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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 gyere-
keket, felnőtteket szakköreinkbe, csoportjainkba ! 

A Szülők, Pedagógusok figyelmébe ajánljuk színházbérlete-
inket, foglalkozás-sorozatainkat. Osztályközösségeknek szóló 
ajánlatainkat, vetélkedőinkről, rendhagyó órákról szóló felhí-
vásunkat, szeptember végéig juttatjuk el az általános iskolások-
nak ! Olvassák figyelmesen ajánlatunkat, mutassák meg baráta-
iknak, ismerőseiknek !

Kérjük és megköszönjük, ha kezdeményezéseikkel, ötleteik-
kel, az Agóra keretein belül megvalósítható javaslataikkal meg-
keresnek Bennünket !

Szeretettel várunk Téged is, Önt is !
A Szent- Györgyi Alber Agóra munkatársai



Tudnivalók a szakkörökről
Nyílt nap, amikor betekinthetnek a szakkörök munkájába:
2015. szeptember 11. péntek 16.00-19.00-ig
jelentkezni a szakkörökbe: szeptember 1-11. között lehet.
A szakkörök szeptember 1-től kezdik meg munkájukat. Ezen a 
héten a szakkörök mellett feltüntetett időpontokban is be lehet 
tekinteni a csoportok munkájába.

A havi díjat naponta 16.00-18.00-ig lehet befizetni.
a szakkörök havi részvételi díja: 2500-4000 Ft/fő/hó

Kicsiknek és szüleiknek ajánljuk

Maminbaba-hordozós latin fitness
A szórakoztató anyacsinosító, latin tánclépések alapjaira moz-
gunk együtt a hordozott babáinkkal.

Várandósan 12 hetes kortól, szülés után 6 hetes kortól, csá-
szármetszés után 3 hónapos kortól lehet jönni.
Hordozót ingyenesen biztosítunk! 

időpontja: csütörtök 10.00-11.00-ig
oktató: Atkári Márti, tel.: 06/30 301 80 80

Fitt Anyuka torna–jóga
Gyermekfelügyelettel ajánljuk: mindazon anyukáknak, akiknek 
fontos a mozgás, szeretnének úgy kikapcsolódni, hogy közben 
biztonságban tudhatják gyermeküket. amit nyújtunk :

* gerinc és izomerősítés

* jógával való megismerkedés

* testformálás, könnyed nyújtás és a végén egy kis 
relaxáló pihenés

* szakszerű gyermekfelügyelet

* elkülönített hely, de egy légtér a gyerekekkel
helyszíne: Szent-Györgyi Albert Agóra Játéksziget
jelentkezni lehet:  Barta Olga, tel.: 06 /30 534-21-73
foglalkozások: minden héten csütörtökön  9.30-10.30

díja: 1.200.-/ alk.



Kisbabás Jóga (6 hetes kortól mászós korig)
időpontja: kedd 13.00-14.30, díja: 1500 Ft/alk.
bejelentkezés: Barta Olgi, tel.: 06 /30 534-2173

Babatorna (már járni tudó babáktól 3 éves korig)
időpontja: csütörtök: 9.30-10.30-ig díja: 800 Ft/alk
bejelentkezés: Barta Olgi, tel.: 06/30 534-2173.

Mászós torna
Mászós torna, mely során a járáshoz, egyensúlyhoz szükséges 
izmokat erősítjük. A gyermekek a szülők segítségével fedezhe-
tik fel az akadálypályákat.

időpontja: szerda 11.00-12.00-ig, díja: 800 Ft/alk.
bejelentkezés: Barta Olgi, tel.: 06 /30 534-2173

Óvodás torna
időpontja: szerda 16.30-17.15-ig, díja: 800 Ft/alk.
bejelentkezés: Barta Olgi, tel.: 06/30 534-2173

Kerekítő Bábos Torna (1-3 éveseknek)
A Kerekítő bábos torna célja, hogy a szülők kedvet kapjanak az ott-
honi mondókázáshoz, bábozáshoz, énekléshez, és teret biztosítson 
a szabad mozgáshoz esős napokon is, amikor nem lehet játszóterez-
ni. A Kerekítő bábos torna foglalkozások mondóka- és dalanyaga 
alapvetően népi eredetű, ebben a tekintetben példa-nélküli  
a tornás csoportok között.

időpontja: kéthetente minden kedden 10.15

első foglalkozás: szeptember 22.

Falovacska muzsika foglalkozás
Szeretettel várok minden kicsit, picit, szüleit 
és nagyszüleit, aki szeret énekelni, mondókáz-
ni, mókázni, mozogni. A foglalkozásokon ölbe-
li játékok, népköltések, népdalok és élő hang-
szerjáték nyomán születik meg a játék öröme.  



A magyar néphagyományból merített mondókák, dalok, ölbeli já-
tékok (höcögtetők, lovagoltatók, altatók, hintáztatók) világába 
kalandozhatunk, illetve megismerjük más népek dalait is. A fog-
lalkozásokon a három év alatti korosztály zenei nevelésére kapnak 
mintát a szülők, a kodályi elvek alapján. 

Részletes információ a Falovacska muzsika foglalkozásokról 
a www.falovacska.hu honlapon található.

érdeklődni lehet telefonon: 06 /30-836-3208
foglalkozásvezető: Szabó Emese
a foglalkozások időpontja: szeptember 15-től minden 
kedden 09.15-10.00-ig és 10.15-11.00-ig, díja: 800 Ft/alk. 

Óvodásoknak ajánljuk

Okosító torna 3-12 éves korig
Speciális mozgásfejlesztő foglalkozás megkésett mozgás és be-
szédfejlődés, iskolaéretlenség, finommotorika, tanulási-maga-
tartási problémák, figyelemkoncentráció, mozgásügyetlenség 
esetén. TSMT módszer

foglalkozások ideje:
hétfő: 17.00-19.00-ig csütörtök:  17.00-19.00-ig
kedd: 17.00-19.00-ig péntek: 17.00-19.00-ig

foglakozást vezeti: Szuck Mónika 
mozgásfejlesztő pedagógus 

információ és jelentkezés: 06/20 977-8671 díja: 5500 Ft/hó

English Gym
Az English Gym&Fun foglalkozás angol nyelven ösztönzi a gye-
rekeket a feladatok teljesítésére, játékra, éneklésre. Vidám mon-
dókák, dalok adják a „gymnastic” alaphangulatát, ezeknek a rit-
musára zajlik a torna, mozgás, játék. Foglalkozásaink célja, hogy 
a találkozás az angol nyelvvel egy életre szólóan pozitív élményt 
adjon, és így a gyerekek számára a későbbiek során természetes 
legyen az idegen nyelvű kommunikáció.

időpontja: szerda 16.00-16.45-ig és 16.45-17.30-ig



Általános iskolásoknak ajánljuk
Néptánc Szakkör-Tökmag csoport
6-7. életévüket betöltött, már nem kezdő kisfiúk és kislányok 
jelentkezését várjuk.
időpontja: kedd, csütörtök: 16.30-18.00-ig vezeti: Tamás Ildikó

Moderntánc Szakkör
modern balett, klasszikus balett alapok, musicalek, színházi táncok

időpontja: 
kedd, csütörtök: 15.30-17.00-ig Reflex csoportban
kedd, csütörtök: 17.00-18.00-ig Emotion csoportban
hétfő, szerda: 16.00-17.30-ig Kezdő csoport 6-8 éveseknek
hétfő, szerda: 17.30-18.30-ig Haladó csoport 9-11éveseknek
kedd: 18.00, péntek 17.00 Akropolis felnőtt

A tánccsoport munkájáról bővebb tájékoztatás: tel.: 06-70-257-7767
www.akropolistancszinhaz.gportal.hu vezeti: Kerek Tímea

Fitt-Feeling Fitness csoport
Az aerobichoz, akrobatikához gumiasztalhoz, talajtornához, 
tánchoz kedvet érző jelentkezők a következő edzéscsoportok kö-
zül választhatnak.

időpontok: kedd: 17.00-18.30-ig, Aerobic, tánc, akrobatika 
csütörtök: 17.00-18.30-ig, Művészi torna, akrobatika
információ és jelentkezés: 06 /70 341-7765
vezeti: Badar-Kovács Krisztina fitness, 

aerobic és tornaedző

Játsszunk tudományt ! szakkör 6-10 évesek számára
A szakkör tagjai tematikusan válogatott kísérletek végzése köz-
ben élményként élik meg a természettudományt.

Fizikai törvényszerűségek alapján működő játékokat készíte-
nek nagyon sok mindennapi anyag felhasználásával.

időpontja: szerda 16.30-18.00-ig. A szakkör október 7-én kez-
di meg munkáját. vezeti: Dr. Papp Katalin, Molnár Milán



Kötélugró szakkör 6 éves kortól fiúk és lányok részére
A kötelekkel történő szórakoztató, változatos, mozgáskoordiná-
ció- és állóképesség fejlesztés kezdő és haladó szinteken történik. 
Az edzéseken fontos szerepet kapnak a nyújtó gyakorlatok és a 
kreativitás is. A zenés, látványos (cseppet sem könnyű) bemutató 
programok talajtorna és táncos elemeket is tartalmaznak. Akinek 
van saját ugrókötele, hozza magával, de lehetőség van „profi” kö-
telek vásárlására is. Szeretettel várunk mindenkit 6 éves kortól!

időpontja: 
haladó: hétfő, csütörtök 15.30-17.00-ig
első foglalkozás: szeptember 3.
kezdő: hétfő 16.30-18.00-ig
első foglalkozás: szeptember 21. vezeti: Ördög Nóra 

testnevelő tanár, edző
Grimaszk színjátszó szakkör
Ha van kedved csatlakozni a Grimaszk csapatához, várunk 
szeptembertől a foglalkozásainkra. Jó hangulatú társaság tag-
jaként tanulhatod meg a színjátszás alapjait, a darabválasztás-
tól egészen a bemutatóig. Móka, játék, fellépések. Sok jelentke-
ző esetén korosztályonkénti csoportbontás lehetséges.

időpontja: péntek 15.30-17.00-ig
első foglalkozás: szeptember 4.
vezeti: Kulik Szilvia -drámapedagógus, 

gyermekszínjátszó rendező tel.: 06 /20-501-2811

Tűzzománc szakkör
A szakkör során egyszerű tematikát követve, inspiráló té-
mákkal 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 házszamtábla is készíthető. 

max. létszám: 12 fő, időpontja: csütörtök 17.00-20.00

A csoport szeptember 3-án kezdi meg munkáját!
vezető: Vass Endre ötvösmester,   tel.: 06/20-346-1234 



Karate
időpontja: hétfő, csütörtök 18.30-20.00-ig
tel.: 06 /30 4619863,  mail: osu-no@freemail.hu
vezeti: Bakó András mediball oktató

MediBall edzés
Kínai eredetű labdajáték, a Tai Chi körkörös mozdulataira épül, 
lágy és ugyanakkor dinamikus mozgásművészet. Egyénileg, 
párban és csoportban is játszható. Minden korosztálynak aján-
lott 5 éves kortól. A MediBall sokoldalúságának köszönhetően 
egyensúlyt teremt a fizikai, érzelmi és mentális testben. 

időpontja: péntek 16.30-18.00-ig
jelentkezés: Bakó András mediball oktatónál 
tel.: 06 /30 4619863, mail: osu-no@freemail.hu

Gombfoci
Egy régi sportág alapjaival és versenyzési szabályaival ismer-
kedhetnek meg az érdeklődő diákok, fiatalok és felnőttek.

időpontja: péntek: 15.00-18.00-ig

Optimum Filmműhely
Várjuk minden olyan 12-14, valamint 15-18 éves diák jelentkezé-
sét, aki szereti a film világát, és szeretne a filmezéssel közelebb-
ről megismerkedni.
A szakkör keretein belül foglalkozunk 

* a film formanyelvével,

* a tanultak alapján kép- és filmelemzéseket végzünk, 

* saját forgatókönyvet írunk,

* megtanuljuk a filmkészítéshez szükséges technikai eszkö-
zök kezelését,

* filmet forgatunk,

* valamint a filmes utómunkálatok segítségével véglegessé 
formáljuk alkotásunkat.
időpontja: csütörtökön 15.30-17.00-ig.
vezeti: Pálházi Ernő és Szekeres Sándor



Lego Robotika szakkör 10-16 éves gyerekeknek! 
A LEGO Mindstorms EV3 készletből robotokat tervezünk, épí-
tünk. Ezeket megtanítjuk arra, hogy reagáljanak a külvilágra, 
döntéseket hozzanak, és akár önállóan hajtsanak végre felada-
tokat! A foglalkozások során játékosan fejlesztjük a kreativitást, 
a logikus gondolkodást, és a probléma megoldást. 
A szakkör nem igényel saját LEGO Mindstorms robot készletet.

időpont: csütörtök 15:30-16:00. haladó
csütörtök 16.30-18.00  kezdő

vezeti: Mári Zsolt

Táncház és kézműves foglalkozás
időpontja: 2015. szeptember 19. szombat 10.00-12.00-ig
belépődíj: 500 Ft/fő/alk. 
vezeti: Tamás Ildikó és Herédiné Szűcs Ildikó

Fiataloknak, felnőtteknek, 

nyugdíjasoknak ajánljuk

Gerinctréning 
* gimnasztikai és aerobic jellegű bemelegítő és erősítő 

gyakorlatok, 

* speciális gerincnyújtó-, és mobilizáló feladatok botokkal 
és kézi súlyzókkal is, 

* jóga gyakorlatok. 
amit hozzon magával:

* kényelmes, réteges ruha, 

* polifoam szivacs (korlátozott számban biztosítunk) 

* innivaló (víz) 
első foglalkozás: szeptember 7. hétfő 18.15-19.30-ig 
díja: 600 Ft/alkalom/fő, ha rokonával (házastárs, test-

vér, szülő, stb.) jön, 500 Ft/alk.
vezeti: Ördög Nóra Eszter, 15 éves szakmai tapasztalat-

tal rendelkező gyógytestnevelő, testnevelő, edző



Akropolisz Táncszínház
Tagjaink a klasszikus és jazz tánc alapok mellett elsajátíthatják 
a színpadi táncokat, valamint megismerkedhetnek a modern és 
kortárs tánc technika alapjaival.

időpontja: kedd    18.00-20.00-ig
péntek 17.00-19.00-ig

csoportvezető: Kerek Tímea
további információ: 
www.akropolistancszinhaz.gportal.hu

Dinamikus jóga
Olyan nem használt mély izmokat erősít, amik nagyon fonto-
sak a rendes testtartáshoz. A nyújtások sokaságától rugalma-
sabbak, és könnyebbek leszünk.

időpontja: szerda 17.30-18.30-ig
vezeti: Barta Olgi díja: 1000 Ft/alk.
információ és jelentkezés: 06 /30 534-2173 

Szegedi Ételallergia Regionális  
Közhasznú Egyesület

célja: A prevenció és információ átadás.
Az Egyesület Információ Tanácsadó Szolgálatot működtet, 
minden hónap 1. és 3. szerdáján 16.00-17.00-ig.

állandó telefonos ügyelet: 08.00-20.00

tel.: 62/634-402, 70/316-7817
Az érdeklődők telefonos bejelentkezését kérik.

Bartók Béla Kórus
A szegedi Bartók Béla Női Kar a szegedi Bartók Kórus utóda-
ként 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.

próbák időpontja: hétfő, csütörtök 18.00-20.00-ig

Amatőr Képző és Iparművészek Köre
A csoport tagjai amatőr grafikusok, keramikusok. 

a csoport célja: lehetőséget biztosítani az amatőr alko-
tók tevékenységének kibontakozásához és bemutatkozásához.
Tanácsadások, beszélgetések és évente több alkalommal kiállí-
tások szervezése alkotja az Egyesület munkáját. október 6-án és 
november 3-án várják az Egyesület munkája iránt érdeklődőket.

csoportvezető: Márkus Imréné

Jóga-Klub
Integrálalapú egészségmegőrző jóga 16 éves kortól- minden 
korosztálynak.

időpontja: kedd 9.30- 11.30-ig
vezeti: Prohászkáné Longer Gizella tel.: 06/20 487-3638

Nyugdíjasok tornája
Csoportunkba várunk minden tornázni vágyó nyugdíjast.

időpontja: csütörtök: 8.30-10.00-ig
vezeti: Sztankó Lászlóné Emőke

Mókás Bocsok Bábcsoport
Gyere! Bábozz, szórakozz és szórakoztass velünk!
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 megismer-
kedhetsz a különféle bábtechnikákkal és a bábozás rejtelmeivel.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk szeptembertől! 

haladó csoport: szerda 17.30-19.00-ig, szombat 8.00-10.00-ig
kezdő csoport: szombat 10.00-12.00-ig 



vezeti: Huszár Zoltánné Dégi Éva, művésztanártól.
tel.: 06-20/524-8510 e-mail: huszde@citromail.hu 
beiratkozás és szülői értekezlet: 2015. szeptember 5-én
tartunk a Szent-Györgyi Albert Agórában 8.30 órakor a 
Kamara teremben, melyre szülőket és gyerekeket egyaránt 
szeretettel várunk!

Mókás Bocsok Bábcsoport
az egri Országos Gyermekbáb Fesztivál többszörös díjasa

www.mokasbocsok.hu

Andi Táncok
Szeretettel várjuk, azokat  a bölcsiseket, ovisokat és kisiskolá-
sokat, 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), felnőtteknek ajánljuk a  GERINCTRÉNING, DI-
NAMIKUS JÓGA, KLASSZIKUS BALETT és a CARDIOBALETT 
képzésünket. Családias légkörben,gyermekszerető táncpedagó-
gusok adják át a több éves tapasztalataikat és tánctudásaikat ki-
csiknek és nagyoknak egyaránt. 

információ: 06-70/943-13-27, anditancok@gmail.com,
www.anditancok.hu

A csoportok szeptember 14-én kezdik meg munkájukat.

Logischool
A Logiscool Élmény Alapú Programozó Iskola könnyen, játszva 
tanít meg 7-17 éves diákokat programozni. Kurzusaink egymás-
ra épülő modulokból állnak, melyeket több féléven/éven át tanul-
nak diákjaink. Az alapkurzus a Scratch programnyelven alapul, 
amelyben diákjaink számítógépes játékprogramokat készítenek. 
Életkortól függően eltérő ütemben, de minden korcsoportban sok 
játékos gyakorló feladat segítségével megtanulják készség szinten 
használni a Scratch teljes utasításkészletét. Ezalatt a diákok szin-



te észrevétlenül elsajátítják azokat a legfontosabb programozási 
alapelveket, amelyek minden számítógépes játék alapját is képe-
zik, és amelyeket utána bármilyen egyéb programnyelvben tud-
nak hasznosítani. 

Kurzusainkhoz előzetes programozási tapasztalat, különleges 
matematikai tudás nem szükséges.

A kurzusokra és nyílt napokra való jelentkezéseket szeptem-
ber 1-től várjuk a www.logiscool.com honlapon.

további részletes információ: 06/30 7100-700

Fallaway táncegyesület Szeged
Szervezésében 2015/16-ben a következő csoportok indulnak a 
társastáncot kedvelők részére:

zsebibabák: Óvodások részére mozgáskultúra fejlesztés, 
koreográfiák, fellépésekre felkészítés

junior csoport: versenytánc előkészítő fiúk és lányok részére
felnőttek: 
hölgyválasz tánccsoport: felnőttek részére bálakra, es-
küvőre felkészítés egyéni és csoportos órákon
balance női tánccsoport: csak nők részére az egészség és 
fittség jegyében, különböző táncfajták, relaxációs technikák
százszorszép lányok: általános iskolások lányformációja, 

bemutatókra, versenyre felkészítés.
a foglalkozásokat vezeti: Vidovenyecz Andrea tánctnár,

egészségfejlesztő terapeuta
jelentkezni lehet: 06/20 9431-906-os telefonszámon
e-mail: www.vidoandi.freewb.hu
beiratkozás: szeptember 1., 3., 8., 10., 16.00-17.00-ig

Őze Tánciskola
Társastánc tanfolyamot hirdet gyerek ifjúsági és felnőtt korosz-
tály számára. Kezdő illetve haladó csoportok indulnak egész év-
ben folyamatosan.

A kurzusok felnőtteknek és gyermekeknek 10 hetes ciklusok-
ra oszlanak és egész éven keresztül folyamatosan tartanak.



magánórák: esküvőre felkészítés, 
szalagavatóra táncbetanítás.

beiratkozás: 2015 szeptemberében folyamatosan. 
érdeklődni: 06/30-525-8422
oktató: Őzéné Urbán Tímea, többszörös magyar bajnok

Fiona Fittnesz
5-10 éves korig várjuk lányok és fiúk jelentkezését, akik szeretik 
a mozgást és a zenét. Akik szeretnének fellépni különböző ren-
dezvényeken és versenyeken. vezeti: Károlyi Viktória

időpontja: kedd 18.00-19.00-ig díja: 500 Ft/alk.

Szeged TSK
Társastánc tanfolyamot hirdet gyerek ifjúsági és felnőtt korosz-
tály számára. Kezdő illetve haladó csoportok indulnak szeptem-
berben. Aki versenyezni szeretne, a Szeged Tánc Sport Klub ke-
retein belül megteheti.

A kurzusok felnőtteknek és gyermekeknek 10 hetes ciklusok-
ra oszlanak és egész éven keresztül folyamatosan tartanak.
magánórák: esküvőre felkészítés, szalagavatóra táncbetanítás.
beiratkozás: 2015. szeptember 13-tól minden csütörtökön 
17.00-18.00-ig a Szent-Györgyi Albert Agóra földszintjén.
érdeklődni: 06/20-988-6043
oktató: Móczó János, többszörös magyar bajnok

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 (4-5), mini (6-10), junior (10-14) vagy felnőtt 
(15-től) csoportról is.

Ehhez adott egy családias hangulatú club, lelkes fiatalok, len-
dületes 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: 2015. augusztus 31 hétfő 
17.00-19.00-ig 
az Agóra Aulájában

info: Tóth Edina tel.: 06/20 342-9119
www.facebook.com/creativedanceclub

Gór Nagy Mária szegedi Színitanodája 
felvételt hirdet 9-18 éves korú gyerekeknek 
készségfejlesztő tanfolyamára. 

információ: www.gnm.hu
érdeklődni: szegedgnmtanoda@gmail.com, 

Csomor Ágnes tel.: 30/278-5808
vagy személyesen az első órán 
szeptember 12. szombat 10.00



Játéksziget-Játékváros
A Szent-Györgyi Albert Agórában
Szeged, Kálvária sgt. 23.
A nyitvatartási időben szeretettel várjuk a gyerekeket kísérőik-
kel egy vidám, kötetlen játékra. 

a játéksziget nyitva tartása szeptember 2. szerdától:

hétfő:  8.00-19.00-ig  kedd:  8.00-19.00-ig
szerdat:  8.00-19.00-ig csütörtök:  8.00-19.00-ig 
péntek:  8.00-19.00-ig  szombat:  8.00-17.00-ig 

belépődíj: 500 Ft/gyermek/óra
10 alkalmas bérlet váltható, ára: 3000 Ft
csoportos belépő (10 fő felett): 300 Ft/gyermek/óra
tel.: 70/624-7069

Csoportok előzetes bejelentkezését kérjük! 

születésnap – névnap 
Sok-sok játékkal egybekötött zsúr szervezését, lebonyolí-
tását vállaljuk vasárnaponként délelőtt és délután képzett 
pedagógus vezetésével.

választható időpontok: vasárnap 10.00-13.00-ig 
és 15.00-18.00-ig.

Az időpont előzetes egyeztetést követően módosítható!
választható foglalkozás: 1. kézműves foglalkozás vagy 
2. sportvetélkedő, játékos sorverseny
díja: 10 főig 15.000 Ft, 10 fő felett + 500 Ft gyermekenként

A vendéglátásról a szülőknek kell gondoskodniuk. 
Az időpontot kérjük előzetesen egyeztetni!
információ: Sinkáné Kocsis Irén, tel.: 06-70/624-7069, 

szakképzett óvodapedagógus



Százszorszép Színház
óvodásoknak a Szent-Györgyi Albert Agórában

i. előadás 
2015. október 14. szerda 10.00 - kor 

Muzsikáló Madárház 
A Kaláka Együttes és Gryllus Vilmos műsora 

ii. előadás

2015. november 17. kedd 10.00 - kor 
Fésűs Éva : 

A kíváncsi királykisasszony 
Sokszereplős zenés mesejáték  

a Zenthe Ferenc Színház előadásában 

iii. előadás

2015. december 9. szerda 10.00 - kor
Tele-puttony 

Zenés karácsonyváró mesejáték a Grimaszk Színház - Komor 
László előadásában

iv. előadás

2016. január 20. szerda 10.00-kor 
A Varázsláda titka 

Sokszereplős zenés mesejáték  
a Hókirálynő Meseszínpad előadásában

Csoportok részvételi szándékát minden esetben kérjük előre 
jelezni : 2015. október 7. szerda 

a 4 alkalomból álló bérlet ára :   4.500 Ft/fő 
a bérletek befizetési határideje : 2015. október 14. 

részletfizetési lehetőség : 
i. részlet : 2.500 Ft/fő, befizetési határideje :   október   14.
ii. részlet : 2.000 Ft/fő, befizetési határideje :  december 9. 

Minden előadásra jegyek válthatók a Szent-Györgyi  
Albert Agórában : 1.300 Ft/fő



Százszorszép Színház
Bérlet általános iskolásoknak

 a Szent-Györgyi Albert Agórában 

i. előadás 
2015. október 20. kedd 10.00 és 14.00

2015.október 21. szerda 10.00 és 14.00 
Csukás István - Janik László - Varga Bálint :

Keménykalap és krumpliorr 

ifjúsági musical a Szegedi Pinceszínház előadásában 
két részben 

ii. előadás

2015. november 24.kedd 10.00 és 14.00

2015.november 25.szerda 10.00 és 14.00 
Antoine de Saint Exupery :

A kis herceg 

mesemusical a Szegedi Pinceszínház előadásában 

Csoportok részvételi szándékát minden esetben kér-
jük előre jelezni, 
pontos időpont megjelöléssel : 2015. október 8-ig !

a 2 alkalomból álló bérlet ára : 3000 Ft/fő 
bérletek befizetési határideje : 2015. október 15. csütörtök

Minden előadásra jegyek válthatók a Szent-Györgyi Albert 
Agórában : 1.800 Ft/fő

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

Szeged, Kálvária sgt.23. / Gogol u.32. 
információ, tel.: 62/563-480, 70/336-7063

www.agoraszeged.hu



Universitas Szimfonikus Zenekar
A szegedi Universitas Szimfonikus Zenekar 2005-ös újjáalakulá-
sa óta Szeged zenei életének meghatározó részévé vált. A Szegedi 
Tudományegyetem keretei között működő együttes minden év-
ben tavasszal és ősszel nagy sikerű, telt házas koncerteket ad. 

Népszerűségüket mi sem jelzi jobban, hogy az amatőr zenészek-
ből álló zenekarnak rendre két koncertnapot kell tartaniuk ugyan-
azzal a műsorral, hogy kielégítsék annak a több száz főnek az igé-
nyét, akik rendszeresen ellátogatnak hangversenyeikre.

honlap : http://szimfonikusok.hu/
facebook : https://www.facebook.com/szimfonikusok
youtube : https://www.youtube.com/szimfonikusok
érdeklődni : info@szimfonikusok.hu

Fricsay Ferenc Városi Fúvószenekar
A zenekar tagjai olyan Szegeden tanuló, dolgozó többségükben 
amatőr zenészek, akik bár nem léptek zenei pályára, komoly el-
hivatottsággal állítják a zenekar szolgálatába több éves, eseten-
ként évtizedes zenekari tapasztalatukat. 

A zenekar repertoárját képezik – egy fúvószenekar esetében el-
engedhetetlenül – a „klasszikus” fúvószenekari indulók, ezenfe-
lül a koncert-fúvószenekari hangzás megszólaltatása is cél, többek 
között könnyű- és komolyzenei átiratok, filmzenék előadásával.

további információ a zenekarról :
honlap: http://szegedifuvosok.hu
facebook: http://www.facebook.com/szegedifuvosok
youtube: http://www.youtube.com/user/szegedifuvosok
érdeklődni: info@szegedifuvosok.hu



Informatika Történeti Kiállítás 
(kiemelt együttműködő partnerünk 
Neumann János Számítógép-
tudományi Társaság),

Látványlaboratórium 
(szakmai partnerünk Szegedi 
Biológiai Kutatóközpont) 

nyitva tartása, 
interaktív tárlatvezetések: 
szeptember 1. hetében zárva

kedd:  10.00-18.00-ig
szerda:    8.00-16.00-ig
csütörtök:    8.00-16.00-ig
péntek:  10.00- 18.00-ig
szombat:    9.00-17.00-ig

belépőjegy árak:
felnőtt: 800 Ft/fő
kedvezményes (Gyermek, diák, nyugdíjas): 600 Ft/fő
családi (2 felnőtt és 2 vagy 3 gyermek): 2.500 Ft
csoportos (10 fő felett): 500 Ft/fő

Szent-Györgyi Albert Agóra nyitva tartása:
hétfő-péntek:  8.00-20.00-ig  
szombat:  9.00-17.00-ig  
vasárnap:  rendezvény szerint


