szálló és a Régi városháza mellett. Az épület igazán különleges, gazdagon díszített. Legékesebb része a
Korona Szálló felőli oldala, itt található a kupola, melynek két szárnyát manzárdtető hangsúlyozza ki,
valamint a változatos, gazdagon tagolt attika. Egész Európában itt látható a második legnagyobb molnárfecske kolónia.
Makó egykori zsidó közössége az Alföld legősibb és egyben legjelentősebb közössége volt. Ma már
csupán az ortodox zsinagóga áll, amelyet 1895 körül építtettek romantikus stílusban. A 2002-ben felújított épületegyüttes az ország második legnagyobb ortodox zsinagógája. Jellegzetessége kétszintes női
karzata, valamint a még helyreállításra váró rituális fürdő.
Makó mezővárosa a XVIII. század
közepétől a csanádi püspök-földesurak joghatósága alá tartozott. Bár
a püspökség székhelye Temesvárott
volt, Makó uradalmi központként a
püspökség gazdasági hátországának
számított. A ma látható rezidenciát
és kápolnát Köszeghy László püspök
építtette 1826-ban. Egykor tizenegy
holdas kert tartozott hozzá. Az épületegyüttes a vidék legszebb klas�szicista, kuriális épülete. A kápolnát
1935-ben modernizálták.

A József Attila Múzeum, Makó város múzeuma, melyet 2008-ban újítottak fel, így egy modern épületben fogadja a látogatókat. Itt tekinthető meg a Makó városának 300 éves történetét bemutató „Küzdelmes évszázadok” várostörténeti kiállítás. Ez korabeli dokumentumok és tárgyak segítségével mutatja be
a város múltját, sokszínű kultúráját a török pusztítás utáni újjátelepüléstől a rendszerváltásig. Működőképes Ford T-modellel tiszteleg az egykori tervező, Galamb József előtt, aki a város szülötte volt. Pulitzer Józsefre, a világhírű amerikai laptulajdonosra makói származásának dokumentumai emlékeztetnek.
A múzeumhoz kapcsolódó Espersit-ház, a múzeum irodalmi kiállítótere. Régen, gimnáziumi évei alatt
ebben az épületben lakott József Attila költő Dr. Espersit János ügyvéd pártfogoltjaként. A Múzeum
udvarán helyet foglaló épületegyüttest (bár nem önálló szabadtéri néprajzi múzeum) skanzennek nevezik, hiszen a tágas tér, a paraszti gazdaság épületei, valamint a kiállított gazdag néprajzi anyag alapján
önálló, kerek egységnek tekinthető.
A Makói Hagymafesztivál gazdag és értékes hagyományokra épülő rendezvény, mely több mint 20
éves múltra tekint vissza. Az évek előrehaladtával egyre bővült a fesztivál szakmai és szórakoztató programja. A hagyományokhoz híven ilyenkor kiállítók érkeznek és mutatják be termékeiket és kézműves
áruikat, ezzel igazi színes forgatagot alkotva. Ezen kívül családi programok, játszóház, gyermekkoncertek, gasztronómiai különlegességek és rengeteg látnivaló teszi teljessé az eseményt.

Közel a természethez
A Montág-puszta a Csanádi-puszták középső tagja. Nyugati oldalán helyezkedik el egy nagykiterjedésű időszakos mocsár, a Nagy-Zsombék. A különleges növénytársulásokon kívül számos madárfaj
otthona, melyek nagy telepekben költenek itt. 2008-ban a Montág-pusztát is felvették a nemzetközi
jelentőségű, a Ramsari Egyezmény hatálya alá tartozó, vizes élőhelyek közé.
A Maros folyó hossza megközelítőleg 749 km, a magyarországi szakaszé ebből 48 km. Vizében a hazai
halfajok jelentős része előfordul. A folyó hullámtere és szigetei sok helyen még igen vadregényesek, természetes állapotban fent tudtak maradni, galériaerdei értékes növény- és állatvilágának adnak otthont.
A makói Maros-parti strand és környéke jellegzetes hullámtéri fűz-nyár ligeterő, de elvétve keményfás-ligeterdő foltokkal is találkozhatunk. Ezek a fás társulások számos faj otthonául szolgálnak. A védett
gerinctelen állatok közül tömegesen fordul itt elő. A faunisztikai ritkaságok közül mindenképp meg kell
említeni a bozontos cserjecincért (Cortodera villosa), a mácsonyacincért (Agapanthia osmanlis).
A makói lombkorona tanösvény és Maros Kalandpart egy hihetetlen világba kalauzol mindenkit.
Minél feljebb érkezünk a lombkorona felső szintjei felé, annál inkább megváltozik körülöttünk a világ.
A lombkorona sétányon egy függőhíd, és a Hagymaterasz árnyas részei gyönyörű panorámaképet festenek a látogató elé. Sőt, kipróbálhatjuk a lejutás leggyorsabb módját is, a csőcsúszdát.

Csongrád-Csanád Megye Kincsei
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Csanádpalota
A barokk Római katolikus templom a község főterén áll. Alapkövét 1768-ban helyezték el, a csanádi
püspök megbízásából Pétsi István pécskai plébános Nepomuki Szent János vértanú tiszteletére 1773május 16-án szentelte föl. A helység lakói tisztelettel adóztak gróf galánthai Fekete György emlékének, a
templom és a plébánia létesítőjének. A szájhagyomány szerint a mai főoltárkép térdeplő alakja a grófot,
az imádkozó nő a gróf feleségét ábrázolja. Mindkettőjüket a templom kriptájában temették el.

Kiszombor
Kiszombor kora Árpádkori település, bár írásos említései csak a XIII. századból maradtak fenn: Zombur,
Zumbur, Zumbor. A név magyar névadású, személynévi eredetű. A vidék a bizánci ortodox rítus szerint
megkeresztelkedett Ajtony szállásterülete volt. A fontos
marosi só szállító útvonal mentén, a révátkelő közelében kialakult kis település később a Csanád nemzettség
birtokába került.
Kiszombor egyik híres épülete a Rónay Kastély és
kúria. A kastélyt Rónay Móricz építette Ferenc Ferdinánd miramári uradalmának mására. A főispán a
Bach-korszakban visszavonult és ekkor tájt a kastélyban nagy fogadások és ebédek zajlottak. Az itt tartott
estélyeken megfordultak a kor híres emberei, állandó vendég volt Földeákról Návay Tamás és Szegedről
Ziffer Alfréd fogorvos. Rónay Móricz halála után még
több generáción át birtokolták Rónayk a kastélyt utolsó tulajdonosa Blaskovich Péterné Rónay Magda volt.
A romantikus stílusú műemlék 1858-ban épült, és nagy
belmagasságú terekkel, nyugati rövid oldalán háromszintes, bástyaszerű toronnyal rendelkezik. A toronyból
csodálatos panoráma nyílik a Torontál térségre, tiszta
időben Temesvárig is ellehet látni.
A település másik híres épülete a Rotunda. A Római katolikus templom, belül hatkaréjos boltozata
utólagos a XIII. századból gótikus szerkezettel. A szentélyben gótikus falképek 1370-1390 közötti időből több periódusban. A boltozatában pestis utáni fogadalmi képek 1750 körüli időből. A neoromán
templomról 1980-1983 közötti restaurálás alkalmával leválasztották a rotundát. A neoromán templom előcsarnokában Nepomuki Szent János-szobor, és festmények
találhatók a barokk kori templomból.
Európában összesen 3 ilyen stílusú templom van, mindhárom az egykori Magyar Királyság területén, annak is
keleti részein, Kiszombor, Karcsa és Gerény, valamint ide
tartozik a kolozsmonostori, melynek csak az alapjai kerültek elő a régészeti feltárás során. Hasonló stílusú körtemplomok a Kaukázus vidékén találhatók.
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Ambrózfalva
A Csanádi terület a Körös-Maros Nemzeti Park része, az
ország egyik legjobb talajadottságú vidéke. A mezőségi
talajú hátakat egykor löszpuszta rétek, pusztai cserjések
borították. A löszhátak közötti mélyebb fekvésű, lefolyástalan területeken ősi szikesek alakultak ki, a magasabb térszinteken gazdag lösznövényzettel. Május elején
kamillamezők illatoznak a padkás részeken. A gémeskutak ágasán pusztai ölyv, kígyászölyv pihen meg. Az időszakos vízállású területeken ritkuló madárfajok költenek,
ősszel vadludak, darvak éjszakáznak a vizes pusztai élőhelyeken.

Apátfalva
Az apátfalvi festett bútorok a falusi bútorkészítő asztalosok remekei, akik, egyéni stílust alakítottak ki, és képviseltek, sok évtizeden keresztül.
A festett bútorok a többi településtől eltérően
a háborúk után is még használatban voltak a
faluban.
A hímzés, összehasonlítva más európai népművészettel, a magyar népművészetben különösen
jelentős. Fontos, hogy szülőhelyünk értékeként
ápoljuk, és tovább is adjuk ezt az egyedülálló
népművészeti motívumvilágot, hiszen az apátfalvi fehérhímzésben megtalálhatók a palócföldi és a dél-alföldi hatások egyaránt.
A csanádpalotai út mentén áll a Langó kereszt,
amelyet Langó Mihály és felesége állíttatott, és a Langó- kápolna, amelyet Langó Mátyás és felesége
1900-ban építettet. A kápolna építésének története szomorú. A szájhagyomány szerint a házaspár fia,
András egy vihar során eltévedt, a kétségbeesett szülők csendőrökkel és katonákkal keresték. Az édesapa megfogadta, ahol megtalálják a fiút, ott hálából templomot építtet. A kimerült gyerekre egy katona
talált rá a Langó - kereszt tövében.

Csanádalberti
A csanádalberti evangélikus templom a 1882-ben
épült klasszicista stílusban, a város központjában áll.
A szentély kívülről a hatszög három oldalával záródik, míg belül félköríves kialakítású; félgömbkupolája
alatt kapott helyet a fa oltár és a szószék; előbbi festése
vörös márványt imitál, és Krisztust a keresztfán ábrázoló oltárkép díszíti.

Földeák
A Szent László Római Katolikus templom alapkövét Csajághy Sándor püspök 1855. november 18-án
tette le és áldotta meg. Az építés gyors ütemben haladt, 1856. május 11-én, pünkösd ünnepén tartották
meg a zöldág ünnepséget. A park közepén, szabadon
álló romantikus stílusú templom architektúrájában
uralkodó a korai gótika, ami ókeresztény és bizánci
elemekkel keveredik.

Királyhegyes
A királyhegyesi Csikóspuszta természet közeli állapotban megmaradt élőhelyek egyike. 1997 óta tájvédelmi terület, a Körös-Maros Nemzeti Park egyik területi egységének, a Csanádi pusztáknak részét alkotja.
A Délkelet-Alföld sajátos hangulatú tájain számtalan
országos, sőt nemzetközi jelentőségű természeti érték
található. A számtalan itt átvonuló madárfaj közül kiemelhetjük a darut, a kis liliket és a pólingókat amelyeknél a világállomány jelentős része érinti vonulása
során az említett nemzeti parki élőhelyeket. Európa
hírű a túzok állománya, párzásuk idején sok külföldi
kíváncsi a különleges jelenségre. Növényvilága is több
természetbúvárt vonz ide.
A
Körös-Maros
Nemzeti Park területén, a védett
Csanádi pusztákhoz tartozó Csikóspusztán található a Blaskovics család egykori majorja, valamint
az ehhez tartozó kúria és kápolna. A monda szerint Blaskovics Bertalant a király száműzte a mocsaras vidékre a XIX. század második
felében, aki aztán felvirágoztatta a birtokot, és mintegy 4777 holdasra
növelte területét. A kúriához tartozó templomot is ő építtette.

Kövegy
Az északi (skandináv) tégla építészet formajegyeit mutató római
katolikus templomot 1902-ben Szűz Mária tiszteletére szentelték fel és nevezték Szűz Mária neve templomnak. A festett és aranyozott főoltár fából van faragva, a főoltár kép Szűz Máriát a kis
Jézussal ábrázolja.

Magyarcsanád

Nagylak

A falu egyedüli régészeti nevezetessége a
határban álló nagyméretű Kun kereszt.
Évszázadokig találgattak, népi meseszövésre adott alkalmat, melyek közül a legismertebb, hogy a kereszt alatt Kun László sírja fekszik. Kun Lászlót Őscsanádon
temették el, úgyhogy ez aligha több mondánál. Egy másik felvetés szerint a kőtárgy nem más, mint egy emlékkereszt,
ami Dózsa parasztfölkelésével állhat kapcsolatban.

A Nemzeti Park Maros-ártér részterülete kapcsán mindenképpen szót kell
ejtenünk a magyar szakaszhoz szorosan kapcsolódó romániai védett területekről is. Az Arad és Nagylak közötti, közel 90 kilométer hosszú Maros
szakasz hullámterét magába foglaló Maros-völgyi Természeti Park részben
az igazgatóság kezdeményezésére több, mint tíz év előkészítő munka után
2005. január 12-én kapta meg a törvényi védettséget, és mintegy 17 166
hektáron biztosítja az itt előforduló értékes élőhelyek és fajok megőrzését.

Maroslele
A Vetyeháti-erdő a térség legjelentősebb
védett egysége, a Maros-ártér néven kialakított terület, amely Maros-ártéri erdőket és
gyepeket foglal magába. Összterülete mintegy 2852 hektár. A kiemelkedő természetvédelmi jelentőségű és közel 1000 hektár
területű összefüggő ártéri erdő, a vetyeháti
rész, amelyet a folyóvízi hullámtér erdeire
jellemző fekete nyár, fehér fűz és kocsányos
tölgy állományok alkotják. A vetyeháti erdőben számos védett és fokozottan védett szárazföldi és vízi
növény, állatfaj őshonos. Egyesek közülük ritkák és lokálisan kis területen fordulnak csak elő. Natura
2000 terület.

Óföldeák
Óföldeákon kapott otthont a Római katolikus erődtemplom. Ezen templom a falu szélén, kisebb emelkedésen áll, árokkal és fallal körülvéve, mely egy meglehetősen impozáns, restaurált középkori eredetű, gótikus építmény. A templom kapuja a nyugati homlokzaton nyílik. A támpillérekkel megerősített
templom szentélye a hajónál keskenyebb volt. Eredeti magassága elérte a 12–23 métert, akkor onnan
látni lehetett Hódmezővásárhelyt, Makót és Szegedet is.

Nagyér
Az 1900-as évek fordulóján a Zöldi
család birtokában lévő gőzmalom állt,
amelyből azonban mára már csak a kémény maradt meg. A régi kémény köré
egy acélszerkezetet építettek, és tetejét
egy kicsit visszabontották, így alakult ki
a Nagyéri kilátó. A látogatók 144 lépcsőn juthatnak fel a kilátó tetejére. A
toronyból beláthatjuk a Körös-Maros
Nemzeti Park Montág-puszta részterületét, sőt tiszta időben akár a Világosi-hegyeket is felfedezhetjük a távolban.

Pitvaros
A Pitvarosi Puszták Tájvédelmi Körzet európai jelentőségű madár élőhely a daruvonulás fontos védett
területe. Kékvércse, túzok és sisakos sáska él itt. Tavasszal tömegesen virágzik a tavaszi hérics és ősszel
a vetővirág és a védett őszirózsa.
A település határa fontos régészeti emlékeket rejt. 1994-ben az épülő víztározó földmunkálatai nyomán
kőkorszaki (8000 éves) leletek kerültek a felszínre.
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