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Knowing that the region of Vo-
jvodina and Csongrad County have 
not had any jointly defined  product 
and services that were jointly pro-
moted and branded, this project has 
created a new and innovative foun-
dation for future joint tourism de-
velopment and promotion through 
the following group of activities: 
creating digital databases, mobile 
applications and guides, and multi-
lingual web portal; organizing the-
matic seminars and workshops for 
relevant stakeholders on promoting, 
branding and use of EU funds; cre-
ating joint tourism strategy develop-
ment document; promoting defined 
thematic tour and routes at tourism 
fairs and in media, and creating 
a cross-border tourism network 
IDENTIS.

The project goal is to increase the 
number of visits to cultural heritage 
and attractions in the Tisa river re-
gion, which will lead to increasing 
number of tourists and overnight 
stays as well as the revenue in the 
tourism sector and service indus-
try. Target groups that the project 
is addressing are: companies in the 
tourism industry, media and press, 
households and accommodation 
units and local citizens.

The priority is to create a strate-
gic document to define further steps 
to be taken in joint action. One of 
the first issues to be addressed is 
lack of joint tourism products and 
routes that will initiate promotion of 
the area. The partners have agreed 
on unique advantage this region has 
to offer to its residents but most of 
all to tourist. The Tisa abounds with 
natural beauty, and represents an 
extraordinary potential for tourism 
development that enables over-
all socio-economic development 
of the region by involving various 
stakeholders into the very process 
of products and routes promo-
tion. Marketing includes digital and 
non-digital promotion as well as us-
age of android and IOS platforms.

Within the Identis project, tourist 
routes have been formed, namely: ru-
ral (village) tourism, wellness and spa 
tourism, active and eco-tourism, cul-
tural tourism and industrial heritage.

THE DURATION OF THE PROJECT: 
01.05.2018-30.04.2020.

TOTAL PROJECT BUDGET: 
242.709,70 EUR 

MAXIMUM EU CONTRIBUTION: 
206.303,24 EUR

Vajdaság és Csongrád megye 
térsége jelenleg nem rendelkezik 
olyan közösen kialakított, védjeggyel 
ellátott turisztikai termékekkel és 
szolgáltatásokkal, amelyeket közös 
promócióval kínálnának. Az IDEN-
TIS projekt keretében új, innovatív 
módon alapozzuk a meg a térség 
jövőbeli turizmus fejlesztését a kö-
vetkező eszközökkel: létrehozunk 
egy közös digitális adatbázist, több-
nyelvű internetes portált és mobil 
applikációt fejlesztünk, tematikus 
szemináriumokat és workshopokat 
rendezünk az érintett stakeholde-
rek számára a turizmus marketing, 
a branding és az Európai Uniós 
források felhasználása témáiban. 
Elkészül egy közös turizmus fejlesz-
tési stratégia is, melyben tematikus 
útvonalakat is meghatározunk. Eze-
ket az utakat turisztikai vásárokon 
és a médiában is népszerűsítjük. A 
projektben létrehozunk egy határon 
átnyúló idegenforgalmi hálózatot, az 
IDENTIS-t is.

A projekt célja, hogy növelje a lá-
togatószámot és a vendégéjszakák 
számát a Tisza folyó térségében, nö-
velve ezáltal a turizmus szektor be-
vételeit. A projekt célcsoportjai a kö-
vetkezők: az idegenforgalmi szektor 
szereplői, a média és a sajtó képvise-
lői, illetve a térségben élő lakosság.

Célunk egy közös stratégiai do-
kumentum létrehozása, mely meg-
határozza a közös tevékenységek 
következő lépéseit. Az első, amivel 
foglalkozni kell, a közös turisztikai 
termékek hiánya, amelyek beindít-
hatják a terület turizmusának fejlő-
dését. A partnerek egyet értettek 
abban, hogy a régió legfontosabb 
értékét kell kiajánlani a turisták ré-
szére. A Tisza, a maga természetes 
szépségében rendkívüli lehetősé-
geket nyújt a turizmus fejlesztés 
területén, lehetővé téve a régió tár-
sadalmi-gazdasági fejlődését. A tér-
ség marketingje magában foglalja a 
digitális és hagyományos eszközöket 
egyaránt.

Az IDENTIS projektben a turizmus 
következő ágait határoztuk meg a 
tematikus utak kidolgozása során: vi-
déki turizmus, wellness és spa, aktív- 
és ökoturizmus, kulturális turizmus, 
és az ipari örökségre épülő turizmus.

PROJEKT IDŐTARTAMA: 
01.05.2018-30.04.2020.

A PROJEKT ÖSSZKÖLTSÉGE: 
242.709,70 EUR 

AZ EU MAXIMÁLIS HOZZÁJÁRULÁSA: 
206.303,24 EUR

Imajući u vidu da region 
Vojvodine i Županije Čongrad do 
sada nisu imali zajednički definisane 
proizvode i usluge koje su zajednički 
promovisane i brendirane, kroz ovaj 
projekat se stvara nova i inovativna 
osnova za budući zajednički razvoj 
i promociju turizma kroz sledeću 
grupu aktivnosti: kreiranje digitalnih 
baza podataka, mobilnih aplikacija 
i vodiča i višejezični veb portal; 
organizovanje tematskih seminara 
i radionica za relevantne aktere o 
promociji, brendiranju i korišćenju 
fondova EU; izrada zajedničkog 
dokumenta razvoja strategije 
turizma; promovisanje i definisanih 
tematskih obilazaka i ruta na 
turističkim sajmovima i medijima, i 
stvaranje prekogranične turističke 
mreže IDENTIS.

Projekat ima za cilj povećanje 
broja poseta kulturno-turističkim 
destinacijama u regionu Tise, što će 
dovesti do povećanja broja turista i 
noćenja, kao i prihoda u turističkom 
sektoru i uslužnoj delatnosti. Ciljne 
grupe kojima se projekat bavi su: 
predstavnici kompanija iz turističke 
privrede, predstavnici medija i 
štampe, domaćinstava i smeštajnih 
jedinica i lokalni građani.

Prioritet je da se napravi 
strateški dokument za definisanje 
daljih koraka koje treba preduzeti 
u zajedničkoj akciji. Jedno od prvih 
pitanja na koje treba obratiti pažnju 
je nedostatak zajedničkih turističkih 
proizvoda i ruta koje će pokrenuti 
promociju ove oblasti. Partneri 
su se dogovorili o jedinstvenoj 
prednosti koju ovaj region može 
da ponudi svojim stanovnicima, 
ali najviše turistima. Tisa obiluje 
prirodnim lepotama i predstavlja 
izuzetan potencijal za razvoj 
turizma koji omogućava celokupni 
društveno-ekonomski razvoj regije 
uključivanjem različitih učesnika u 
sam proces promocije proizvoda i 
ruta. Marketing obuhvata digitalnu 
i ne-digitalnu promociju, kao i 
korišćenje android i IOS platformi.

U okviru Identis projekta 
formirane su turističke rute i to: 
seoski (ruralni) turizam, wellness i spa 
turizam, aktivni i eko turizam, kulturni 
turizam i industrijsko nasleđe.

TRAJANJE PROJEKTA: 
01.05.2018-30.04.2020.

UKUPAN BUDŽET PROJEKTA: 
242.709,70 EUR 

MAKSIMALNI DOPRINOS EU: 
206.303,24 EUR

Uvodna reč / An introductory word / Előszó



Opustoser / Ópusztaszer
Nacionalni Istorijski Spomen park Opustoser
Ópusztaszer National Heritage Park
Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark
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Čurug:
ROĐA’S WINDMILL
Rođa’s windmill is one of the seven windmills 
which were located in Čurug. It was made in 
Hungary in 1843, where it was bought by a 
local man from Čurug. It was transported by 
a raft along the river Tisa to Čurug. It often 
changed owners, so that in 1913 she became 
the property of the Stojšin family. Today the 
windmill does not have wings, but the mecha-
nism and millstones are preserved.

Novi Bečej:
WHEAT STOREHOUSE
Wheat Storehouse was being built between 
1778 and 1780. It is a massive two-storey 
building of stretched rectangular base. It was 
built near a dike, withdrawn from the regula-
tion line of Rajko Rakocevic Street, and on the 
former mouth of Mali Begej, the branch of the 
Tisza River, in the Tisza River.

Kanjiža-Malim pijacama:
ETNO HOUSE “KOD KIRIŠA”
It used to be an economy house and this eth-
no house is made from charge. It was reno-
vated in 1929, and it has been over 100 years 
old. In a clean room the maiden dowry as well 
as the furniture from the 1900 are located. In 
addition, there is a dining room with the furni-
ture from the 1930s and one of the rooms is 
decorated in the spirit of the period between 
1945-1990.

Čurug:
ROĐINA VETRENJAČA 
Rođina vetrenjača je jedna od nekadašnjih 
sedam vetrenjača u Čurugu. Napravljenja je u 
Mađarskoj 1843. godine  gde ju je kupio neki 
Čuružan. Preneta je splavom, rekom Tisom do 
Čuruga. Često je menjala vlasnike, da bi 1913. 
godine postala vlasništvo porodice Stojšin. 
Danas vetrenjača nema krila, ali su mehanizam 
i mlinski kamenovi očuvani.

Novi Bečej:
ŽITNI MAGACIN
Žitni magacin u Novom Bečeju podignut 
je izmađu 1778. i 1780. godine, kao 
masivna jednospratna građevina, izdužene 
pravougaone osnove, postavljena povučeno 
od regulacione linije Ulice Rajka Rakočevića, 
pored nasipa, na nekadašnjem ušću Malog 
Begeja, rukavca Tise, u Tisu.

Kanjiža-Malim pijacama:
ETNO KUĆA “KOD KIRIŠA”
Nekada gazdinska, Etno kuća je od naboja, 
adaptirana 1929. godine, a pokućstvo je preko 
100 godina staro. U čistoj sobi je smešten 
devojački miraz, nameštaj iz 1900. godina, 
pored toga trpezarija sa nameštajem iz 1930. 
godina, a jedna prostorija je uređena u duhu 
perioda između 1945-1990. godine.
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Rođina vetrenjača
Rođa’s windmill
Rogyo szélmalma

Fotografije / Photos / Fotók
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Rođa’s windmill
Rogyo szélmalma

Rođina vetrenjača
Rođa’s windmill
Rogyo szélmalma

Žitni magacin
Wheat storehouse
Búttárház

Etno kuća “Kod Kiriša”
Etno house “Kod Kiriša”
Etnó ház „Kod Kiriša”

Etno kuća “Kod Kiriša”
Etno house “Kod Kiriša”
Etnó ház „Kod Kiriša”

Čurug:
ROGYO SZÉLMALMA
Rogyo szélmalma a csúrogi 7 szélmalom egyi-
ke. 1843-ban Magyarországon készült, tutajon 
szállították a Tiszán Csúrogig. Gyakran cserélt 
gazdát, míg 1913-ban a Stojšin család tulajdo-
na lett. A mai szélmalomnak nincs vitorlája, de 
a mechanizmusa és a malomkövek épen ma-
radtak.

Novi Bečej:
Magtár
A búzaraktár 1778 és 1780 között épült. Ez 
egy hatalmas, kétszintes, húzott téglalap alakú
épület. A gát közelében épült, a Rajko Rako-
cevic utca vonalától a Mali Begej egykori Tisza 
torkolatánál.

Kanjiža-Malim pijacama:
ETNÓ HÁZ„KOD KIRIŠA”
Régebben gazdasági épület volt. 1929-ben 
renoválták, így már több mint 100 éves. Az 
épületben található tisztaszoba és a bútorok 
az 1900-as évekből származnak. Ezen kívül 
van egy étkező az 1930-as évekbeli bútorok-
kal, és az egyik szobát az 1945-1990 közötti 
időszak szellemében díszítették.
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Temerin:
REGIONAL PEASANT HOUSE 
MUSEUM
The Pannonian- plain type of house shows the 
tradition of folk architecture of the Hungarian 
population in Temerin, items that are under 
special occasions everyday used in accord-
ance with traditional and peasant way of life 
as well as objects from the environment as-
sociated with traditional economic. According 
to the experts, this is one of the best ethno 
houses in the region. The yard and outbuild-
ings is used for art exhibitions, literary meet-
ings and musical programs during the year.

Ada 
NATIVE HOUSE
A native house represents former way of liv-
ing of our fathers and mothers. The guests 
have at their disposal different programs (pig 
slaughter, carriage ride, horse riding and the 
preparation of traditional dishes), which will 
make their time at the village more active and 
more interesting.

Zákányszék
Old House Farm Museum
Furniture, tools, instruments that were used 
at the end of the 19th century and the bigin-
ning of the 20th century in the Southern Great 
Plain. By using of old photographs and pro-
fessional guidance, in a playful way, children 
are introduced to farm-life of Szeged and the 
tools that their grandparents used daily. Pre-
liminary registration is required.
http://www.oreghaz.hu/

Temerin:
ZAVIČAJNA KUĆA „TAJHAZ“
Panonsko-ravničarski tip kuće, prikazuje 
tradiciju narodnog graditeljstva mađarskog 
stanovništva u Temerinu, predmete koji 
su svakodnevno i u svečanim prilikama 
upotrebljavani i korišćeni u skladu sa 
tradicionalnim i seljačkim načinom života kao i 
predmete iz okoline vezane za tradicionalnim 
načinom privređivanja. Ovaj prostor, po 
mišljenju stručnjaka predstavlja jednu od 
najboljih etnokuća u regionu. Dvorište i prateći 
objekti tokom godine koriste se za likovne 
izložbe, književne večeri i muzičke programe.

Ada 
ZAVIČAJNA KUĆA 
Zavičajna kuća prikazuje nekadašnju životnu 
formu naših očeva i majki. Gostima stoje 
na raspolaganju raznovrsni programi 
(svinjokolj, vožnja kočijom, jahanje i spremanje 
tradicionalnih jela), koji će im provedeno vreme 
na selu učiniti atraktivnijim i zanimljivijim.

Zákányszék
Seoski muzej„Öreg Ház“
Nameštaj, alati i predmeti, koristili su se 
krajem XIX veka, odnosno početkom XX veka 
u seoskom životu Velike Južne Ravnice. Deca 
su kroz igru, fotografije i kroz profesionalne 
vodiče upoznala seoski život Segedina i stekla 
su znanja o svakodnevnim predmetima koje 
su njihovi preci koristili. Potrebno je prethodno 
registrovanje.
http://www.oreghaz.hu/
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Zavičajna kuća „Tajhaz“
Regional peasant house museum
Regionális balászház múzeum

Fotografije / Photos / Fotók
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Regional peasant house museum
Regionális balászház múzeum

Zavičajna kuća 
Native house
Natív ház

Zavičajna kuća 
Native house
Natív ház

Seoski muzej„Öreg Ház“
Old House Farm Museum
Öregház tanyamúzeum

Seoski muzej„Öreg Ház“
Old House Farm Museum
Öregház tanyamúzeum

Temerin:
REGIONÁLIS PARASZTHÁZ MÚZEUM
A pannon stílusú ház bemutatja a magyar la-
kosság népi építészetének hagyományát Te-
merinben, olyan tárgyakat, amelyeket különle-
ges alkalmakkor használtak a hagyományos és 
paraszti életmód során. A szakértők szerint ez 
a régió egyik legjobb etnoháza. Az udvart és 
a melléképületeket az évek során művészeti 
kiállítások, irodalmi találkozók és zenei progra-
mok helyszínéül is használták.

Ada 
HAGYOMÁNYŐRZŐ HÁZ
A hagyományőrző ház apáink és anyáink ko-
rábbi életmódját mutatja be. A vendégek több 
olyan program közül választhatnak (disznóvá-
gás, kocsikázás, lovaglás és a hagyományos 
ételek készítése), amelyek aktívabbá és érde-
kesebbé teszik a faluban töltött időt.

Zákányszék:
Öregház tanyamúzeum
Bútorok, szerszámok, eszközök, melyeket a 
XIX.sz végén, ill. a XX.sz. elején használtak a 
Dél-Alföld tanyavilágában. A gyerekek játékos 
formában ismerkedhetnek a szegedi alsóta-
nyák világával, dédanyáik mindennapi haszná-
lati tárgyaival, régi fényképek és szakvezetés 
segítségével. Előzetes bejelentkezés szüksé-
ges.
http://www.oreghaz.hu/
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Szeged / Segedin
Bulrush matting of Tápé (Craft-
exhibition) – Heller Ödön House of 
Arts and Culture
A collection of over 1,500 objects, containing 
more than one hundred slides, photos, more 
than 250 textiles, mainly worn pieces, 200 
pottery items, 700 tools of iron and wooden 
items, books, children's toys and matting craft 
work.
http://www.hellerodonmh.hu/

Csongrád / Čongrad
Old town centre (Fishermen’s 
houses)/Fishermen’s houses (crafts 
show)
This part of the town, with its zig-zag small 
streets, 200-250 year old mud-walled, 
thatched-roofed fishermen’s lodges and 
smallholders houses is the only settle-
ment-sized group of traditional folk buildings 
on the Southern Great Plain.
https://www.csongradertektar.hu/csongradi-halaszhazak/

Ópusztaszer:
Ópusztaszer National Heritage Park
The Ópusztaszer National Heritage Park is a 
national memorial site of significant impor-
tance in the history of the Hungarians. Its main 
attraction is the monumental Feszty panora-
ma picture about the invasion of Hungarians 
in the Carpathian Basin. The Rotunda, which 
houses the panorama, offers several exhibi-
tions. The Visitor Center has a 3D projection 
hall, a conference room, a Hungaricum store-

Szeged / Segedin
Pravljenje asura u selu Tapej 
(predstavljanje zanata, “učenje”) – 
Heller Ödön društveni centar 
Riznica sa više od 1500 predmeta, koja sadrži 
više od sto slajdova, fotografija, više od 250 
tekstila, prvenstveno odevnog tipa, 200 
predmeta od keramike, 700 alata i gvozdenih 
i drvenih predmeta, knjiga, igračaka za decu i 
asura.
http://www.hellerodonmh.hu/

Csongrád / Čongrad
Stari grad (ribarske kuće)
Jedini deo Velike Južne Ravnice koji predstavlja 
nacionalni spomenik veličine naselja, sa cik-
cak ulicama, ribarskim i seljačkim kućama sa 
malim zidovima starih od 200 do 250 godina i 
sa trščanim krovovima.
https://www.csongradertektar.hu/csongradi-halaszhazak/

Opustoser:
Nacionalni Istorijski Spomen park
Mesto koje sadrži uspomene koje su 
obeležile najznačajnije istorijske događaje 
Mađarske. Kao glavna atrakcija predstavljena 
je monumentalna kružna panoramska slika 
Arpada Festija, koja predstavlja dolazak 
Mađara u Karpatsku dolinu. U Rotundi u kojoj 
se nalazi i Festijeva kružna panoramska slika 
mogu se pogledati i druge izložbe. U Centru 
za posetioce nalazi se takođe i: 3D sala za 
projekcije, sala za konferencije, Hungarikum 
skladište, Informacioni pult i kafe bar. Centralni 
spomenik Arpada može se naći pored 
srednjevekovnih ruševina manastira, a šetajući 



Interreg - IPA CBC Hungary - Serbia

Atrakcije / Attractions / Látnivalók

11

1

2

3

4

5

6

5

6

Pravljenje asura u selu Tapej 
Bulrush matting of Tápé
Tápéi gyékényesség 

Fotografije / Photos / Fotók
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Stari grad (ribarske kuće)
Old town centre (Fishermen’s houses)
Régi belváros (halászházak)

Nacionalni Istorijski Spomen park
Ópusztaszer National Heritage Park
Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark

Nacionalni Istorijski Spomen park
Ópusztaszer National Heritage Park
Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark

Szeged / Segedin
Tápéi gyékényesség 
(mesterségbemutató, „tanítás”) - 
Heller Ödön Művelődési Ház
Több mint 1500 tárgyból álló gyűjtemény, 
amely több mint száz diaképet, fotókat, 250-
nél több textíliát, elsősorban viseleti darabo-
kat, 200 cseréptárgyat, 700 szerszámot, vas- 
és fatárgyat, könyveket, gyermekjátékokat és 
gyékénymunkákat tartalmaz.
http://www.hellerodonmh.hu/

Csongrád / Čongrad
Régi belváros (halászházak)
Az Alföld egyetlen település méretű népi mű-
emlék együttese, zegzugos utcácskákkal, 200-
250 éves, vert falú, nádtetős halász- és gazda-
házakkal.
https://www.csongradertektar.hu/csongradi-halaszhazak/

Ópusztaszer:
Ópusztaszeri Nemzeti Történeti 
Emlékpark
Az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark 
a magyarság történelmében meghatározó je-
lentőséggel bíró nemzeti emlékhely. Fő attrak-
ciója a magyarok Kárpát-medencei bevonulá-
sát ábrázoló monumentális Feszty-körkép. A 
körképnek helyet adó Rotundában több kiál-
lítás is megtekinthető. A Látogatóközpontban 
3D-s vetítőterem, Konferenciaterem, Hun-
garikum Tárház, Információs Pont és kávézó 
fogadja a látogatókat. A központi Árpád-em-
lékmű a középkori monostor romjai mellett 
található, a Szabadtéri Néprajzi Gyűjtemény 
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house, an Information Point and a café. The 
Central Árpád Monument is located next to 
the ruins of a medieval monastery, and while 
walking through the buildings of the Open-
Air Ethnographic Collection, visitors can learn 
about the everyday life and celebrations of 
the peasantry of the Szeged area. Built on the 
ruins of the monastery, the Szeri Medicinal 
Herb Garden provides an opportunity to have 
access to the healing and plant cultivation 
knowledge of the monks living in the area. No-
mad Park evokes a world of Eurasian peoples’ 
life, based on archaeological findings and eth-
nographic parallels, and where our guests can 
try archery as well. At the Equestrian Track, 
during the equestrian premiere, you will learn 
about the awesome fighting style and riding 
game of the nomads, the Bushman.
In addition to the sights sufficient for several 
days, it also offers traditional themed events
Memorial park, among which there are pro-
grams reviving our folk culture and the history 
of the Hungarians.
https://opusztaszer.hu/

Sándorfalva:
Sándor Budai Memorial House and 
Zither Museum
The popularity of folk art in Sándorfalva was 
founded by Sándor Budai. His versatility, his 
reputation for talent are presented by the cre-
ation of a zither school, his naive paintings and 
his folk tales. Born in 1918 in Szeged, the mas-
ter of zither making was tied to his grandpar-
ents by the Pallavicini estate, who worked as a 
servant on the estate. He learnt the basics of 
playing the zither from Sándor Silóczi. At the 
age of 12, he made his first own instrument.
http://www.kastelyok-utazas.hu/

kroz zgrade Otvorene Etnografske kolekcije, 
posetioci mogu upoznati svakodnevni život i 
proslave seljaka Segedinske regije. Izgrađen 
na ruševinama manastira, Seri Bašta Lekovitog 
bilja pruža mogućnost uvida u znanja u uzgoju 
biljaka i lečenju monaha koji su živeli na tom 
području. Svet Nomada daje uvid u život 
euroazijskih naroda, bazirano na arheološkim 
nalazima i etnografskim paralelama, gde gosti 
mogu takođe da isprobaju i streličarstvo. Na 
hipodromu, usled konjske predstave, može 
se upoznati neustrašivi način borbe nomada 
i konjske igre-Bušman.
Pored stvari kojih ima dovoljno da se nekoliko 
dana obilaze, nude se još i tradicionalna, 
tematska dešavanja. Memorijalni park, gde se 
mogu posetiti dešavanja na temu nacionalne 
kulture i istorije Mađara.
https://opusztaszer.hu/

Sándorfalva:
Memorijalna kuća Sándor Budai-a, 
letnjikovac i muzej citre
Temelj narodne umetnosti u ovom mestu 
postavio je Sándor Budai. Njegovu svestranost, 
talentovanost potvrđuju otvaranje škole citre, 
slike naivne umetnosti i priče koje je stvorio. 
Majstor pravljenja citre rođen je 1918. godine 
u Segedinu, za Pallavicini-gospodarstvo 
vezivao se posredstvom babe i dede, koji su 
tamo radili kao sluge. Osnove sviranja citre 
naučio je od Silóci Sándor-a, i već sa 12 godina 
napravio je svoj prvi instrument. Potrebna je 
prethodna registracija.
http://www.kastelyok-utazas.hu/
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Nacionalni Istorijski Spomen park
Ópusztaszer National Heritage Park
Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark
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épületei között járva pedig megismerheti az 
ide látogató a szegedi nagytáj parasztságának 
hétköznapjait, és ünnepeit. A monostor rom-
jain felépült Szeri Gyógynövényház és gyógy-
növénykert lehetőséget nyújt, hogy az egykori 
szeri pusztán élő szerzetesek gyógyászati és 
növénytermesztési ismeretei elérhetővé válja-
nak. A Nomád Park az eurázsiai puszta népe-
inek világát idézi fel régészeti leletek, néprajzi 
párhuzamok alapján, ahol a vállalkozó kedvű 
vendégek kipróbálhatják az íjászatot is. A Lo-
vaspályán, a lovasbemutató alkalmával megis-
merhető a nomádok félelmetes harcmodora 
és lovasjátéka, a buszkasi. 
A több napra elegendő látnivaló mellett ha-
gyományőrző, tematikus rendezvényeket is kí-
nál az Emlékpark, melyek között akadnak népi 
kultúránkat, illetve a magyarság történelmét 
megelevenítő programok is.
https://opusztaszer.hu/

Sándorfalva:
Budai Sándor Emlékház és Tájház, 
Citeramúzeum
A sándorfalvi népi művészet hírét országban 
világban Budai Sándor alapozta meg. Sokol-
dalúságát, tehetségének hírét citeraiskola te-
remtése, naív festményei, meséi prezentálják. 
A citerakészítés mestere 1918-ban született 
Szegeden, a Pallavicini-uradalomhoz nagyszü-
lei révén kötődött, akik cselédként dolgoztak a 
birtokon. A citerázás alapfogásait Silóczi Sán-
dortól sajátította el, és már 12 évesen elkészí-
tette első hangszerét. Előzetes bejelentkezés-
sel látogatható.
http://www.kastelyok-utazas.hu/
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Kanjiža
KANJIŽA SPA
The spa was built on the site of former “mirac-
ulous” artesian wells, at 87 m above sea level, 
in a large green park and has many therapeu-
tic properties. Medicinal water is exploited 
from three arterial sources, two of which are 
from hot springs, with alkaline water (27 ° -51 
° C), and the third more recently with sodium 
hydrocarbonate-sulfide water (64 ° -78 ° C). In 
addition to water, due to its specific compo-
sition, it is used in healing and mud (peloid). 
Therapies and therapies are carried out with 
the obligatory consultation and supervision 
of a physician and with the help of numerous 
therapies.. The favorable climate of this area, 
as well as a gym, solarium, sauna, indoor min-
eral water swimming pools, football, tennis 
courts and athletic trails contribute to com-
plete relaxation, refreshment and recreation 
of the guests and have made Banja a favorite 
place for athletes to prepare, organize confer-
ences and other forms of scientific and pro-
fessional meetings. 
http://banja-kanjiza.com/

Melenci
“RUSANDA” SPA
Spa Rusanda is located in Melenci, on the 
shore of Lake Rusanda after which it was 
named. Spa Rusanda is the only active spa re-
sort in Banat. Ever since its founding in 1867, it 
has a tradition based on the use of the healing 
properties of mineral peloid (mud) from Lake 
Rusanda, which is one of the most healing in 
the country. Lake water is similar to seawater, 

Kanjiža
BANJA KANJIŽA
Banja je izgrađena na mestu nekadašnjih 
„čudotvornih“ arteških bunara, na 87 m 
nadmorske visine, u velikom zelenom parku 
i poseduje brojna terapeutska svojstva. 
Lekovita voda se eksploatiše se iz tri arterška 
izvora od čega su dva izvora od otkrivanja 
vrela, s alkalnom vodom (27°-51°C), a treći 
novijeg datuma sa natrijum-hidrokarbonatna-
sulfidnom vodom (64°-78°C). Pored vode, 
zbog specifičnog sastava, koristi se u lečenju 
i blato (peloid). Lečenje i terapije se sprovode 
uz obavezne konsultacije i kontrolu lekara i uz 
pomoć brojnih terapija. Pogodna klima ovog 
kraja, kao i sportska dvorana, solarijum, sauna, 
zatvorena plivališta s mineralnom vodom, 
fudbalska, teniska igrališta i atletske staze 
doprinose potpunom opuštanju, osveženju 
i rekreaciji gostiju i doprineli su da je Banja  
postala omiljeno mesto za pripreme sportista, 
organizovanje konferencija i drugih vidova 
naučno-stručnih skupova. 
http://banja-kanjiza.com/

Melenci
BANJA “RUSANDA”
Banja Rusanda se nalazi u mestu Melenci, 
na obali jezera Rusanda po kojem je i dobila 
ime. Banja Rusanda je jedino aktivno banjsko 
lečilište u Banatu. Još od svog osnivanja 
1867. godine, ima tradiciju zasnovanu na 
korišćenju lekovitih svojstava mineralnog 
peloida (blata) iz jezera Rusanda, koje se 
ubraja u najlekovitije u zemlji. Jezerska voda 
je slična morskoj vodi, ima visok salinitet i 
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Banja Kanjiža
Kanjiža Spa
Magyarkanizsai Gyógyfürdő

Fotografije / Photos / Fotók
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Rusanda Gyógyfürdő

Kanjiža
MAGYARKANIZSAI GYÓGYFÜRDŐ
A gyógyfürdő a korábbi „csodálatos” artézi 
kutak helyére épült, 87 m tengerszint feletti 
magasságban, egy zöld parkban. Vize számos
gyógyhatással rendelkezik. Az gyógyvizeket 
három forrásból nyerik ki, amelyek közül ket-
tő forró, lúgos vizet (27–51 ° C), a harmadik 
pedig nátrium-hidrokarbonát-szulfi-tos vizet 
ad (64–78 ° C). Speciális összetételének kö-
szönhetően a gyógyvizet és iszapkezeléshez 
(peloid) is felhasználják. A terápiákat az orvos 
kötelező konzultációjával és felügyeletével 
végzik. Egy edzőterem, szolárium, szauna, 
fedett ásványvizes medencék, futball, tenisz-
pályák és egyéb sportpályák is hozzájárulnak 
a vendégek teljes kikapcsolódásához, felfris-
süléséhez, amelyek a fürdőt a sportolók ked-
venc helyszínévé tették. A fürdő konferenciák 
és egyéb tudományos, szakmai találkozók 
szervezésére is kiválóan alkalmas.
http://banja-kanjiza.com/

Melenci
RUSANDA GYÓGYFÜRDŐ
A Spa Rusanda Melenci-ben található, a Rusan-
da-tó partján, amelyről elnevezték. A Rusanda 
Spa az egyetlen aktív gyógyfürdő Banatban. 
1867-es alapítása óta hagyománya a Rusan-
da-tóból származó ásványi peloid (iszap) gyó-
gyító tulajdonságainak felhasználása. A tóvíz 
hasonló a tengervízhez, magas sótartalmú és 
lúgos. A hő-ásványvizet hidroterápiás célokra 
használják.
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has high salinity and is alkaline. Thermo-min-
eral water is used for hydrotherapy purposes.
The rehabilitation process takes place through 
teamwork, applying various diagnostic and 
therapeutic procedures.
https://banjarusanda.rs/

Mórahalom
Szt. Erzsébet Spa
Dive into health near Szeged. where 21 pools, 
11 saunas, in- and outdoor slides, children’s 
pools and many unforgettable adventures 
await you.
https://www.erzsebetfurdo.morahalom.hu/

Szeged
Napfényfürdő Aquapolis
Pampering, adventure, relaxation. Try out 
the longest all-year-round covered waters-
lide in Europe, pamper yourself in our ad-
venture pools, relax in our unique „silent” 
wellness area, discover our babies’s world,  
get acquainted with our modern medical 
treatments. Napfényfürdő Aquapolis Szeged 
awaits You and Your family!
http://www.napfenyfurdoaquapolis.com/

Szeged
Anna Fürdő
The more than 100-year-old Anna Spa has a 
wonderfully renovated historic building, which 
has a thermal and wellness spa section.
http://www.szegedsport.hu/intezmenyek/anna-furdo

alkalna je. U hidroterapijske svrhe koristi se 
termomineralna voda. Proces rehabilitacije 
se odvija kroz timski rad, primenom različitih 
dijagnostičko i terapeutskih postupaka.
https://banjarusanda.rs/

Moraholom:
Banja u Morahalomu
Uronite se u zdravlje na dohvat ruke od 
Segedina, gde imate 21 bazen, sauna od 11 
kabina, unutrašnji i spoljašnji tobogan, dečje 
kupalište, sauna-sveta gde čeka vas bezbrojan 
nezaboravljen doživljaj!
https://www.erzsebetfurdo.morahalom.hu/

Segedin
„Napfényfürdő Aquapolis Szeged”
Wellnes, lekoviti i bazeni sa zabavnim sadržajima. 
Srdačno Vas očekuje „Napfényfürdő-Aquapolis 
Szeged”! Isprobajte najstariji tobogan u Evropi, 
uživajte u bazenima sa zabavnim sadržajima, 
opustite se u jedinstvenom, mirnom, wellnes-
odeljenju, istražite sadržaje posvećene bebama i 
upoznajte se sa tretmanima moderne medicine.
http://www.napfenyfurdoaquapolis.com/

Segedin
„Anna“ banja
Termalni i wellnes bazeni smešteni u više od 100 
godina staroj, sada renoviranoj „Anna“ banji.
http://www.szegedsport.hu/intezmenyek/anna-furdo
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Banja u Morahalomu
Szt. Erzsébet Spa
Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő
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„Anna“ banja
Spa Anna traditional turkish bath
Anna Fürdő

A rehabilitációs folyamat csapatmunka révén 
zajlik, különféle diagnosztikai és terápiás eljá-
rások alkalmazásával.
https://banjarusanda.rs/

Mórahalom
Szent Erzsébet Mórahalmi 
Gyógyfürdő
Mártózzon meg az egészségben karnyújtás-
nyira Szegedtől, ahol 21 medence, 11 szauna, 
beltéri és kültéri csúszdák, gyermekfürdő és 
szaunavilág, valamint számos felejthetetlen 
élmény várja!
https://www.erzsebetfurdo.morahalom.hu/

Szeged
Napfényfürdő Aquapolis Szeged
Wellness-, Gyógy- és Élményfürdő / Napfény-
fürdő Aquapolis Szeged
Szeretettel várja Önt és kedves családját a 
Napfényfürdő-Aquapolis Szeged! Próbálja 
ki Európa leghosszabb éves üzemelésű vízi-
csúszdáját, kényeztesse magát az élményme-
dencékben, relaxáljon az egyedülálló csendes 
wellness-részlegben, fedezze fel a baba-ma-
ma világot, ismerje meg a korszerű gyógyásza-
ti kezeléseket!
http://www.napfenyfurdoaquapolis.com/

Szeged
Anna Fürdő 
A több mint 100 éves Anna Fürdő csodálato-
san felújított műemléképületében kapott he-
lyet a termál-, illetve a wellness fürdő.
http://www.szegedsport.hu/intezmenyek/anna-furdo
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Makó
„Hagymatikum“ Spa
The Hagymatikum organic architecture is one 
of Hungary’s masterpieces The unique interi-
or spaces and roof structure artwork is con-
sidered one of Hugary’s organic architecture 
masterpieces.It has 15 experience and one 
normal swimming pool, a wellness and a spa 
area, an extended sauna world, a separate 
children section, a restaurant and a beauty 
and nature clinic.
It is worthwhile to try out the healing thermal 
water and the special outdoor and indoor 
pools together with its many programs that 
are appealing to those who want to complete 
physical and psychological refreshment.
https://hagymatikum.hu/

Csongrád
Municipal Baths and Outdoor 
Bathing Complex
The city bath is located in the centre of Cson-
grád city, surrounded by shady trees. The 
green area of almost 7000 m2 around the 
pools is perfect for relaxing, tent and trailer 
camping. A 50 meter long swimming pool, a 
warm-water pool, a covered sitting-pool and 
children-pool are at the disposal of visitors.
https://csongradfurdo.hu/

Mako:
Banja „Hagymatikum“
Organska arhitektura „Hagymatikum“-a je 
jedno od remek-dela Mađarske. U banji se 
nalazi 15 bazena zabavnog karaktera i jedan 
običan, prostori za wellness i spa, proširene 
saune, izdvojen deo za decu, restoran i 
prirodna klinika.
https://hagymatikum.hu/

Csongrád / Čongrad:
Gradska Banja i Otvoreni Bazeni
Bazen se nalazi u centru grada, okružen 
drvećem. Bazene okružuje skoro 7000 
m2 travnjaka, koje je pogodno za odmar i 
reklaksaciju, kao i kampovanje. Gostima na 
raspolaganju stoji: olimpijski bazen od 50 
m, otvoreni i zatvoreni bazeni sa termalnom 
vodom i bazen za decu.
https://csongradfurdo.hu/



Interreg - IPA CBC Hungary - Serbia

Atrakcije / Attractions / Látnivalók

21

1

2

3

4

5

4

5

Banja „Hagymatikum“
„Hagymatikum“ Spa
Hagymatikum Gyógyfürdő
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Municipal Baths and Outdoor Bathing Complex
Városi Gyógyfürdő és Strand

Makó
Hagymatikum Gyógyfürdő
A Hagymatikum organikus építészete Magyar-
ország egyik remekműve. A fürdőben 15 él-
mény-  és egy normál úszómedencét találunk, 
wellness- és gyógyfürdővel, kiterjedt szaunavi-
lággal, külön gyermek részleggel és étterem-
mel.
https://hagymatikum.hu/

Csongrád
Városi Gyógyfürdő és Strand
Csongrád város központjában, árnyas fák 
közt találjuk a városi fürdőt. A medencéket 
körbevevő közel 7000 m2 zöldfelület pihe-
nésre, sátorozásra, lakókocsis kempingezésre 
kiválóan alkalmas. A vendégek rendelke-
zésére 50 m-es úszómedence, melegvizes 
nyitott és fedett ülőmedence, tanmedence és 
gyermekpancsoló áll.

https://csongradfurdo.hu/



Segedin / Szeged
Studentska Botanička Bašta Segedin
Botanic Garden Szeged
Egyetemi Füvészkert Szeged
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Palić
PALIĆ ZOO
It was founded in 1950, it extends on 10 hec-
tares, and its concept, beauty, arrangement 
and treatment of animals classify this zoo as 
one of the leading ones in this part of Europe. 
Here, visitors can enjoy watching over 150 an-
imal species, let the children take in the magic 
of the large playground or enjoy the baby zoo 
as a special attraction for the youngest.
www.zoopalic.com
THE MRTVAJE GORNJEG POTISJA 
NATURE PARK
This set of river lakes of the upper Tisa region 
form this nature park located in northern Vo-
jvodina on the territory of the municipalities 
of Kanjiža, Senta, and Čoka. The nature park 
consists of four separate sites in the Tisa bank 
region – Dead Tisa opposite Đala (Horgošk 
Mrtvaja) and Pana along the right one, and 
Mrtvaja Budžak and Mrtvaja Batka along the 
left bank of the river.
http://www.ekologija.gov.rs/
Mokrin
THE GREAT BUSTARD PASTURES 
SPECIAL NATURE RESERVE 
The Great Bustard Pastures represent a spe-
cial nature reserve with a mosaic of steppe, 
salt water, meadow, wetland and arable land 
ecosystems, with rare plant and animal spe-
cies, with great bustard standing out among 
them. This area is the only habitat of this bird 
in Serbia and one of its rare habitats in Europe 
and the world.

Palić
ZOO VRT
Osnovan je 1950. godine, prostire se na 10 
hektara, a njegov koncept, lepota, uređenost i 
tretman životinja svrstavaju ovaj Zoo vrt među 
vodeće u ovom delu Evrope. Ovde posetioci 
mogu da uživaju u posmatranju preko 150 
životinjskih vrsta, da decu prepuste čarima 
velikog igrališta ili zajedno uživaju u bebi Zoo 
vrtu, kao posebnoj atrakciji za najmlađe.
www.zoopalic.com
PARК PRIRODE „MRTVAJE 
GORNJEG POTISJA“
Park prirode „Mrtvaje gornjeg Potisja” nalazi 
se u severnoj Vojvodini na teritoriji opština 
Kanjiža, Senta i Čoka. Park prirode čine četiri 
odvojena lokaliteta u priobalju Tise – mrtvaje 
Mrtva Tisa naspram Đale (Horgoška mrtvaja) 
i Pana uz desnu i mrtvaje Budžak i Batka uz 
levu obalu reke.
http://www.ekologija.gov.rs/
Mokrin
SPECIJALNI REZERVAT PRIRODE 
„PAŠNJACI VELIКE DROPLJE“
Pašnjaci velike droplje predstavljaju specijalni 
prirodni rezervat koji je predstavljen mozaikom 
stepskih, slatinskih, livadskih, močvarnih i 
oraničnih ekosistema, sa retkim biljnim i 
životinjskim vrstama, među kojima se svakako 
svojom atraktivnošću ističe velika droplja. Ovo 
područje je jedino stanište ove ptice u Srbiji i 
jedno od retkih staništa iste u Evropi i svetu.
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Zoo vrt Palić
Palić Zoo
Zoo (Állat) Kert

Fotografije / Photos / Fotók

Zoo vrt Palić
Palić Zoo
Zoo (Állat) Kert

Zoo vrt Palić
Palić Zoo
Zoo (Állat) Kert

Parк Prirode „Mrtvaje Gornjeg Potisja
“The Mrtvaje Gornjeg Potisja Nature Park
A Felső Tisza Holtágai A Természet Parkja

Specijalni Rezervat Prirode „Pašnjaci Veliкe Dropl-
je“The Great Bustard Pastures Special Nature Reserve 
A Túzok Legelője Speciális Természeti Rezervátum

Specijalni Rezervat Prirode „Pašnjaci Veliкe Dropl-
je“The Great Bustard Pastures Special Nature Reserve 
A Túzok Legelője Speciális Természeti Rezervátum

Palić
ZOO (ÁLLAT) KERT
1949-ben alapították, 10 ha-on terül el. Szép-
sége, rendezettsége, az állatok ápoltsága mi-
att Európa ezen részének vezető állatkertjei 
közé sorolják. A látogatók 60 állatfaj megfi-
gyelésében vehetnek részt. A gyerekeket biz-
tosan elbűvöli a nagy játszótér, a legkisebbek 
pedig együtt élvezhetik a bébi állatkert külön 
attrakcióit.
www.zoopalic.com
AFELSŐ-TSIZA HOLTÁGAI - 
TERMÉSZETI PARK
Észak-Bácska területén Kanizsa, Zenta, Csóka
községeket foglalja magában. A természeti 
parkot 4 különálló helyszínen a Tisza mentén
találjuk a következők szerint: Holt Tisza Gyá-
lával szemben (Horgosi holtág), Pána a Tisza 
jobb partján, a Budzsák holtág és Bátka pedig 
a bal parton.
http://www.ekologija.gov.rs/

Mokrin
A TÚZOK LEGELŐJE SPECIÁLIS 
TERMÉSZETI REZERVÁTUM
A túzok legelője speciális természeti rezervá-
tumot képvisel, amely sztyeppe, szikes, legelő, 
mocsár és szántóföld mozaik ökoszisztémáját 
adja, ritka növény- és állatfajokkal, melyek kö-
zül mindenképp kiemelkedik az attraktív külle-
mű túzok. Szerbiában ez a terület az egyetlen 
élőhelye ennek a madárnak és egy Európa és 
a világ ritka élőhelyei közül.
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OLD TISA NATURE PARK IN THE 
VICINITY OF PEARL ISLAND
The Old Tisa Nature Part close to Pearl Island 
extends on 391 ha and covers three munici-
palities: Bečej, Novi Bečej, and Žabalj. The me-
ander of Tisa is the longest in Vojvodina and is 
24.5 km long. The most significant value of the 
nature park is the white water rose. The fish 
fund is rich with 23 species of fish, for example, 
pumpkinseed, carp, catfish, orfe. There are 7 
species of amphibians and 3 types of reptiles 
on this site. There are 166 bird species regis-
tered in the researched area, of which 87 spe-
cies are protected. There are three extremely 
endangered species on the CITES list: white 
tailed eagle, saker falcon, barn owl.

STARI BEGEJ–CARSKA BARA 
SPECIAL NATURE RESERVE
The Stari Begej–Carska Bara (Imeprial Bog) 
special nature reserve is located at the alluvial 
plain of the Begeja and Tisa, in the immediate 
vicinity of the road routes connecting it with 
Zrenjanin, Belgrade, Novi Sad and other des-
tinations. This complex of 1,676 ha consists of 
Stari Begej, Carska Bara, Tiganjica, Zegmenjica, 
Mala Bara, Perleska Bara and the surround-
ing marsh. Carska Bara, as a nature reserve, 
represents a habitat for 240 rare species of 
birds, of which 130 are resident and 110 are 
migratory, which makes this reserve one of 
the most important stations in Europe. Due to 
its natural values it is included on the Ramsar 
list, as well as IBA and IPA areas.

THE SLANO KOPOVO SPECIAL 
NATURE RESERVE
Slano Kopovo is located in northern Banat, 
5 km northeast of Novi Bečej, with the roads 
Novi Bečej–Novo Miloševo and Novi Bečej–
Bašaid being its borders. It is one of the repre-

PARК PRIRODE „STARA TISA” КOD 
BISERNOG OSTRVA 
Park Prirode „ Stare Tise „ kod Bisernog ostrva 
prostire se na 391 ha i obuhvata tri opštine: 
Bečej, Novi Bečej, i Žabalj. Meandar Tise je 
najduži u Vojvodini i iznosi 24,5 km. Najznačajnija 
vrednost parka prirode je beli lokvanj. Riblji fond 
je bogat sa 23 vrsta riba npr. sunčica, šaran, 
som, jaz.Na ovom lokalitetu je zabeleženo 
7 vrsta vodozemaca i 3 vrste gmizavaca.Na 
istraživanom prostoru registrovano je 166 vrsta 
ptica, od toga 87 vrsta je zaštićeno Na CITES listi 
se nalazi tri izuzteno ugrožene vrste i to orao 
belorepan, stepski soko, kukuvija.

SPECIJALNI REZERVAT PRIRODE 
„STARI BEGEJ – CARSКA BARA“
Specijalni rezervat prirode „Stari Begej-
Carska bara“ smešten je na aluvijalnoj ravni 
Begeja i Tise, u neposrednoj blizini drumskih 
pravaca kojima je povezan sa Zrenjaninom, 
Beogradom, Novim Sadom i dr. Ovaj kompleks 
od 1.676 ha čini korito Starog Begeja, Carska 
Bara, Tiganjica, Zegmenjica, Mala Bara, 
Perleska bara i okolni rit. Carska Bara, kao 
prirodni rezervat predstavlja stanište za 240 
retkih vrsta ptica, od kojih su 130 stanarice, a 
110 selice, zbog čega ovaj rezervat predstavlja 
jednu od najznačajnijih stanica u Evropi. Zbog 
svojih prirodnih vrednosti uključen je u listu 
Ramsarskih, IBA i IPA područja.

SPECIJALNI REZERVAT PRIRODE 
„SLANO КOPOVO“
Slano Кopovo se nalazi u severnom Banatu, 5 
km severoistočno od Novog Bečeja, omeđano 
putevima Novi Bečej-Novo Miloševo i Novi 
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Parк Prirode „Stara Tisa” Кod Bisernog Ostrva 
Old Tisa Nature Park In The Vicinity Of Pearl Islan
„Öreg Tisza” A Természet Parkja - Gyöngysziget

Fotografije / Photos / Fotók

Parк Prirode „Stara Tisa” Кod Bisernog Ostrva 
Old Tisa Nature Park In The Vicinity Of Pearl Islan
„Öreg Tisza” A Természet Parkja - Gyöngysziget

Specijalni Rezervat Prirode „Stari Begej – Carsкa Bara
Stari Begej–Carska Bara Special Nature Reserve
Az Öreg Bega - Császár Tó Speciális Természeti Rezervátum

Specijalni Rezervat Prirode „Stari Begej – Carsкa Bara
Stari Begej–Carska Bara Special Nature Reserve
Az Öreg Bega - Császár Tó Speciális Természeti Rezervátum

Specijalni Rezervat Prirode „Slano Кopovo“
The Slano Kopovo Special Nature Reserve
Szikes Lapos (Mélyedés) - Speciális Természeti Rezervátum

Specijalni Rezervat Prirode „Slano Кopovo“
The Slano Kopovo Special Nature Reserve
Szikes Lapos (Mélyedés) - Speciális Természeti Rezervátum

„ÖREG TISZA” TÁJVÉDELMI PARK - 
GYÖNGYSZIGET
Az „Öreg Tisza” Tájvédelmi Park a Gyöngyszi-
getnél, 391 ha-on terül el és 3 községet (Be-
cse, Törökbecse és Zsablyát) ölel át. A Tisza fo-
lyókanyarulata itt a leghosszabb Vajdaságban, 
24,5 km. A park legjelentősebb természeti ér-
téke a fehér tündérrózsa. A halaknak 23 olyan 
faja él itt, mint például a napkárász, a ponty, a 
harcsa, vagy a keszeg). Nyilvántartanak itt 7 faj-
ta kétéltűt, 3 fajta csúszómászót is. A területen 
166 fajta madarat regisztráltak, ebből 87 faj 
védett. A CITES listán 3 különösen veszélyez-
tetett faj szerepel: fehér farkú sas, sztyeppei 
sólyom, gyöngybagoly.

AZ ÖREG BEGA - CSÁSZÁR 
TÓ SPECIÁLIS TERMÉSZETI 
REZERVÁTUM
A speciális természeti rezervátum a Bega és a 
Tisza hordalékos talaján alakult ki. A közvetlen 
közelben elhaladó közutak összekötik a terüle-
tet Nagybecskerekkel, Belgráddal és Újvidékkel. 
Az Öreg Bega 1,676 ha-on terül el, a Császár tó, 
a bara Tiganjica, Zegmenjica, Mala Bara, Perles-
ka medrében és a környező réten. A Császár tó 
mint természeti rezervátum 240 ritka madárfaj 
élőhelye, melyből 130 honos, 110 költöző, ezért 
ez a hely a legjelentősebb élőhely Európában. 
Természeti értékei révén a Ramzeszi listán, IBA 
és IPA szervezetekben is szerepel.

SZIKES LAPOS (MÉLYEDÉS) 
- SPECIÁLIS TERMÉSZETI 
REZERVÁTUM
Észak-Bánátban helyezkedik el, 5km-re észak-
keletre Törökbecsétől, behatárolva a Török-
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sentative, still preserved, Pannonian regions. 
This salt lake is of exceptional natural value in 
geo-morphologic, hydrological and micro-cli-
mate aspect. Slano Kupinovo is one of the 
most important and most unique bird habi-
tats in Serbia and Europe. Its value is reflected 
in the nesting of atypical species for the Pan-
nonian plain.Slano Kopovo regularly provides 
for the survival of more than 20,000 wild birds 
each year. The reserve is managed by the Novi 
Bečej Hunting Association.
TITEL HILL SPECIAL NATURE 
RESERVE
Titel Hill (Serbian: Titelski Breg) is located in 
Vojvodina, in the area of southeast Bačka, in 
the municipality of Titel. It represents an iso-
lated loess elevation in the shape of an ellipse 
due to the erosive effect of the Danube and 
the Tisa waters as it runs along the right bank 
of the lower stream of the Tisa river, not far 
from its confluence with the Danube. The sur-
face of this loess plateau is 79.5 km2, the max-
imum length is 18 km and the average altitude 
is 120 m. This is a significant area for bird 
nesting. The presence of 25 species of rare 
and endangered insects has been identified 
on the slopes of Titel Hill. Sporadic field find-
ings indicate a high level of biodiversity and 
the presence of rare and endangered species 
of mammals. The uniqueness of Titel Hill SNR 
as a steppe area in the immediate vicinity of 
three rivers and two confluences (the Begej 
in the Tisa and the Tisa in the Danube) leaves 
room for different types of tourism, individual 
or group visits.
www.titelskibreg.com

Bečej-Bašaid. Jedan je od reprezentativnih, 
još uvek očuvanih, panonskih predela. Ovo 
slano jezero predstavlja izuzetnu prirodnu 
vrednost i sa geomorfološkog, hidrološkog 
i mikroklimatskog aspekta. Slano Кopovo 
predstavlja jedno od najvažnijih i najosobenijih 
staništa ptica u Srbiji. Njagova vrednost se 
ogleda kroz gnežđenje vrsta atipičnih za 
Panonsku niziju.Slano Кopovo redovno svake 
godine obezbeđuje opstanak više od 20.000 
jedinki ptica močvarica. Rezervatom upravlja 
Lovačko društvo Novi Bečej.
SPECIJALNI REZERVAT PRIRODE 
„TITELSКI BREG“
Titelski breg se nalazi u Vojvodini, na području 
jugoistočne Bačke, u opštini Titel. Predstavlja 
usamljenu lesnu uzvišicu, ima oblik elipse što je 
posledica erozivnog dejstva dunavskih i tiskih 
voda jer se pruža duž desne obale donjeg toka 
reke Tise, nedaleko od njenog ušća u Dunav. 
Površina ovog lesnog platoa iznosi 79,5 km2, 
maksimalna dužina 18 km, a prosečna nadmorska 
visina iznosi 120 m.Prema podacima do kojih 
su došli botaničari tokom svojih istraživanja 
na Titelskom bregu u protekla dva veka, flora 
Titelskog platoa obuhvata oko 630 biljnih vrsta. 
Ovo je značajno područje za gnežđenje ptica. Na 
padinama Titelskog brega utvrđeno je prisustvo 
25 vrsta retkih i ugroženih insekata. Sporadični 
terenski nalazi ukazuju na visok nivo biološke 
raznovrsnosti i prisustvo retkih i ugroženih vrsta 
sisara. Jedinstvenost SRP „Titelski breg“ kao 
stepskog područja u neposrednoj blizini tri reke 
i dva ušća (ušće Begeja u Tisu i Tise u Dunav) 
ostavlja prostora za različite vidove turizma, 
individualnih ili grupnih poseta.
www.titelskibreg.com
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Specijalni Rezervat Prirode „Slano Кopovo“
The Slano Kopovo Special Nature Reserve
Szikes Lapos (Mélyedés) - Speciális Természeti Rezervátum

Fotografije / Photos / Fotók

Specijalni Rezervat Prirode „Slano Кopovo“
The Slano Kopovo Special Nature Reserve
Szikes Lapos (Mélyedés) - Speciális Természeti Rezervátum

Specijalni Rezervat Prirode „Slano Кopovo“
The Slano Kopovo Special Nature Reserve
Szikes Lapos (Mélyedés) - Speciális Természeti Rezervátum

Specijalni Rezervat Prirode „Titelsкi Breg“
Titel Hill Special Nature Reserve
Titeli Fennsík - Speciális Természeti Rezervátum

Specijalni Rezervat Prirode „Titelsкi Breg“
Titel Hill Special Nature Reserve
Titeli Fennsík - Speciális Természeti Rezervátum

becse-Beodra és Törökbecse-Basahíd felé 
vezető utakkal. Egyike a reprezentatív, még 
mindig megőrzött Pannon tájnak. Ez a sós tó 
különös természeti értéket képvisel geomor-
fológiai, vízi és mikroklíma szempontból. Szer-
biában egyike a legfontosabb és legegyedibb 
madárélőhelyeknek. Fő értéke a Pannon sík-
ságra nem jellemző madárfajok fészekrakása. 
A szikes lapos 20000 vízi madárnak ad éven-
te élőhelyet. A Törökbecsei Vadász Egyesület 
fennhatósága alatt áll.
TITELI FENNSÍK - SPECIÁLIS 
TERMÉSZETI REZERVÁTUM
A Titeli fennsík Vajdaságban van, délkelet Bács-
kában, Titel községben. Magányos ellipszis lösz 
képződmény, mely a Tisza és Duna vizének 
eróziós hatására jött létre, nem messze a Du-
na-Tisza torkolatától. A fennsík területe 79,5 
km2, maximális hossza 18 km, a tengerszint 
feletti magassága 120m. A fészkelő madarak-
nak is fontos területe. A Titeli fennsík lejtőin 
25 ritka és veszélyeztetett rovarfaj él. A terepi 
lelőhelyek mutatják a biológiai sokszínűséget, 
az emlősök ritka és veszélyeztetett fajainak itt-
létét. A „Titeli fennsík” 3 folyó és a két torkolat 
(Bega-Tisza, Tisza-Duna) révén jó lehetőséget 
kínál a vízi turizmus, az egyéni kirándulások és 
a csoportos látogatások területén.
www.titelskibreg.com
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Szeged
Botanic Garden
The Botanic Garden of 17,5 hectares is one of 
the most beautiful gardens with collections in 
Hungary. It was founded in 1922 after that the 
Kolozsvár University was moved to Szeged. 
Its sights: the lake planted with the Buddhist 
saint flower, the special Indian lotus in 1932, 
the surrounding rock-garden, the rose-garden 
and the Szechwan ancient pine - rarely occur-
ring in Europe. Its main entrance is decorated 
with Transylvanian gate carved by Transylvani-
an masters on the occasion of the 70th anni-
versary of foundation.
http://www.fuveszkert.u-szeged.hu/hu/

Szeged
Zoo Szeged
The zoo with the largest land area in Hunga-
ry has been receiving visitors since 1989. Al-
though it is located a mere 2.5 km from the 
city centre of Szeged, it lies in a natural en-
vironment. The oak forest and Lake Sancer 
promise a pleasant and calming experience 
by themselves. However, the animal collec-
tion offers exciting encounters, as visitors can 
see several true curiosities along with zoo fa-
vourites, such as lions, giraffes, meerkats, and 
Asian elephants (the latter from May 2018). 
Besides these, the Zoo is conducting conser-
vation and educational activities that are out-
standing in the region.
http://www.zooszeged.hu/

Makó
Maros-parti Adventure Park
The various elements of the adventure park, 
which can be visited by children and adults, 
were fixed to the trees of the Maros flood-
plain. The children’s playground with 19 game 

Segedin
Studentska Botanička Bašta
Sa 17,5 hektara površine ovo je jedna od najlepših 
kolekcionarskih bašta u Mađarskoj. Podignuta 
je 1922. godine od strane profesora doktora 
Győrffy Istvána, po preseljenju Člujskog Fakulteta 
u Segedin. Neke od znamenitosti Botaničke 
Bašte su i veštačko jezero koje je izgrađeno 1932. 
godine, a u kom se nalaze budistička sveta biljka, 
jedinstveni indijski lotus, kamenita bašta, ruže, 
kao i dan danas retka vrsta u Evropi – sečuanski 
prastari bor.
http://www.fuveszkert.u-szeged.hu/hu/

Segedin
Zoološki vrt
1989. godine, u Segedinu je otvoren i zološki 
vrt. Iako od njegovog otvaranja nije prošlo jako 
puno vremena, svakako se može pohvaliti 
značajnim događajima. Pročitajte stranicu 
Zootörténelem / Istorija zoološkog vrta, i 
uverićete se, da i ovako mlada institucija može 
da se ponosi bogatom istorijom.
Zoološki vrt je poznat po nastojanju očuvanja 
životne sredine, i sa razlogom možemo tvrditi 
da predstavlja utočište za životinjama. Zaštitari 
godišnje usvoje više od sto životinja, koje bi, 
u drugom slučaju,  uginule u divljini. Nakon 
zbrinjavanja u zoološkom vrtu, mogu da se 
vrate svom prirodnom staništu.
http://www.zooszeged.hu/

Mako
Zabavni park na obali Maros
Park koji je namenjen i deci i odraslima sadrži 
elemente različite težine koji su pričvršćeni 
za drveće. Igralište za decu sastoji se od 19 
elemenata i nije na valikoj visini, dok je igralište za 
odrasle sastavljena od 25 elemenata i nalazi se 
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Studentska Botanička Bašta
Botanic Garden
Egyetemi Füvészkert
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Studentska Botanička Bašta
Botanic Garden
Egyetemi Füvészkert

Zoološki vrt Segedin
Zoo Szeged
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Zabavni park na obali Maros
Maros-parti Adventure Park
Maros-parti kalandpark

Zabavni park na obali Maros
Maros-parti Adventure Park
Maros-parti kalandpark

Szeged
Egyetemi Füvészkert
A 17,5 hektáros Füvészkert a magyarországi 
gyűjteményes kertek egyik legszebbike. 1922-
ben, a Kolozsvári Egyetem Szegedre költö-
zését követően alapította dr. Győrffy István 
professzor. Látványosságai közé tartozik par-
kjában a buddhisták szent virágával, a külön-
leges indiai lótusszal 1932-ben betelepített tó, 
a körülötte lévő sziklakert, a rózsakert, továb-
bá az Európában még ma is ritkaságszámba 
menő szecsuáni ősfenyő.
http://www.fuveszkert.u-szeged.hu/hu/

Szeged
Vadaspark
1989-ben lépett Szeged azon városok sorába, 
amelyek állatkerttel is büszkélkedhetnek. Még 
emberi kor léptékében sem nagy az az időtar-
tam, amely az alapítástól máig terjed, mégis 
bővelkedik sorsfordító eseményekben.
A Szegedi Vadaspark híres a természet védel-
mére tett erőfeszítéseiről, joggal tekinthetjük 
a fajok menedékének, a Természetvédelmi 
Mentőközpont pedig évente több száz állatot 
fogad, amelyek vadon elpusztulnának, de fel-
épülve a Vadasparkban, visszatérhetnek ter-
mészetes élőhelyükre.
http://www.zooszeged.hu/

Makó
Maros-parti kalandpark
A gyermekek és felnőttek által is látogatható 
kalandpark különböző nehézségű elemeit Ma-
ros-ártér fáira rögzítették. A 19 játékelemet 
tartalmazó gyermekpálya a talajhoz közelebb, 
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elements is closer to the ground, the adult 
version of the 25 elements is at a height of 
3-4 meters (a helmet and a safety strap are 
required to use the latter). The safe use of 
the adventure trail is supervised by qualified 
supervisors. The adventure trail has a rock 
climbing wall as well. 
The canopy track is a 159-meter long steel ca-
bleway connecting the banks of Maros river. 
This is the only canopy track above a river in 
Hungary. The facility consists of two steel tow-
ers of approximately ten meters in height, and 
a steel cableway of 160 meters.
http://www.maroskalandpart.hu/
Sun City Wakeboard Beach
South Hungary’s only wakeboard and water 
ski track. The European standard wakeboard 
beach lies on a 4-hectare sand-pit, was im-
plemented by Dutch experts, is a 10 minutes 
drive from Szeged, next to road 47. It has a 
well-maintained object with good infrastruc-
ture, suitable for domestic and international 
competitions.
http://suncityszabadidokozpont.hu/

Balástya
Kóbor-Ló Horse Farm
Horse Riding House is located 5.5 km from the 
center of Balástya in Fehértó. Horse Camps: 
Getting to know the horses (handling, sad-
dling, horse care) and other pets.
Besides horse riding and farm life, visitors can 
taste the majestic flavors of oven-baked food 
as well.
https://hu-hu.facebook.com/Kóbor- ló-Lovastan -
ya-140347416036311/

na 3-4 metra od zemlje (neophodna upotreba 
šlemovi i sigurnosnih pojaseva). Za bezbedno 
korišćenje parka zaduženi su obučeni stručnjaci. 
U sklopu parka nalazi se još i zid za penjanje. 
Staza sa nadrstrešnicom povezuje deo obale 
Mako-a i Kiszombor-a sa 159 metara dugačkim 
žičanim konopcem. Jedinstvena je zbog toga 
što je ovo jedina staza sa žičanim konopcem u 
Mađarskoj. Konstrukcija se sastoji od dve čelične 
kule, visoke oko 10 metara, između kojih se nalazi 
160 metara dugačak žičani konopac. Klizanje na 
suprotnu stranu se dešava posredstvom sile 
gravitacije
http://www.maroskalandpart.hu/
Hodmezevašarhelj
Jedina staza za wakeboard i skijanje na 
vodi u južnoj Mađarskoj. Na peščanoj jami 
od 4 hektara, 10 minuta od Segedina, 
pored glavnog puta broj 47, izgrađena je 
staza evropskog standarda i holandskog 
dizajna. Staza sa dobrom infrastrukturom i 
domaćinskom atmosferom pogodna je za 
domaća i međunarodna takmičenja.
http://suncityszabadidokozpont.hu/

Balástya:
Kóbor-Ló konjički kamp
Ovaj konjički kamp se nalazi 5,5 km od centra 
grada Balástya, u mestu Fehértó. Kampovi 
sa konjima: upoznavanje konja (održavanje, 
sedlanje, nega) i drugih domaćih životinja. 
Jahanje je moguće dva puta dnevno. Pored 
jahanja i upoznavanja sa farmerskim životom, 
gosti mogu da probaju i izvanredna jela 
spremljena u peći.
h t t p s : / / h u - h u . f a c e b o o k . c o m / K ó b o r - l ó -
Lovastanya-140347416036311/
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Hodmezevašarhelj
Sun City Wakeboard Beach
Hódmezővásárhely

Fotografije / Photos / Fotók
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a 25 játékelemből összeálló felnőttváltozat 3-4 
méter magasságban található, utóbbi haszná-
latához védősisak és biztosító heveder is szük-
ségeltetik. A kalandpálya biztonságos hasz-
nálatára szakképzett felügyelők vigyáznak. A 
kalandpályához sziklamászó fal is tartozik. A 
canopy-pálya egy, a Maros makói és kiszom-
bori partját összekötő 159 méteres drótkötél-
pálya; különlegessége, hogy Magyarországon 
csak itt található folyó fölött átívelő canopy-pá-
lya. A létesítmény két, megközelítőleg tíz mé-
ter magas acéltoronyból, valamint a közéjük 
kifeszített egyenként 160 méter hosszú drót-
kötelekből áll. A csigák segítségével történő 
átsiklás a gravitációt használja ki.
http://www.maroskalandpart.hu/

Hódmezővásárhely
Sun City Wakeboard Beach
Délmagyarország egyetlen wakeboard és vízisí 
pályája. A 4 hektáros homokbánya tavon kiala-
kított európai szintű holland kivitelezésű pálya 
Szegedtől 10 percre a 47-es számú főút mel-
lett található. Jó infrastruktúrával ellátott csa-
ládias hangulatú pálya, hazai és nemzetközi 
versenyek lebonyolítására alkalmas.
http://suncityszabadidokozpont.hu/

Balástya
Kóbor-Ló Lovastanya
A Kóbor-Ló Lovastanya Balástya központjától 
5,5 km-re, Fehértóban várja vendégeit. Lovas-
táborok: ismerkedés a lovakkal (a velük való 
bánásmód, nyergelés, lóápolás ismeretei) és 
más háziállatokkal. A tanyára látogatók a lo-
vaglás és a tanyasi életmód mellett megismer-
kedhetnek a kemencében sült ételek fenséges 
ízvilágával is.
ht tps : / /hu-hu. facebook.com/Kóbor- ló-Lovasta -
nya-140347416036311/
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Csongrád megye
EUROVELO 13 deo županije 
Csongrád
EuroVelo 13: Iron Curtain Trail jedna je od tri 
EuroVelo staze, koje prolaze i kroz teritoriju 
Mađarske.
Mađarsko/srpska putanja
Ova putanja počinje na mađarskoj strani 
granice, i prolazi kroz mala sela, od kojih 
mnogo, kao i Bácsalmás, raspolažu sa 
muzejima ili lokalnim izložbama. Prešavši 
srpsku granicu, put vodi ka Subotici, koja se 
ponosi najlepšim građevinama iz perioda 
secesije. Nakon prelaska granice, poslednje 
značajnije Mađarsko naselje je Szeged, treći 
grad po veličini u državi i regionalni centar 
Velike Južne Ravnice. Odavde se relativno brzo 
stiže do rumunske granice.
https://en.eurovelo.com/ev13/hungary-serbia

Čongrad županija:
Kajak-kanu tura na Tisi
Od  Csongrád-a je do Algyő-a, veslajući moguće 
stići za 2 dana. Prolazi se kroz sledeća naselja: 
Csongrád. Szentes, Csanytelek, Mártély i na 
kraju Algyő.
https://tisawatertours.eu/en/turautvonalak/

Csongrád county
EuroVelo 13: part of Csongrad 
County
EuroVelo 13: Iron Curtain Trail is one of three 
EuroVelo routes that cross the territory of 
Hungary
Hungarian/Serbian stage
This stage of EuroVelo 13 begins on the Hun-
garian side of the border and passes through 
a series of small villages, many of which, like 
Bácsalmás, offer museums or local exhibi-
tions. Crossing the border into Serbia, the 
route brings you to Subotica, boasting Serbia’s 
biggest collection of art nouveau buildings. 
Crossing back over the border, the final signifi-
cant Hungarian settlement on the Iron Curtain 
Trail is Szeged, the country’s third largest city 
and the regional centre of the Southern Great 
Plain. From there it’s a relatively short journey 
to the border with Romania.
https://en.eurovelo.com/ev13/hungary-serbia

Csongrád county
Canoeing on the Tisza
Starting from the northern part of Csongrad 
County, from  the city of Csongrad we can 
reach Algyő in two days touching the follwing 
settlements: Csongrad, Szentes, Csanytelek, 
Mártély and finally Algyő.
https://tisawatertours.eu/en/turautvonalak/
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EUROVELO 13 deo županije Csongrád
EuroVelo 13: part of Csongrad County
EUROVELO 13 Csongrád megyei szakasza

Fotografije / Photos / Fotók

EUROVELO 13 deo županije Csongrád
EuroVelo 13: part of Csongrad County
EUROVELO 13 Csongrád megyei szakasza

EUROVELO 13 deo županije Csongrád
EuroVelo 13: part of Csongrad County
EUROVELO 13 Csongrád megyei szakasza

Kajak-kanu tura na Tisi
Canoeing on the Tisza
Kajak-kenu túra a Tiszán

Csongrád megye
EUROVELO 13 Csongrád megyei 
szakasza
Az EuroVelo 13: Iron Curtain Trail egyike a 
három olyan EuroVelo útvonalnak, amely Ma-
gyarország területén is keresztülhalad.
Magyar/szerb szakasz
Az EuroVelo 13 ezen szakasza a határ magyar 
oldalán kezdődik, és kis falvak során halad ke-
resztül, amelyek közül sok, mint Bácsalmás, 
múzeumokat vagy helyi kiállításokat kínál. Át-
lépve a szerbiai határt, az út Szabadkára ve-
zet, amely Szerbia legszebb szecessziós épü-
leteivel büszkélkedhet. A határ átlépésével 
az utolsó jelentős magyar település Szeged, 
az ország harmadik legnagyobb városa és a 
Dél-Alföld regionális központja. Innentől vi-
szonylag rövid út vezet a román határához.
https://en.eurovelo.com/ev13/hungary-serbia

Csongrád megye
Kajak-kenu túra a Tiszán
Csongrád megye északi részéről, Csongrád-
ról indulva 2 nap alatt evezhetünk le Algyőig, 
érintve a következő településeket: Csongrád, 
Szentes, Csanytelek, Mártély és végül Algyő.
https://tisawatertours.eu/en/turautvonalak/
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Zrenjanin
The Zrenjanin National Museum
The museum was founded in 1906 as the Mu-
seum of Torontal County, by the decision of the 
Municipial Committee, and at the initiative of 
the Cultural Association of the Torontal County. 
Judging by all the available sources, the Muse-
um started working for the public as late as in 
1911.The Zrenjanin National Museum belongs 
to the category of museums of a complex type, 
it is of homeland character with research work 
covering the area of the middle Banat. This way 
of organizing the rich cultural heritage of this 
area in the field of nature, archeology, ethnol-
ogy, art and history has become a part of the 
framework of systematic protection and pro-
fessional work of a specialized institution with 
experts of all necessary profiles.
www.muzejzrenjanin.org.rs

Bečej
THE CITY MUSEUM
The City Museum in Bečej was founded in 
1953, and the following year the Art Colony of 
Bečej was formed. As a result of its activity in 
1956, a gallery was established at the muse-
um, and on that same year the official name 
of this institution was the Municipal Museum 
and Gallery of Bečej. It got its current name in 
1990. The City Museum of Bečej is a home-
land museum institution of complex type cov-
ering the municipality of Bečej. It contains an 
ethnological, artistic, applied art, numismatic 
and nature collections.
www.muzejbecej.rs

Zrenjanin
NARODNI MUZEJ ZRENJANIN
Muzej je osnovan 1906. godine kao Muzej 
Torontalske županije, odlukom Municipijalnog 
odbora, a na inicijativu Кulturnog udruženja 
Torontalske županije. Zrenjaninski Narodni 
muzej spada u kategoriju muzejskih ustanova 
kompleksnog tipa, zavičajnog karaktera i svojim 
istraživačkim radom pokriva područje srednjeg 
Banata. Ovakvim načinom organizacije bogato 
kulturno nasleđe ovog područja iz oblasti 
prirode, arheologije, etnologije, umetnosti i 
istorije došlo je u okvire sistematske zaštite i 
stručne obrade specijalizovane ustanove sa 
stručnjacima svih potrebnih profila.
www.muzejzrenjanin.org.rs

Bečej
GRADSКI MUZEJ
Gradski muzej u Bečeju osnovan je 1953, 
a sledeće godine formirana je ‘Umetnička 
kolonija Bečeja’. Кao rezultat njenog delovanja 
1956. godine se pri muzeju osniva galerija, te 
je od iste godine zvaničan naziv ove institucije 
Gradski muzej i galerija Bečej. Današnji naziv 
dobio je 1990. godine. Gradski muzej Bečej 
je zavičajna muzejska ustanova kompleksnog 
tipa pod čiju nadležnost spada samo opština 
Bečej. U njemu se nalazi etnološka, likovna, 
primenjena, numizmatička i prirodnjačka 
zbirka.
www.muzejbecej.rs
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Narodni Muzej Zrenjanin
The Zrenjanin National Museum
A Nagybecskereki Nemzeti Múzeum

Fotografije / Photos / Fotók
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Gradsкi Muzej Bečej
The City Museum Bečej
Városi Múzeum Óbecse
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Zrenjanin
A Nagybecskereki Nemzeti 
Múzeum
1906-ban alapították, mint Torontál vármegye
múzeumát, a Municipiális bizottság határoza-
tával és a Torontál vármegye Kulturális Egye-
sülete kezdeményezésére. A ma elérhető for-
rások szerint a Múzeum a közönség számára
csak 1911-ben nyitott meg. A Nagybecskereki 
Nemzeti Múzeum a komplex típusú múzeu-
mok kategóriájába tartozik, szülőföld karak-
terrel és a kutatótevékenységükkel közép 
Bánát térségét fedik le. Ez a szervezési forma 
a kultúrhagyaték feldolgozását a természet, 
archeológia, néprajz, képzőművészet és tör-
ténelem témákban a megfelelő szakemberek 
munkájának segítségével szakosított intéz-
ménnyé tette.
www.muzejzrenjanin.org.rs

Óbecse
VÁROSI MÚZEUM
Óbecsén a Városi múzeum 1953-ban alakult, 
a következő évben létrehozták az Óbecsei 
Képzőművészeti Telepet. Az ő alkotásaiknak 
köszönhetően 1956-ban első múzeumként 
létre jött a galéria, így ettől az évtől kezdve az 
intézmény neve Városi múzeum és képtár, 
Óbecse. Mai nevét 1990-ben kapta. Az óbe-
csei Városi múzeum a szülőföld (hazai) mú-
zeuma, komplex típusú intézmény, hatásköre 
Óbecse község területe. Néprajzi, képzőmű-
vészeti, alkalmazott művészeti, numizmatikai, 
természettudományi gyűjteménye.
www.muzejbecej.rs
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Senta
THE CITY MUSEUM SENTA – PART 
OF THE TURZO LAJOŠ CULTURAL–
EDUCATIONAL CENTER
The museum was founded at the end of 1946, 
but as an institution it began to work when it 
was allocated the building. The founder of the 
museum is Senta municipality. Until 1977, the 
museum acted as an independent institution, 
and today it is a part of the Cultural–Education-
al Center. It was moved to the present facility 
in 1970, and two years later a modern gallery 
was built next to the museum, which has since 
been used for occasional thematic, primarily 
painting and art exhibitions. The first perma-
nent complex exhibition was opened in 1974, 
and in the period from 2000 to 2012, in several 
phases, works were carried out to renovate the 
building, i.e. to restore permanent exhibition – 
paleontology, archeology, the Battle of Senta, 
ethnography. During the fifties of the last cen-
tury, the following collections were formed: 
natural-paleontological, archaeological, numis-
matic, ethnographic, historical and artistic.

Zrenjanin
THE CONTEMPORARY GALLERY OF 
THE EČKA ART COLONY
In 1956, the city of Zrenjanin founded the 
Art Colony in Ečka, a village near Zrenjanin. 
In 1958, the Contemporary Gallery of the Art 
Colony was founded as an institution tasked 
with taking care of artistic works created main-
ly in the Ečka Art Colony, and to continue or-
ganizing meetings of artists in Ečka. In 1964, 
the Contemporary Gallery in Zrenjanin was 
opened. 
http://www.galerija.rs

Senta
GRADSКI MUZEJ SENTA – U 
SASTAVU КULTURNO-OBRAZOVNOG 
CENTRA „TURZO LAJOŠ“
Muzej je osnovan krajem 1946. godine, ali kao 
ustanova  počeo je sa radom kada je dobio 
zgradu. Osnivač muzeja je Opština Senta. Do 
1977. godine, muzej je delovao kao samostalna 
ustanova, a danas je u sastavu Кulturno-obra-
zovnog centra. Na današnje mesto je preseljen 
1970. godine, a dve godine kasnije pored muzeja 
je izgrađena i moderna galerija koja se od tada 
koristi za povremene tematske, prvenstveno 
likovno-umetničke, izložbe. Prva stalna postavka 
kompleksnog karaktera otvorena je 1974. godine, 
a u periodu od 2000. do 2012. godine, u više faza, 
izvršeni su radovi na renoviranju zgrade, odnosno 
na obnavljanju stalnih postavki – paleontologija, 
arheologija, Senćanska bitka, etnografija. Tokom 
pedesetih godina prošlog veka formirane su 
sledeće zbirke: prirodnjačko-paleontološka, 
arheološka, numizmatička, etnografska, istorijska 
i likovno-umetnička.

Zrenjanin
SAVREMENA GALERIJA 
UMETNIČКE КOLONIJE EČКA
Godine 1956. grad Zrenjanin osniva Umetničku 
koloniju u Ečki, selu u blizini Zrenjanina. 
Godine 1958. osnovana je Savremena galerija 
Umetničke kolonije kao institucija koja ima 
zadatak da se brine o umetničkim delima 
nastalim uglavnom u Umetničkoj koloniji Ečka, 
kao i da nastavi sa organizovanjem susreta 
umetnika u Ečki. Godine 1964. otvorena je 
Savremena galerija u Zrenjaninu. 
http://www.galerija.rs
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Gradsкi Muzej Senta
The City Museum Senta 
Városi Múzeum – Zenta

Fotografije / Photos / Fotók
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Savremena Galerija Umetničкe Кolonije Ečкa
The Contemporary Gallery Of The Ečka Art Colony
Az Écskai Művésztelep Kortárs Képtára
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Zenta
VÁROSI MÚZEUM – ZENTA, A 
THURZÓ LAJOS MŰVELŐDÉSI – 
OKTATÁSI KÖZPONT RÉSZEKÉNT
A múzeum 1946 végén alakult, de mint intéz-
mény akkor kezdett működni, amikor épüle-
tet kapott. Az alapító Zenta község. 1977-ig 
mint önálló intézmény tevékenykedett, de 
ma a Művelődési – Oktatási Központ része. A 
mai helyre 1970-ben költözött, két év múlva 
modern képtára is felépült, melyet időszakos 
tematikus, elsősorban képzőművészeti kiállí-
tásokra használnak. Az első komplex állandó 
kiállítás 1974-ben nyílt meg, 2000-2012 között 
több ízben végeztek felújítást az épületen, il-
letve az állandó kiállítást újították fel – paleon-
tológia, archeológia, Zentai csata, etnológia. A 
múlt század ötvenes éveiben alapították a kö-
vetkező gyűjteményeket: természettudomá-
nyi-paleontológiai, archeológiai, numizmatikai, 
etnográfiai, történelmi és képzőművészeti.

Nagybecskerek
AZ ÉCSKAI MŰVÉSZTELEP KOR-
TÁRS KÉPTÁRA
1956-ban Nagybecskerek megalapítja a Mű-
vésztelepet Écskán, Nagybecskerek közelében 
a faluban. 1958-ban alakult az Écskai Művész-
telep kortárs képtára, mint intézmény, mely-
nek feladata, hogy gondoskodjon a képzőmű-
vészeti alkotásokról, melyek a művésztelepen 
születtek, valamint szervezze a művészek 
találkozóját Écskán. 1964-ben megnyílt Nagy-
becskereken a Modern képtár.
http://www.galerija.rs
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Bečej
DVORAC „FANTAST“
Dvorac Fantast izgrađen je na imanju od 
preko 2.600 jutara zemlje, po inspiraciji samog 
vlasnika, uvaženog i bogatog veleposednika 
Bogdana Dunđerskog. U Fantastu svakako 
treba videti čuvenu ergelu koju je osnovao sam 
Bogdan Dunđerski i upravo po najslavnijem 
konju te ergele zamak je i dobio ime.

Novi Bečej
ARAČA 
Srednjovekovno naselje Arača nalazi se na 
južnoj obali Crne bare. Ostaci prvobitne 
jednobrodne crkve su sa kraja XI i početka 
XII veka. Arački kamen je na ovoj lokaciji 
pronađen krajem XIX veka, a danas se nalazi u 
Budimpešti. Na njemu je isklesan prikaz crkve, 
jednog sveštenog lica i donatora. Izgradnjom 
monumentalne trobrodne bazilike, ostaci, 
odnosno temelji ove ranije crkve, su u srednjem 
brodu bazilike. Bazilika je sagrađena u prvoj 
polovini XIII veka, u vreme Bele IV. Manastir je 
osnovan i izgrađen u poslednjoj četvrtini XV 
veka. U ostacima manastira vidljive su godine 
obeležene upadima Turaka. Turci ga zauzimaju 
1551. godine. Naselje se pominje i u XVII veku.

Segedin:
Muzej Mora Ferenc
Palata za javno obrazovanje na Ruzveltovom 
trgu je dom muzeja Mora Ferenc, u čijim 
prostorijama se mogu pogledati kvalitetne 
istorijske, etnografske, umetničke, ekološke i 
medicinsko-istorijske izložbe.
http://moramuzeum.hu/

Bečej
FANTAST CASTLE
Fantast Castle was built on a property of over 
2,600 acres of land, inspired by the owner, the 
distinguished and wealthy landowner Bogdan 
Dunđerski. In Fantast you should certainly see 
the famous horse farm, which was founded by 
Bogdan Dunđerski himself, and it was the ex-
actly the most famous horse of this farm that 
lent the name to the farm.

Novi Bečej
ARAČA
The medieval village of Arača is located on the 
southern shore of Crna Bara. The remains of 
the original one-nave church are from the end 
of the 11th and the beginning of the 12th centu-
ry. The Arača Stone was found at this location at 
the end of the XIX century, and today it is located 
in Budapest. There is a carved representation of 
the church, a priest and donor on it. By building 
a monumental three-nave basilica, the remains 
or the foundations of this early church are po-
sitioned in the middle nave of the basilica. The 
Basilica was built in the first half of the 13th cen-
tury, at the time of Bela IV. The monastery was 
founded and built in the last quarter of the 15th 
century. The remains of the monastery show 
years are marked by the Turkish incursions. 
Turks occupy it in 1551. The settlement is also 
mentioned in the 17th century.

Szeged
Ferenc Móra Museum
The Cultural Palace on Roosevelt Square is 
the home of the Ferenc Móra Museum, which 
houses high-quality exhibitions of archeology, 
ethnography, fine arts, environmental protec-
tion and pharmacy history.
http://moramuzeum.hu/
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Dvorac „Fantast“
Fantast Castle
Fantast Kastély

Arača
Arača
Aracs

Arača
Arača
Aracs

Muzej Mora Ferenc
Ferenc Móra Museum
Móra Ferenc Múzeum

Becse
FANTAST KASTÉLY
A több mint 2600 hold területű birtokon a kas-
tély a megbecsült, gazdag nagybirtokos Bog-
dan Dunđerski ötletei alapján épült. A Fantast 
megtekintése során érdemes megnézni a 
híres lótenyészetet (lovardát), amit Bogdan 
Dunđerski maga alapított, s Fantast nevű leg-
híresebb lováról kapta a nevét.

Törökbecse
ARACS
A Középkori Aracs település a Fekete mocsár 
déli partján volt. Az eredeti egyhajós templom 
romjai a XI. sz. végéről, XII. sz. elejéről szárma-
zik. Az aracsi kő ezen a helyen a XIX. sz. végén 
került elő, ma Budapesten van. Rá van faragva 
a templom, egy szent képe és a támogató. A 
háromhajós monumentális bazilika építésekor 
a maradványai, illetve alapjai az előző temp-
lomnak, a bazilika középső hajójában vannak. 
A bazilika a XIII. sz. első felében épült IV. Béla 
idejében. A kolostor alapítása és építése a XV. 
sz. utolsó negyedében történt. A kolostor ma-
radványain a törökök betöréseinek évszámai 
láthatóak. A törökök 1551-ben elfoglalják. A 
települést a XVII. században említik.

Szeged
Móra Ferenc Múzeum
A Roosevelt téren álló Közművelődési Palota 
a Móra Ferenc Múzeum otthona, melynek ter-
meiben színvonalas régészeti, néprajzi, kép-
zőművészeti, környezetvédelmi és patikatör-
téneti kiállításokat tekinthetünk meg.
http://moramuzeum.hu/
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Szeged
The Reök Palace
The institution, operating in the renovated Art 
Nouveau Reök Palace, offers high-quality per-
manent and temporary exhibitions, as well as 
several venues for cultural festivals in Szeged. 
The Reök Palace also gives place the traditional 
Summer Exhibition, one of the most significant 
events of the Szeged summer cultural life. The 
building also houses the Festival Ticket Office.
https://www.reok.hu/hu/

Szeged
Church of Our Lady of the Snow in 
Szeged (Franciscan Church of the 
Lower Town)
Set in the walls of a century-old monastery, our 
Visitor Center gives visitors an insight into the 
traditions and everyday life of monastic life.
http://www.szeged-pleb.ofm.hu/

Szeged
New Synagogue
With eclectic, Moorish and Art Nouveau ele-
ments, 1900-03. Baóthorn Lipót
In 1784, Jews appearing as newcomers to Sze-
ged after the Turkish occupation acquired the 
right to settle. After rejecting their request to 
build a synagogue in 1789, they succeeded 
in their intention in 1803. The building, which 
soon became scarce, was replaced in 1843 
by what is still the “old synagogue”, which was 
expanded in 1879. The congregation, which 
continued to perform numerically, economi-
cally and socially, in 1899 announced a design 
competition for the construction of a new 

Segedin
Reakova palata
U obnovljenoj secesijskoj palati nude se 
kvalitetne stalne i privremene izložbe, palata 
predstavlja i kulturni centar za festivale iz 
oblasti kulture u Segedinu. Reök palata je 
domaćin jednog od najznačajnijih letnjih 
kulturnih dešavanja u Segedinu, tradicionalnoj 
Letnjoj izložbi. U zgradi se takođe nalazi i 
Festivalska biletarnica.
https://www.reok.hu/hu/

Szeged
Segedinska Havas Boldogasszony 
crkva (franciskanska crkva u 
donjem gradu)
Među zidovima manastira, u centru za posetioce 
gosti mogu da steknu utisak o monaškim 
životnim navikama i svakodnevici istih.
http://www.szeged-pleb.ofm.hu/

Segedin
Nova Sinagoga
Ekletička, sa elementima mavarskog i 
secesivnog stila, 1900-03. Baumhorn Lipót.
Nakon turske vladavine, izbegli jevreji 1784. 
godine dobijaju pravo na naseljavanje. Na 
zahtev da se izgradi Sinagoga, 1789. godine 
zahtev je odbijen, da bi tek 1803. godine bio 
prihvaćen. Ubrzo je postala tesna i 1843. 
godine biva zamenjena i danas postojećom 
„starom sinagogom“, koja je 1879. godine 
proširena. Jevrejska zajednica je napredovala 
kako brojčano, tako i ekonomski i u društvenim 
sferama te je , 1899. godine otvoren konkurs 
za projekat za izgradnju nove sinagoge, koji je 
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Szeged
Reök Palota
A felújított szecessziós Reök-palotában műkö-
dő intézmény színvonalas állandó és idősza-
ki kiállításokkal, valamint a szegedi kulturális 
fesztiválok több rendezvényének helyszíne-
ként is várja az érdeklődőket. A Reök-palota ad 
helyet a szegedi nyár kulturális életének egyik 
legjelentősebb eseményének, a hagyományos  
Nyári Tárlatnak is. Az épületben működik a 
Fesztivál Jegyiroda is.
https://www.reok.hu/hu/

Szeged
Szegedi Havas Boldogasszony 
templom (Alsóvárosi ferences 
templom)
Az évszázados kolostor falai között kialakított 
Látogatóközpontunkban a látogatók bepillan-
tást nyerhetnek a szerzetesi élet hagyománya-
iba és mindennapjaiba.

Szeged
Új Zsinagóga
(Eklektikus, mór és szecessziós elemekkel,
1900-03. Baumhorn Lipót)
A török hódoltság után Szegeden jövevény-
ként megjelenő zsidók 1784-ben nyertek jo-
gosultságot a letelepülésre. Zsinagóga építé-
sét célzó kérelmük 1789. évi elutasítása után 
1803-ban sikerült szándékukat megvalósítani. 
A rövid időn belül szűkössé lett épületet 1843-
ban váltották fel a ma is álló „régi zsinagógá-
val”, melyet 1879-ben bővítettek. A számbe-
lileg, gazdaságilag és társadalmi helyzetben 
egyaránt tovább teljesedő hitközség 1899-ben 
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dobio budimpeštanski arhitekta. Baumhorn 
Lipót je dizajnirao i sinagoge u Estergomu i 
Solnoku. U osmišljavanju izgleda sinagoge 
veoma veliki uticaj imao je dr. Löw Immánuel 
glavni rabin. 1903. godine nastala je jedna od 
najlepših jevrejskih sinagoga u Evropi, koje je 
postalo Baumhorn Lipót-ovo najznačajnije 
delo. Mozaik sa jedinstvenom harmonijom 
boja i staklenu kupolu napravio je Róth Miksa. 
Sinagoga je između 1979-80 obnovljena.
http://szegedtourism.hu/hu/uj-zsinagoga-2/

Mako
Muzej Jožef Atile
Ratni vekovi – Istorija grada Makoa od 
ponovnog naseljavanja do promene režima, 
je stalna izložba koja prikazuje istorijski period 
od 1699-1989. godine pomoću originalnih 
dokumenata, fotografija, slika i predmeta. 
Moguće je tražiti obilazak sa vodičem.
http://www.muzeum.mako.hu/

Čongrad
Muzej Tari Laslo
U muzejskoj kolekciji prvenstveno se nalaze 
arheološki, istorijski i etnografski predmeti 
čiji ukupni broj dostiže približno 90 hiljada 
primeraka. Manja zbirka može se naći o 
umetnosti, prirodnim naukama i zanatstvu, a 
takođe je značajna i zbirka knjiga.
http://www.konyvtar.csongrad.hu/

synagogue, which was won by the Budapest 
designer of the synagogues of Esztergom and 
Szolnok. In the creation of the synagogue dr. 
Löw Immanuel Chief Rabbi. By 1903, one of 
the most beautiful Jewish temples in Europe 
was established, which became the main work 
of Lipót Baumhorn. Miksa Róth designed the 
glass windows and the glass dome with un-
paralleled color harmony. The synagogue was 
renovated between 1979 and 1980.
http://szegedtourism.hu/hu/uj-zsinagoga-2/

Makó
Museum József Attila
Fighting Centuries - The History of the City of 
Makó from the New Settlement to the Tran-
sition permanent exhibition of the city 1699-
1989. history, with original documents, pho-
tographs, paintings and objects. Guided tours 
are available on request.
http://www.muzeum.mako.hu/

Csongrád
Museum Tari László 
The museum’s collection contains mainly 
archaeological, historical and ethnographic 
objects, with a total of approximately 90,000 
pieces. There is a smaller collection of fine art, 
natural sciences and applied arts as well as a 
significant book collection.
http://www.konyvtar.csongrad.hu/
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egy új zsinagóga építésére tervpályázatot írt ki, 
amelyet az esztergomi és szolnoki zsinagógák 
budapesti tervezője nyert meg. A zsinagóga 
létrehozásában fölülmúlhatatlan szerepet ját-
szott dr. Löw Immánuel főrabbi. 1903-ra Eu-
rópa egyik legszebb zsidó temploma jött létre, 
mely Baumhorn Lipót főműve lett. Páratlan 
színharmóniájú üvegablakait és üvegkupoláját 
Róth Miksa készítette.  A zsinagógát 1979-80 
között újították fel.
http://szegedtourism.hu/hu/uj-zsinagoga-2/

Makó
József Attila Múzeum
Küzdelmes évszázadok - Makó város törté-
nete az újjátelepüléstől a rendszerváltásig c. 
állandó kiállítása a város 1699-1989. közötti 
történetét tekinti át eredeti dokumentumok, 
fényképek, festmények, tárgyak segítségével. 
Tárlatvezetés kérhető.
http://www.muzeum.mako.hu/

Csongrád
Tari László Múzeum
A múzeum gyűjteményében elsősorban ré-
gészeti, történeti és néprajzi tárgyak találha-
tóak, melyek összmennyisége megközelítőleg 
90 ezer darab. Kisebb gyűjtemény található a 
képzőművészeti, természettudományi és ipar-
művészeti anyagból valamint jelentős a köny-
vgyűjtemény is.
http://www.konyvtar.csongrad.hu/



Opustoser / Ópusztaszer
Narodni Istorijski Spomen Park Opustoser – Kolekcija poljoprivrednih mašina
Ópusztaszer National Historical Memorial Park - Agricultural machinery collection 
Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark – Mezőgazdasági gépgyűjtemény
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Novo Miloševo
KOTARKA IN BEODRA
Kotarka in Novo Miloševo is located in the 
building belonging to the ambient unit of the 
castle of the Count Karačonji family. In 1781, 
Bogdan Karačonji bought Beodra estate from 
the Vienna Court (now part of Novo Miloševo). 
During the nineteenth century, over 50 build-
ings were constructed at the estate. Among 
the farming facilities – Kotarka, a corn-storage 
building, stands out, which, after being par-
tially renovated at the end of the XIX century, 
retained its authentic appearance. The reali-
zation of the idea of transforming the Kotarka 
facility into the Homeland Museum.
Senta
FIREFIGHTERS BARRACKS 
It was built in 1903–1904 based on the plans 
of Bela Lajta (Leitersdorfer). The barracks is 
a masterpiece, a mixture of folk building and 
Hungarian Secession, with detailed and fine 
making of decorative elements making it one 
of the most characteristic objects in the Se-
cession style.
Bečej
ŠLAJZ RIVER LOCK
Šlajz river lock, near Bečej, as a monument of 
technical culture, is part of the system of the 
Great Bačka Canal, built between 1739 and 
1801, designed and built by the Hungarian no-
bleman and engineer Jožef Kiš. After the con-
struction, the canal was the first navigable wa-
terway in Europe, which was also used for land 
development. It is the precursor to the great 
modern Danube–Tisa–Danube hydro-system.

Novo Miloševo
КOTARКA BEODRA
Кotarka u Novom Miloševu nalazi se u 
objektu koji pripada ambijentalnoj celini 
dvorca grofovske porodice Кaračonji. Bogdan 
Кaračonji je 1781. godine od bečkog dvora 
kupio veleposed Beodru (danas deo Novog 
Miloševa). Tokom XIX veka na veleposedu 
niče preko 50 objekata. Među ekonomskim 
objektima se ističe „Кotarka” – zgrada za 
čuvanje kukuruza, koja je posle delimične 
prenamene krajem XIX veka, zadržala 
autentični izgled. Realizacija ideje o pretvaranju 
objekta „Кotarka“ u Zavičajni muzej.
Senta
VATROGASNA КASARNA 
Izgrađena je između 1903-1904. godine na 
osnovu planova Bele Lajta (Leitersdorfer). 
Кasarna je remek delo mešavine narodnog 
građevinarstva i mađarske secesije, koju 
detaljna i fina izrada ukrasnih elemenata čini 
jednim od najkarakterističnijih objekata u 
secesionističkom stilu.
Bečej
PREVODNICA „ŠLAJZ”
Prevodnica, „Šlajz“, kod Bečeja, kao spomenik 
tehničke kulture, deo je sistema Velikog 
bačkog kanala izgrađenog između 1739.–
1801. godine, koji je projektovao i gradio 
ugarski plemić i inženjer Jožef Кiš. Кanal je, 
posle izgradnje, bio prvi plovni put u Evropi 
koji je istovremeno služio i za melioraciju. 
Preteča je velikog savremenog hidrosistema 
Dunav–Tisa–Dunav.
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Prevodnica „Šlajz”
Šlajz river lock
Slajz zsilip

Novo Miloševo
BEODRAI GÓRÉ
A beodrai góré Karácsonyi gróf családja kas-
télyának udvarában volt, melyet 1781-ben a 
bécsi udvartól vásárolt. (ma Novo Miloševo ré-
sze). A XIX. sz. idején a birtokon több mint 50 
épület sorakozott. A gazdasági épületek közül 
a „góré” kiemelkedik – kukorica tárolására ké-
szült, ami a XIX. sz. végén funkciójának részbe-
ni változása ellenére is megtartotta autentikus 
küllemét. A górét tájmúzeummá alakították.
Zenta
TŰZOLTÓLAKTANYA
1903-1904. között épült Lajta (Leitersdorfer) 
Béla terve alapján.  A laktanya a népi építészet 
és a magyar szecesszió ötvözetéből született 
remekmű, a díszítőelemek aprólékos és finom 
kidolgozottsága a legattraktívabb szecessziós
építmények közé emelik.
Óbecse
SLAJZ ZSILIP
A becsei SLAJZ zsilip, mint a technikai kultúra 
műemléke 1739-1801 között épült, a Nagy 
bácskai csatorna része, amit Kis József magyar 
nemes és mérnök tervezett és épített. A csa-
torna a kiépülés után az első hajózható út Eu-
rópában, ami egyidőben szolgálta az öntözést. 
Előhírnöke volt a nagy korszerű vízrendszer-
nek, a Duna-Tisza-Duna csatornának.
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Szeged
Soda Historical Exhibition
The private collection of István Bánffi, the mas-
ter of soda-making in Szeged.
The water tower can be visited on specific 
days. Preliminary consultation is required.
https://viztorony.hu/h/csongrad/szeged/02f5.html

Szeged
The Water Works Memorial
The memorial in the Maros-confluence, was 
installed in a dike keepers’ house. It was in-
augurated on the occasion of the 1879 Great 
Flood centenary in Szeged. The collection 
presents the former technical tools of water 
management, instruments, technical plans, 
technical books, memorials related to the 
Great Flood, documents of the reconstruction 
of Szeged, the history of the Tisza regulation 
and the eminent representatives of the works.
http://www.ativizig.hu/vizugyimuzeum/impresszum.aspx

Hódmezővásárhely
The Papi Windmill
The windmill originally belonged to the Papi 
family. Built in 1856 by Bálint Csanki, the build-
ing remained in its original state. It operated 
until 1942. A double mill stone model. In good 
wind conditions, it grinded 4-500 kilogram of 
grain per hour.
http://www.tornyaimuzeum.hu/cikk/2012/05/30/papi-fe-
le-szelmalom

Segedin
Muzej soda vode – izložba istorije 
soda vode
Samostalna izložba Bánffi István-a proizvođača soda 
vode iz Segedina.Vodo-toranj se može pogledati 
određenim danima, uz prethodni dogovor.
https://viztorony.hu/h/csongrad/szeged/02f5.html

Segedin
Istorijsko memorijalno mesto na 
vodi (Muzej vode Segedin)
Spomenik je podignut na stogodišnjicu 
Segedinske poplave 1879. godine u kućici za 
čuvanje brane na ušću reke Maros. Kolekcija 
koja je u sklopu muzeja predstavlja nekadašnje 
alate korišćene u vodoprivredi, instrumente, 
tehničke planove, tehničke knjige, memorijale 
posvećene Velikoj Poplavi, dokumente o 
rekonstrukciji Segedina, istoriju regulacije Tise i 
značajne predstavnike koji su doprineli svoj rad.
http://www.ativizig.hu/vizugyimuzeum/impresszum.aspx

Hodmezevašarhelj
Papi vetrenjača
Vetrenjača je prvenstveno pripadala Papi 
familiji od 1890. godine, a bila je u funkciji 
do 1942. godine. Csanki Bálint ju je sagradio 
1856. godine, a do danas je očuvana u gotovo 
netaknutom stanju. Ima dva kamena za 
mlevenje, pri jakom vetru mleo je i do 400-500 
kilograma zrna na sat.
http://www.tornyaimuzeum.hu/cikk/2012/05/30/papi-
fele-szelmalom
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Szeged
Szódamúzeum
Bánffi István szegedi szikvízkészítő mester 
magángyűjteménye. A víztorony meghatáro-
zott napokon látogatható. Előzetes egyeztetés 
szükséges.
https://viztorony.hu/h/csongrad/szeged/02f5.html

Szeged
Vízügyi Történeti Emlékhely 
(Szegedi Vízügyi Múzeum)
A Maros-toroki gátőrházban berendezett 
emlékhelyet az 1879. évi szegedi árvíz cen-
tenáriuma alkalmából avatták fel. Gyűjtemé-
nyük - melynek legrégibb darabjai a kiegyezés 
utáni évekből valók - bemutatja a vízügyi te-
vékenység egykori technikai eszközeit, mű-
szereket, műszaki terveket, szakkönyveket, a 
Nagyárvízhez kapcsolódó emlékeket, Szeged 
újjáépítésének egyes dokumentumait, a Tisza 
szabályozás történetét és jeles képviselőinek 
munkásságát.
http://www.ativizig.hu/vizugyimuzeum/impresszum.aspx

Hódmezővásárhely
Papi-féle szélmalom
Az egykori kovácsműhely, olvasókör és iskola 
szomszédságában áll a szinte eredeti állapo-
tában ránk maradt, Csanki Bálint által 1856-
ban épített szélmalom, amely 1890-től a Papi 
családé volt. 1942-ig üzemelt. Két párköves, 
egy kő jó szél esetén 4-5 métermázsa gabonát 
őrölt meg óránként. Előzetes bejelentkezéssel 
látogatható!
http://www.tornyaimuzeum.hu/cikk/2012/05/30/papi-fe-
le-szelmalom
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Szentes
János Fridrich's Photographic Studio
Built in 1905 and refurbished in 1997, 
Fridrich's luminosity - the cosmic and local his-
tory memorial of the Koszta Museum - is the 
country's only country lantern. Bent Fridrich 
János photographer's fotos, as well as studio 
and laboratory equipment, about 20 record-
ers, 15 copier and magnifier machines, special 
retusive tables, lamps and lab equipments, 
partly in original furniture. In the back room, 
the memorial room of the Biár's Hairdresser 
dynasty of Szentes was installed. Gábor Róz-
sa, a local patriot engineer-museologist’s  me-
morial plaque can be seen on the wall of the 
house. Prior appointment is necessary.
http: / /www.szentes.hu/tur izmus/ index.php/hu/
fridrich-fenyirda

Szentes
History of railways
The exhibited ABmot train and the gate of the 
motor garage are technology history mon-
uments, which was built next to the railway 
station, made of ornate cast iron columns of 
the former platform. Mdmot trains were the 
most common types of the station, which 
were replaced by the Bpmot trains (under 
their nickname ’Uzsgyi’). There is also a num-
ber of Bzmot trains and M41 locomotives at 
the station.
http://www.szentes.hu/turizmus/index.php/hu/vasuttort-
eneti-emlekhely

Senteš
Fridrih Janos Fotografski Studio
Izgrađen 1905. godine, potom obnovljen 1997. 
jedini je seoski fotografski studio u državi, i 
predstavlja umetnički i istorijski spomenik 
u Muzeju Kosta Jožef. Unutra se nalaze 
fotografije, kao i alat iz laboratorije i ateljea, 
oko 20 kamera, 15 mašina za kopiranje i 
uveličavanje, specijalni stolivi za retuširanje, 
lampe i moderni laboratorijski nameštaj, među 
jednim delom originalno očuvanog nameštaja. 
U drugoj prostoriji se nalazila spomen soba Biár 
dinastije frizera. Na zidu kuće nalazi se spomen 
tabla Roža Gabora, lokalpatriote, inženjera-
muzeologa. Potrebna je prethodna prijava.
http://www.szentes.hu/turizmus/index.php/hu/fridrich-
fenyirda

Senteš
Izložba istorije železnice
Izloženi ABmot voz koji se nalazi na ulazu 
u železnicu i ulaz u motornu garažu su 
istorijsko tehnički spomenici. Ulaz u motornu 
garažu pored železničke stanice, napravljen 
je od ukrašenih greda od livenog gvožđa. 
Najznačajniji modeli železnice bili su Mdmot 
motorni vozovi, koje su zamenili Bpmot vozovi 
(po nadimku Uzsgyi). Osim ovih modela ovde 
se nalazi i veći broj Bzmot vozova i M41 
lokomotiva.
http: / /www.szentes.hu/tur izmus/ index.php/hu/
vasuttorteneti-emlekhely
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Szentes
Fridrich János Fényirdája
Az 1905-ben épült, 1997-ben felújított Frid-
rich-féle fényírda – a Koszta József Múzeum 
iparművészeti- és helytörténeti emlékhelye 
– az ország egyetlen vidéki fényírdája. Bent 
Fridrich János fotográfus felvételei, valamint 
műtermi- és laboratóriumi eszközei, mint-
egy 20 db felvevőkamera, 15 db másoló és 
nagyító gép, speciális retus-asztalok, lámpák 
és korabeli laboratóriumi berendezések lát-
hatók, részben eredeti bútorok környeze-
tében. A hátsó helyiségben helyett kapott a 
szentesi Biár fodrászdinasztia emlékszobája. 
A ház falán Rózsa Gábor, lokálpatrióta mér-
nök-muzeológus emléktáblája látható. Előze-
tes bejelentkezés szükséges.
http://www.szentes.hu/turizmus/index.php/hu/fridri-
ch-fenyirda

Szentes
Vasúttörténeti kiállítás
Technikatörténeti emlék az állomás épüle-
te mellett kiállított ABmot motorvonat és a 
motorgarázs emlékkapuja, mely az egykori 
indóház peronjának díszes öntöttvas oszlo-
paiból készült. A szentesi motorgarázs ma is 
a dél-alföldi dízelvontatás fő csomópontja. Az 
állomás meghatározó típusai voltak az Mdmot 
motorvonatok, amiket az orosz államadósság 
fejében kapott Bpmot vonatok (becenevükön 
Uzsgyik) váltottak fel. Ezenkívül honállomása 
még számos Bzmot vonatnak és M41 moz-
donynak.
http://www.szentes.hu/turizmus/index.php/hu/vasuttor-
teneti-emlekhely
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Csongrád
Csongrád Mill (industrial 
monument)
Built in 1885. 32 years later, the mill burnt 
down because of arson. The rebuilt, one-sto-
rey higher building had changing funcions 
through the 20th century (bath, ice factory, 
lumber yard). In 1957, the steam engines were 
shut down, the plant was converted to electric 
drive. In 1967 it was connected to the Szentes 
plant. After its privatization in the 1990s, it 
continued to operate for several years. Cur-
rently it is out of operation.
https://www.csongradertektar.hu/csongradi-malom/

Čongrad
Mlin u Čongradu
1885. Industrijsko-tehnički spomenik. 
32 godine nakon izgradnje je izgoreo. 
Novoizgrađeni mlin je imao jedan sprat više i 
u 20. veku imao je različite funkcije (kupalište, 
fabrika leda, drvara). 1957. godine parne 
mašine su zaustavljene, i sistem su zamenili sa 
električnim pogonom, a 1967. je priključen na 
fabriku u Szentes-u. Posle privatizacije 1990. 
godine nekoliko godina je još radio. Trenutno 
nije u funkciji.
https://www.csongradertektar.hu/csongradi-malom/
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Csongrád
Csongrádi Malom
1885. Ipari-műszaki emlék. A malom felállítá-
sára 1884-ben létrehozták a Csongrádi Ke-
resztény Gőzmalom Rt-t. Fennállásának 32. 
évében a malom gyújtogatás miatt leégett. Az 
újjáépített, egy emelettel megemelt épület a 
20. században változó funkciókkal működött 
(fürdő, jéggyár, fatelep). 1957-ben a gőzgépe-
ket leállították, az üzemet villamos meghajtá-
súra szerelték át, 1967-ben pedig a szentesi 
üzemhez csatolták. Az 1990-es években tör-
tént privatizációját követően még néhány évig 
működött. Jelenleg nem üzemel.
https://www.csongradertektar.hu/csongradi-malom/
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