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KEDVES GYEREKEK! 

TISZTELT SZÜLŐK! 

TISZTELT PEDAGÓGUSOK! 

 

Fogadják szeretettel a Szent-Györgyi Abert Agóra évindító programfüzetét! 

A legkisebbektől a kamaszokig, és felnőtteknek is ajánlunk hasznos időtöltést, 

rendszeres elfoglaltságot. Várjuk a gyerekeket, felnőtteket szakköreinkbe, 

művészeti csoportjainkba! 

A Szülők, Pedagógusok figyelmébe ajánljuk színházbérleteinket, 

foglalkozás-sorozatainkat. Osztályközösségeknek szóló ajánlatainkat, 

vetélkedőinkről, rendhagyó órákról szóló felhívásunkat, szeptember végéig 

juttatjuk el az általános iskolásoknak. 

Olvassák figyelmesen ajánlatunkat, mutassák meg barátaiknak, 

ismerőseiknek! 

Kérjük és megköszönjük, ha kezdeményezéseikkel, ötleteikkel, az Agóra 

keretein belül megvalósítható javaslataikkal megkeresnek Bennünket!  

 

Szeretettel várunk Téged is, Önt is! 

A Szent- Györgyi Albert Agóra munkatársai 

 

 

 

 

 

Tudnivalók a szakkörökről 

2020. szeptember 1-5-ig nyílt hetet tartunk. 

 

Ezen a héten a szakkörök mellett feltüntetett időpontokban 

betekinthetnek a csoportok munkájába. 

A HAVI DÍJAT NAPONTA: 

szeptember 7-11-ig és 14-18-ig, 15.00-18.00-ig LEHET BEFIZETNI A 

RECEPCIÓN. 

 



A SZAKKÖRÖK HAVI RÉSZVÉTELI DÍJA: 2500-4000 Ft/fő/hó 
 

 

A Somogyi-könyvtár Agóra Gyermekkuckó 
foglalkozási kínálata 2020/21-es  tanévre 

Ismerd meg a Könyvek Birodalmát!  

Könyvtárhasználati foglalkozás 
1 – 4. osztályosok számára 

Mit tehetünk a környezetünkért?  
Környezetvédelmi foglalkozás 
1 – 4. osztályosok számára 

Izgalmak, rejtélyek a Mátyás templomban  
Játékos foglalkozás, Berg Judit: A holló gyűrűje című könyv alapján 
3 – 4. osztályosok számára 

Üveghegyen túl…  
Mesés utazásra hívnak a mesehősök játékos foglalkozás 
1 – 2. osztályosok számára 

Meseóra – Varázslat a mozgatója 
Papírszínházas mesék óvodásoknak és kisiskolásoknak 
Szabó T.Anna: Tükörrobot című műve alapján Változz te is robottá! 
Játékos foglalkozás 
1 – 4. osztályosok számára 

Elfelejtett mesterségek  
Interaktív foglalkozás a mesterségekről 
1 – 4. osztályosok számára 

Tipegők tánca, a Táncolj babám!  1-3 évesek részére! 
Egy foglalkozás, amely a táncról, zenéről, mozgásról 
 szól, rengeteg játékos fejlesztéssel, látványos eszközökkel, 
hangszeres ritmusgyakorlással. A foglalkozásokat  jókedv, 
vidámság, a szülő-gyermek kapcsolat erősítése,  
a gyermekkel történő minőségi idő eltöltése jellemzi. 
Az órákat Gombosné Donka Emese, a Táncolj babám! 
foglalkozások vezetője tartja. 

ELSŐ FOGLALKOZÁS: szeptember 14. hétfő 10.00 

TEL.: +3630/9201-545 

 



Ringató foglalkozás 
Néhány hónapos kortól 3 éves korig 

IDŐPONTJA: szerda 9.30- 10.00, 10.15-10.45 
Első foglakozás: szeptember 9. 

INFO.: Vadai Henrietta 06/30/218 81 06 

Okosító torna 3-12 éves korig 
Speciális mozgásfejlesztő foglalkozás megkésett mozgás és beszédfejlődés, 

iskolaéretlenség, finommotorika, tanulási-magatartási problémák, 

figyelemkoncentráció, mozgásügyetlenség esetén, TSMT módszer.  

FOGLALKOZÁSOK IDEJE: szeptember 1-től 
hétfő, csütörtök  17.00-18.00-ig, 18.00-19.00-ig 

kedd, péntek  17.00-18.00-ig, 18.00-19.00-ig 

FOGLAKOZÁST VEZETI: Szuck Mónika mozgásfejlesztő pedagógus 
INFORMÁCIÓ ÉS JELENTKEZÉS: +36/20/977-8671 

Fit-Feeling Fitness csoport 
Az aerobikhoz, akrobatikához, tánchoz,talajtornához kedvet érző gyerekek 

jelentkezését várjuk, ahol a boldogságod a mi igazi sikerünk! A mozgás során fejlődik 

a gyermekek koordinációs és kondicionális képessége, nő az önbizalma és mindez 

úgy, hogy közben jól érzi magát. 

Várjuk szeretettel segítő figyelemmel és a tehetség gondos ápolásával a mozogni, 

sportolni vágyó gyermekeiket. Egy hely, ahol számít a személyed! 

Fitness, Pom-pom tánc, AirTrack talajszőnyeges akrobatika.  

CSOPORTOK: kedd, csütörtök 17.00-18.30 

ELSŐ ALKALOM: szeptember 3. 

INFORMÁCIÓ ÉS JELENTKEZÉS: +36/70/341-7765 
VEZETI: Badar Kovács Krisztina aerobik és tornaedző 

 
Néptánc szakkör-Tökmag csoport 
8-9. életévüket betöltött, már nem kezdő kisfiúk és kislányok 
jelentkezését várjuk. 

IDŐPONTJA:  kedd, csütörtök: 16.30-18.00-ig 

VEZETI: Tamás Ildikó ELSŐ ALKALOM: szeptember 1. 

Kötélugró szakkör - 6 éves kortól fiúk és lányok részére 
A kötelekkel történő szórakoztató, változatos, mozgáskoordináció- és 

állóképesség fejlesztés kezdő és haladó szinteken történik. Az edzéseken fontos 

szerepet kapnak a nyújtó gyakorlatok és a kreativitás is. A zenés, látványos 



bemutató programok, talajtorna és táncos elemeket is tartalmaznak. Akinek van 

saját ugrókötele, hozza magával, de lehetőség van „profi” kötelek vásárlására is. 

Szeretettel várunk mindenkit 6 éves kortól! 

KEZDŐ: hétfő 17.00 -18.00 szerda 18.00 -19.00 
RÉGI NÖVENDÉKEK: hétfő 18.00 -19.00 
 szerda 17.00 -18.00 

VEZETI: Selmeczi Tímea 

Akropolis Táncszínház - Színházi Táncok 
Gyerek modern balett, jazztánc, színházi táncok  
(kezdő és közép haladó csoport alsósoknak) 
Hétfő, szerda: 16.30-18.00 

Junior modern balett, jazz tánc, színházi táncok  
(kezdő és középhaladó csoport felsősöknek) 
Kedd: 16.30-18.00 Csütörtök: 15.30-17.00 

Akropolis Táncszínház 
Felnőtt Táncszínház meglévő tagjainak, új tagjainak felnőtt és senior 
korcsoportban 
Kedd 18.00-19.30 Péntek 17.00-19.00 

Vezeti: Kerek Tímea a Magyar Táncművészeti Egyetem diplomás 
táncpedagógusa 
Elérhetőség: +36 70-257-7767, e-mail: kerektmea@gmail.com, 

http://www.facebook.com/akropolistancszinhaz 

Játsszunk tudományt ! szakkör 6-10 évesek számára 
A szakkör életkorhoz igazodóan fejleszti a 6-10 éves gyerekek 
természettudományos gondolkodását. Tematikus foglalkozásainkon a szakkör 
tagjai egyénileg és csoportosan végzett kísérletekkel, közvetlen 
tapasztalatszerzés útján ismerkednek meg természettudományos jelenségekkel. 
A gyerekek igazi élményként élik meg a felfedezést, kutatást. 

IDŐPONTJA: szerda, 16.30-18.00-ig 
A SZAKKÖR szeptember 2-án KEZDI MEG MUNKÁJÁT. 
VEZETI: DR. PAPP KATALIN, HEGEDŰS VIOLA 

Grimaszk színjátszó szakkör 
Nagyratörő álmaid közt szerepel a színészmesterség, a rendezés vagy a 
dramaturg szakma? Esetleg drámatagozatra jelentkeznél? Akkor Téged 
keresünk! Itt kipróbálhatod magad! Jó hangulatú társaság tagjaként tanulhatod 
meg a színjátszás alapjait, a darabválasztástól egészen a bemutatóig. 

HALADÓ CSOPORT: péntek, 15.00-17.00-ig 
KEZDŐ CSOPORT: péntek, 17.00-19.00-ig 
ELSŐ FOGLALKOZÁS ÉS NYÍLT ÓRA: szeptember 4. 
VEZETI: Horváth-Kulik Szilvia - drámapedagógus, 
 gyermekszínjátszó rendező  TEL.: +36/20/501-2811 

http://www.facebook.com/akropolistancszinhaz


Gombfoci 
Egy régi sportág alapjaival és versenyzési szabályaival ismerkedhetnek meg az 

érdeklődő diákok, fiatalok és felnőttek. 

 IDŐPONTJA: péntek, 15.00-18.00-ig 
ELSŐ ALKALOM: szeptember 4. 

Mókás Bocsok Bábcsoport 
Az egri Gyermekbábosok Országos Fesztiváljának többszörös díjasa. Ha szereted 
a meséket, érdekel a bábok világa, ha kíváncsi vagy a titkokra, hiányzik egy baráti 
társaság, itt a helyed a Mókás Bocsok Bábcsoportban! 6 éves kortól várjuk 
jelentkezésed! Szakköri formában megismerkedhetsz a különféle 
bábtechnikákkal és a bábkészítés rejtelmeivel. Gyere! Bábozz, szórakozz és 
szórakoztass velünk! 

IDŐPONTJA: szombat 9.00-12.00 
TÁJÉKOZTATÓ ÉS SZÜLŐI ÉRTEKEZLET: szeptember 5., szombat 9.00. 
JELENTKEZNI LEHET: Huszárné Dégi Éva, MŰVÉSZTANÁR 
TEL.: +36/20/524-8510 E-MAIL: huszde@citromail.hu 
WEB: www.mokasbocsok.hu 

Szegedi Fotókör 
középiskolásoknak- felnőtteknek 
 
A közösség programjában a közös fotózás, a képek, technikák megbeszélése, 
tematikus programok látogatása, kiállítások rendezése szerepel.  
Kérjük, hogy a jelentkezők saját géppel rendelkezzenek.  

IDŐPONTJA: kedd: 17.00-tól 
ELSŐ FOGLALKOZÁS: szeptember 8. kedd 

Filmes szakkör 10-14 éveseknek ajánljuk 
Filmes szakkör indul mindazok számára, akik YouTube csatornán szeretnének 
közzé tenni videókat, vlogot indítanának, vagy bármilyen céllal szeretnének saját 
maguk videókat készíteni. Mindenkit várunk, akit a filmkészítés érdekel: a 
forgatókönyvtől a bemutatóig. Olyan gyakorlati tudásra tehetsz szert, amelynek 
segítségével igényes, élvezhető filmeket tudsz önállóan készíteni.  
A szakkör egyben a középiskolai médiatagozatokra való felvételi felkészítő je is. 
 ELSŐ FOGLAKOZÁS: szeptember 2. 
 IDŐPONTJA: szerda 17.00-18.30 
 SZAKKÖRVEZETŐ: Szilágyi Gábor 

FantasyKids Zsonglőrsuli 
Csoportos zsonglőr foglalkozásainkon először játékos feladatok révén 
ismertetjük meg a gyermekeket a különböző eszközökkel. A koncentrációs 
zavarok mellett a diszlexia és számos idegrendszeri betegség is javítható ennek 
a mozgásformának, a jobb- és a bal agyfélteke egyforma igénybevételének és a 

http://www.mokasbocsok.hu/


folyamatosan fenntartott koncentrációnak köszönhetően. Az oktatást, a kezdő 
zsonglőrök felkészítését, majd későbbi koreografálását is Jeddi Ágost 
zsonglőrtréner végzi. A tréning során egyértelműen azonosítható 
transzferhatások: koncentrációs képességek erősödése, önbizalom növekedése.  

GYEREKCSOPORT: csütörtök 16.00-17.00, szombat 10.00-11.00 
FELNŐTTCSOPORT: csütörtök 17.00-18.00 

Balance Tánciskola 
Gyermekcsoport 
Ha elmúltál már 4 éves és szereted a zenét, szeretsz táncolni, kicsiket és 
nagyokat egyaránt vár a Balance Tánciskola. 
A képzés során a testtudat-, és kreativitás fejlesztésén keresztül sajátítják el a 
gyerekek a különböző mozdulatokat. A táncosok megtanulják a balett alapokat, 
kreatív gyermektáncot, esztétikus testképzést, valamint jazz- és Graham- 
technikát is. A kicsiknél játékokon keresztül rögzülnek bizonyos 
mozgáselemek, (amit még a nagyobbak is kedvelnek). 
IDŐPONTJA: szerda 18.00-19.00 

Stretching felnőtteknek (16 éves kortól) 
Ahhoz, hogy testünk kiegyensúlyozott legyen rugalmasságra van szüksége. A 
vázizomzat és az ízületek akkor vannak összhangban egymással, ha 
hajlékonyságunkat is fejlesztjük. A stretching, azaz a nyújtás és feszítés 
együttese különböző izom, ín, szalag nyújtási technikáinak összefoglaló neve.  
IDŐPONTJA: kedd 19.00-20.00 

BŐVEBB INFORMÁCIÓ: a facebookon, vagy 
balancetanciskola@gmail.com email címen. 
Rapcsányi Nikolett: +36202419033 

AndiTáncok Együttes 
Szeretettel várjuk, azokat a bölcsiseket, ovisokat és kisiskolásokat, akik 
szeretnének megismerkedni a klasszikus és modern tánc alapjaival. 
Foglalkozásaink közt megtalálható a BALETT, GYERMEKTÁNC, NÉPTÁNC, 
MODERN TÁNC. 
Mesés, játékos mozgásfejlesztő képzésünk a GYERMEK JÓGA (JÓGA-MÓKA).  
Családias légkörben, gyermekszerető táncpedagógusok adják át a több éves 
tapasztalataikat és tánctudásaikat kicsiknek és nagyoknak egyaránt. 

INFORMÁCIÓ: +36/70/943-13-27, 
MAIL: anditancok@gmail.com 
WEB: www.anditancok.hu 
A csoportok szeptember 1-én kezdik meg munkájukat. 

 

SZEGED Linedance Klub 
Indul a vadnyugati kölyök-party! 

Várjuk szeretettel az ügyes (és nem olyan ügyes) táncoslábú (és nem 

táncoslábú) gyerekeket a Westernkids gyermek-linedance 

mailto:balancetanciskola@gmail.com
www.anditancok.hu


foglalkozásaira! Szeretettel fogadunk olyan gyerkőcöket is, akik 

visszahúzódóbbak, kevésbé csapatjátékos természetűek. Ajánlott életkor: alsó 

tagozat (igény és létszám alakulása szerint: felső tagozat).   

IDŐPONTJA: hétfő, szerda 16.00-17.00 

 BŐVEBB INFORMÁCIÓ: westernkids.szeged@gmail.com vagy 70/365-5501 

Mészárosné Molnár Tímea 

Creative Dance Club Streetdance tánciskola 
A Hip-Hop…Életérzés …Odaadás …Kitartás …Sport …Hobbi 

A stílus, mely magával ragad már az első másodpercektől fogva. Lépések, 

ugrások, pózok, forgások, mozdulatok, kombinációk, koreográfiák, melyek 

életre keltik a zenét és az érzelmeket. A stílusok sokszínűségébe minden 

korosztály bepillantást nyer, legyen szó pöttöm, mini, junior vagy felnőtt 

csoportról is. Ehhez adott egy családias hangulatú club, lelkes fiatalok, 

lendületes zenék és izzasztó táncórák. 

Ez nem CSAK tánc, ez nem CSAK hip-hop.   

Soha véget nem érő ismerkedés, folyamatos tanulás, kiteljesedés.  

Hogyan jutunk el az old school-tól a new style-ig? Miben hasonlít egymásra a 

disco és a house? Milyen funky stílusokat is szeretünk igazán? És mi az  

a waacking? Kérdések, melyekre nálunk megtalálod a választ… 
BEIRATKOZÁS ÉS NYÍLT ÓRA:  

2020. szeptember 2. és szeptember 7. 

16.00-17.00-ig 3-5 évesek, 17.00-18.00-ig  

6-11 évesek és 18.00-19.00-ig 12 év felett 

INFO: Major Alexandra  TEL.: +36/70/425 63 16 

WEB: www.facebook.com/creativedanceclub 

Kontraszt Táncstúdió 
Szeretettel várunk minden táncolni vágyó gyermeket és felnőttet, lányt és fiút, 
sovány és erőteljesebb testalkattal rendelkezőt, gyámoltalant és bátrat, más 
szóval mindenkit, aki szeretné magát kipróbálni a táncteremben és a színpadon. 
Az érdeklődők a kreatív gyermektánc, valamint a különböző modern, kortárs és 
jazz tánc technikák alapjaival ismerkedhetnek meg. 
KOROSZTÁLYOK: 5-7 éves korig 8-10 éves korig 
 11-13 éves korig 14 éves kortól felfelé 
INFORMÁCIÓ: kontraszt.szeged@gmail.com 

MŰVÉSZETI VEZETŐK: Szabóné Dancsik Tünde és Soós Anita 
 moderntánc pedagógusok 

 

Jóga-Klub 

http://www.facebook.com/creativedanceclub


Integrálalapú egészségmegőrző jóga 16 éves kortól- minden korosztálynak. 

 IDŐPONTJA: kedd, 9.30- 11.30-ig 
ELSŐ FOGLALKOZÁS: szeptember 8. 

VEZETI: Prohászkáné Longer Gizella 
TEL.: +36/20/487-3638 
 

 

Tűzzománc szakkör 
A szakkör során egyszerű tematikát követve, inspiráló témákkal kiegészítve 

lehetőség van festő-, huzal-, sodrony-, és rekeszzománc technikákkal, valamint 

ötvöstechnikákkal (fűrészelés, domborítás) ékszerek,ékszerkollekciók 

készítésére. Emellett egyszerűbb festőzománc tárgyak: kisebb-nagyobb kép, 

falióra, név- és házszámtábla is készíthető. 
MAX. LÉTSZÁM: 12 fő 
IDŐPONTJA: szeptember 10., szeptember 17. csütörtök, 17.00-20.00 
RÉSZVÉTEL REGISZTRÁCIÓHOZ KÖTÖTT: csokikati@gmail.com 
TEL.: +36/20/430-0707 
VEZETI: Csókási Katalin, művésztáncos 

Nyugdíjasok tornája 
Csoportunkba várunk minden tornázni vágyó nyugdíjast szeptember 3-tól. 

IDŐPONTJA: csütörtök, 8.30-10.00-ig 

Bartók Béla Kórus 
A szegedi Bartók Béla Női Kar a szegedi Bartók Kórus utódaként 2006 

decemberében Bartók Béla Női Kar néven alakult újjá Ordasi Péter vezetésével.  

Az együttes szándéka, hogy az új formában és összetételben is megőrzi a közel 40 

éves hagyományt, amelyet Kardos Pál és Rozgonyi Éva neve fémjelez. A kórus 

jelenlegi tagjainak fele a korábbi vegyeskar tagja volt, másik felét szegedi főiskolások, 

tanárok és más értelmiségiek alkotják. A Kórus több rangos nemzetközi 

kórusverseny I. díjával büszkélkedhet. Kottát olvasni tudó hölgyek jelentkezés 

várjuk. 
PRÓBÁK IDŐPONTJA: hétfő, csütörtök, 18.00-20.00-ig 
KARNAGY: Valkai Dávid 

Őze Tánciskola 
Társastánc tanfolyamot hirdet gyerek, ifjúsági és felnőtt korosztály számára. 



Kezdő illetve haladó csoportok indulnak egész évben folyamatosan.  

A kurzusok felnőtteknek és gyermekeknek 10 hetes ciklusokra oszlanak és egész 

éven keresztül folyamatosan tartanak. 

MAGÁNÓRÁK: esküvőre felkészítés, szalagavatóra táncbetanítás. 
BEIRATKOZÁS: szeptemberében folyamatosan. 
ÉRDEKLŐDNI: 06/30-525-8422 
OKTATÓ: Őzéné Urbán Tímea, többszörös magyar bajnok 
 

Szeged TSK 
Társastánc tanfolyamot hirdet gyerek, ifjúsági és felnőtt korosztály számára. 

Kezdő illetve haladó csoportok indulnak szeptemberben. Aki versenyezni 

szeretne, a Szeged Tánc Sport Klub keretein belül megteheti.  

A kurzusok felnőtteknek és gyermekeknek 10 hetes ciklusokra oszlanak 

és egész éven keresztül folyamatosan tartanak.  

MAGÁNÓRÁK: esküvőre felkészítés, szalagavatóra táncbetanítás. 
 BEIRATKOZÁS:  szeptember 10., 17. csütörtökön, 16.00-17.00-ig 
 a Szent-Györgyi Albert Agóra földszintjén. 

ÉRDEKLŐDNI: +36/20/988-6043 
OKTATÓ: Móczó János, többszörös magyar bajnok 

Universitas Szimfonikus Zenekar 
A szegedi Universitas Szimfonikus Zenekar 2005-ös újjáalakulása óta Szeged 

zenei életének meghatározó részévé vált. A Szegedi Tudományegyetem keretei 

között működő együttes minden évben tavasszal és ősszel nagy sikerű, telt házas 

koncerteket ad. Népszerűségüket mi sem jelzi jobban, hogy az amatőr 

zenészekből álló zenekarnak rendre két koncertnapot kell tartaniuk ugyanazzal 

a műsorral, hogy kielégítsék annak a több száz főnek az igényét, akik 

rendszeresen ellátogatnak hangversenyeikre. 
WEB : szimfonikusok.hu/   
ÉRDEKLŐDNI : info@szimfonikusok.hu 
FACEBOOK : www.facebook.com/szimfonikusok 
YOUTUBE :  www.youtube.com/szimfonikusok 
KARMESTER: Somorjai Péter 

Fricsay Ferenc Városi Fúvószenekar 
A zenekar tagjai olyan Szegeden tanuló, dolgozó többségükben amatőr zenészek, 

akik bár nem léptek zenei pályára, komoly elhivatottsággal állítják a zenekar 

szolgálatába több éves, esetenként évtizedes zenekari tapasztalatukat.  

A zenekar repertoárját képezik – egy fúvószenekar esetében 

http://www.youtube.com/szimfonikusok


elengedhetetlenül – a „klasszikus” fúvószenekari indulók, ezen felül a koncert-

fúvószenekari hangzás megszólaltatása is cél, többek között könnyű- és 

komolyzenei átiratok, filmzenék előadásával. 
TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A ZENEKARRÓL : 

HONLAP: szegedifuvosok.hu 
FACEBOOK: www.facebook.com/szegedifuvosok 
YOUTUBE: www.youtube.com/user/szegedifuvosok 
ÉRDEKLŐDNI: info@szegedifuvosok.hu 
KARMESTER: Gyimóthi Zoltán 

Deák Big Band 
Minden 12 év feletti, minimális kottaolvasási ismerettel rendelkező szaxofon, 

trombita, harsona, dob hangszereken játszó, a jazz muzsika iránt érdeklődő 

fiatalt várunk. 

IDŐPONTJA: kedd 18.00-20.00 
ZENEKARVEZETŐ: Kiszin Miklós Tel.: 0630/423 46 88 

FALLAWAY TÁNCEGYESÜLET SZEGED 
2020/21-es tanévben is várja csoportjaiba az érdeklődőket! 

GYERMEKEK RÉSZÉRE: 

PINK LADIES és BLUE KIDS csoport:  
kezdő és haladó csoport óvodások és kisiskolások részére mozgáskultúra 

fejlesztés, testtartás javítás, társastáncok alapjai,rövid koreográfiák.  

JUNIOR DANCERS csoport:  
általános iskolások részére társastánc, versenytánc a szabadidő sportágban, 

lányformációk, páros táncok, táncbemutatókra való felkészítés. 

FELNŐTTEK RÉSZÉRE: 

LADY DANCE FITTNESS:  
felnőtt hölgyek részére. A jóga és a pilates jótékony hatását kihasználó 

mozgásformák és különböző táncstílusok, rövid koreográfiák a nőiesség és 

fittség jegyében. 

HÖLGYVÁLASZ TÁNCCSOPORT: 
kezdő és haladó csoport a felnőtt párok részére. Klasszikus és latin-amerikai 

táncok alaplépései, rövid koreográfiák, bálakra való felkészítés. 
 

Esküvőre felkészítés tanfolyam és magánóra keretén belül. Osztálytáncok, 

szalagavatós nyitótáncok betanítása. 

mailto:info@szegedifuvosok.hu


A csoportok a Szent-Györgyi Albert Agórában és a Petőfi-telepi Művelődési 

Házban  fejlesztik tudásukat VIDOVENYECZ ANDREA tánctanár, 

egészségfejlesztő terapeuta segítségével. 
ELÉRHETŐSÉG: +36(20)276-9084 
WEB: vidoandi.freewb.hu 
BEIRATKOZÁS: E-mailben vagy telefonos egyeztetéssel. 
Kezdés szeptember 7-től. 

 

 

 

Látványlaboratórium 
(interaktív kísérlet bemutatók) 
 

SZAKMAI PARTNERÜNK: Szegedi Biológiai Kutatóközpont 

BELÉPŐJEGY ÁRAK: 

FELNŐTT: 1200 Ft/fő + ITK: 2000 Ft/fő 

KEDVEZMÉNYES (gyermek, diák, nyugdíjas): 1000 Ft/fő + ITK: 1500 Ft/fő 
CSALÁDI JEGY (2 felnőtt, 2 gyermek): 3000 Ft/család + ITK: 4000 Ft/ család 

CSOPORTOS DIÁK, NYUGDÍJAS PROGRAM ( 10 fő felett): 900 Ft/fő + ITK: 1400 Ft/fő 

CSOPORTOS FELNŐTTPROGRAM( 10 fő felett): 1000 Ft/fő + ITK: 1800 Ft/fő 

Színfényvesztő szoba: 

FELNŐTT: 400/fő  DIÁK, NYUGDÍJAS: 350 Ft/fő 
CSALÁDI: 800 Ft/fő  CSOPORTOS DIÁK, NYUGDÍJAS: 300 Ft/fő 

 NYITÁS ELSŐ NAPJA: szeptember 3. 

 KÍSÉRLETBEMUTATÓK: kedd-szombat 9.00, 11.00, 13.00, 15.00 

BEJELENTKEZÉS ÉS INFORMÁCIÓ: 70/336-7065, 
szfzoltan@agoraszeged.hu 
 

Kreatív Fizika Látványszínház 
(Kitelepülés helyszínekre, rendezvényekre)  

Magyarországon ELSŐKÉNT, a világon az elsők között valósult meg Szegeden 
a Szent-Györgyi Albert Agórában a  Kreatív Fizika Látványszínház. 
A tudomány, a zene, a kísérletek és az interaktivitás színpadi összhangja 
látható itt. 

Ízelítő az egyedülálló kísérleteinkből: 
1) Mucius Scaevola-tól az Exo-bolygókig 

• Utazás az ókorba, Mucius Scaevola égő keze. 
• A Holdrasszállás kísérleti igazolása lézeres-monoprizmás bemutatóval. 
• Szintetizátor zene mozdulatvezérléssel. 

mailto:szfzoltan@agoraszeged.hu


• Különleges Főnix kísérlet (egy kb. 4m magasságú tűzoszlopból. 
sértetlenül lép ki a kísérletvezető) Színpadon a Star Wars.  

• Valódi lézerkardok csatája látható a Látványszínház színpadán.  
2) Barangolások a hullámok csodálatos világában 

• Hullám előállítása, óriás hullámgenerátorral. 
• A fény és hanghullámok interaktív szemléltetése, 3m x 2m-es modellel. 
• Fényvisszaverődés törvényei a színpadon, lézeres bemutató. 
• A Napunk 3D-s kivetítése lézerrel. 
• Füstgép segítségével a hanghullámok szemléltetése ( gyertyaoltás, 

pohárlövés ). 
• 3D-s lézerábrák kivetítése. 

KITELEPÜLÉS ÁRÁVAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ: Szántó F. Zoltán 70/336-7065 
 

Játéksziget 
Nyitás: szeptember 6. péntek 

Nyitvatartás 
Hétfő:  8.00-19.00-ig   Csütörtök:   8.00-19.00-ig 
Kedd:   8.00-19.00-ig   Péntek:        8.00-19.00-ig 
Szerda: 8.00-19.00-ig  Szombat:     9.00-14.00-ig 

 
Belépődíj: 800 Ft/gyermek/óra 

10 alkalmas bérlet váltható, ára: 6000 Ft 
Csoportos belépő (10  fő felett) : 600 Ft/gyermek/óra  

Csoportok előzetes bejelentkezését kérjük! 

 

 

 

 

 

 

 

  SZÜLETÉSNAP – NÉVNAP 
Sok-sok játékkal egybekötött zsúr szervezését,lebonyolítását vállaljuk 
szombaton délutánonként, képzett pedagógus vezetésével. 
 
7 éves korig: 
Választható időpontok: Szombat: 16.00-19.00-ig 
Díja:10 főig: 20.000 Ft   
 10 fő felett: + 500 Ft/ gyermek 
Az alapdíj tartalmazza a terembérletet 3 órára szabad játéklehetőséggel , 
pedagógus jelenlétével. 
Választható foglalkozás animátor: Sportvetélkedő, sorverseny, kézműves 
foglalkozás 
Díja: 5000 Ft/foglalkozás  ( létszámtól függetlenül ) 

A vendéglátásról a szülőknek kell gondoskodniuk!  



 
7 év feletti gyermekeknek: 
Választható időpontok: Szombat: 15.00-18.00-ig vagy 16.00-19.00-ig 
Díja:10 főig: 18.000 Ft   
 10 fő felett: + 500 Ft/ gyermek 
Az alapdíj tartalmazza a terembérletet 3 órára és a Játéksziget 
játékkínálatát. 
Választható foglalkozások:  - kézműves foglalkozás: 6000 Ft 
 - sportvetélkedő, sorverseny:5000 Ft 
 - játékos kémiai - fizikai kísérletek: 6000 Ft 
 -mini -disco, tini – disco: 5000Ft 
 
 

KÜLÖNLEGES AJÁNLATUNK  
KISKAMASZOKNAK 

 
Havonta egy alkalommal a meghirdetett  időpontra várjuk a csoportokat, a 
születésnapjukat nálunk ünneplő gyerekeket egy különleges napra.  
 
Amit ajánlani szeretnénk : 
 - külön terem a terítésre az ünneplésre a szabad játékra, 
 - folyamatos mini-tini disco 
 - játékos kémiai-fizikai foglalkozás, 
 - saját maguk által elkészített fénykoktélok 
Díja:12 főig: 29 000 Ft /3 óra 
 12 fő felett: 1000 Ft /gyermek 
 
Információ: 06-70/624-7069, 62/563-483 
Az időpontot kérjük előzetesen egyeztetni! 

AMERICAN CORNER 
SZEGED 

Ismerd meg az Amerikai Egyesült Államokat 
ingyenes, főként angol nyelvű programjainkon keresztül! 

MI TALÁLHATÓ A CORNERBEN? 
sokszínű előadások, workshopok, angol társalgási klub, 

makerspace foglalkozások 3D nyomtatóval, Amerika- 

órák iskoláknak, amerikai ösztöndíjakkal és 

továbbtanulással kapcsolatos információk, angol nyelvű  

könyvtár, digitális eszközök és még sok más ... 



 

ELÉRHETŐSÉGEK: 
E-mail: szegedach@gmail.com 

Facebook: @americancornerszeged 

Telefon: +36(62)563-480 

Cím: Szeged, Kálvária sgt. 23., 

az Agóra 3. emeletén, az Informatórium felett 

 



Százszorszép Színház 

óvodásoknak a Szent-Györgyi Albert Agórában     
 

I. ELŐADÁS 

2020. október 7. szerda, 10.00-kor 

Hamupipőke 

Zenés mesejáték Fogi Színháza előadásában 

 
II. ELŐADÁS 

2020. november 10. kedd, 10.00-kor 

Hetvenkedő János 

Zenés mesejáték a Magyar Népmese Színház előadásában 

 
III. ELŐADÁS 

2020. december 8. kedd, 10.00-kor 

„ Kiskarácsony, nagykarácsony…! 

 A Kolompos Együttes adventi koncertje 

 
IV. ELŐADÁS 

2021. január 26. kedd, 10.00 - kor 

Világszép Nádszálkisasszony 

Zenés mesejáték Benedek Elek meséje nyomán a Nektár  Színház  

előadásában, 

 látványos vetített háttérrel és Szarka Gyula zenéjével 

 

Csoportok részvételi szándékát minden esetben kérjük előre jelezni: 

2020.szeptember 30-ig! 

A 4 alkalomból álló bérlet ára: 4.800 Ft/fő 

A bérletek  befizetési határideje: 2020. október 7. 

Részletfizetési lehetőség: 

I. részlet: 2.400 Ft/fő, befizetési határideje: 2020. október 7. 

II. részlet: 2.400 Ft/fő, befizetési határideje: 2020. december 8. 
Minden előadásra  jegyek  válthatók  a Szent-Györgyi Albert Agórában: 

1.500 Ft/fő 

A 2020. tavaszi félév PÓTLÓ előadásainak új időpontjai: november 

10. Hetvenkedő János   

és december 8. Kolompos Együttes koncertje 

Az előadások helyszíne: Szent-Györgyi Albert Agóra, Fsz. Díszterem 

A program változásának jogát fenntartjuk! 

Információ: +36-70/336-7063 



Informatika Történeti Kiállítás 
(ITK, interaktív tárlatvezetések) 

 

KIEMELT EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNERÜNK: 
Neumann János Számítógép-tudományi Társaság 

BELÉPŐJEGY ÁRAK: 
FELNŐTT: 1200 Ft/fő, tárlatvezetéssel 1600Ft/fő 

KEDVEZMÉNYES (gyermek, diák, nyugdíjas): 800 Ft/fő, 

 tárlatvezetéssel 1200 Ft/fő 

CSALÁDI (2 felnőtt, 2 gyerek): 3000 Ft, tárlatvezetéssel 4000 Ft 

CSOPORTOS DIÁK, NYUGDÍJAS BELÉPŐ TÁRLATVEZETÉSSEL: 900 Ft/fő 
CSOPORTOS DIÁK, NYUGDÍJAS BELÉPŐ TÁRLATVEZETÉS NÉLKÜL: 700 Ft/fő 

CSOPORTOS FELNŐTT BELÉPŐ TÁRLATVEZETÉSSEL: 1400 Ft/fő 

CSOPORTOS FELNŐTT BELÉPŐ TÁRLATVEZETÉS NÉLKÜL: 1100 Ft/fő 
 

TÁRLATVEZETÉS IDŐPONTOK: hétfőn: 14.00, kedd-péntek: 9.00, 11.00 és 
14.00, amit igény szerint módosíthatunk is. 
Folyamatban lévő tárlatvezetés alatt egyéni, nem tárlatvezetéses jegyet a 
tárlatvezetés kezdetétől számított 30 percig nem áll módunkban kiadni. 

Csoportokat előzetes egyeztetéssel, igény szerinti időpontban is fogadunk, 
kérjük, használja az Időpont foglalás menüpontot az Agóra honlapján!  
 

NYITVATARTÁS 

NYITÁS ELSŐ NAPJA: szeptember 2. 
hétfő 8.00-16.00 

kedd 8.00-16.00 
szerda 8.00-16.00 

csütörtök 8.00-16.00 

péntek 8.00-18.00 
szombat 9.00-17.00 

 
 


