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Kedves Látogatóink!
A szegedi kulturális intézmények sajnos zárva vannak.

Jelen " Kukucskálónkkal " egy családi, baráti sétára hívjuk Önöket/
Benneteket.

Jöjjenek el a Szent-Györgyi Albert Agóra 
Kálvária sgt-i főbejáratához vagy a Millenium Kávéházhoz, ahol a

postaládánál találják meg a "Kukucskáló" füzetecskét.

Tervezzenek egy sétát a városban, amely során látogassanak el,
kukucskáljanak be a füzetben felsorolt helyszínekre!

Kérjük a füzetet a megoldásokkal együtt, / valamint pontos elérhetőséggel,
névvel, címmel, email címmel, telefonszámmal együtt/ szíveskedjenek

bedobni a Millenium Kávéház (Szeged, Dugonics tér) postaládájába,
2023. január 22-ig. A helyes megfejtők között jutalmat sorsolunk ki.

A sorsolást követően a szerencsés nyertesek neveit az Agóra honlapján
és FB oldalán tekinthetik meg 2023. január 25-től!

A sikeres megoldók jutalmai:
- Belépők a Szent-Györgyi Albert Agóra programjaira /színházi előadások,

Játéksziget, Informatika Történeti Múzeum.../
- Részvétel az Agóra által 2023-ban meghirdetett Bakancsos kirándulásra.

Együttműködő partnereink:
Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár

Szent-Györgyi Albert Agóra 
IH Rendezvényközpont

Katolikus Ház
Szegedi Tourinform

Kövér Béla Bábszínház
Móra Ferenc Múzeum

Néma Papagáj Lemezbolt



1. Szent-Györgyi Albert Agóra (Szeged, Kálvária sgt. 23.)
Melyik az a nevezetes nap, ami nem olvasható a Szent -Györgyi 
Albert Agóra Kálvária felőli bejáratánál? Húzd alá a jó megoldást!
Írd le, hogy mikor van? 

Újév napja    A népi hagyomány szerint január első napján tilos a 
mosás, a teregetés, a varrás, és nem szabad kivinni a szemetet 
sem, mert azzal együtt a szerencsét is kiönthetjük a házból. 

Vízkereszt napja   Ha ezen a napon az eresz csurog, akkor hosszú 
lesz a tél, de ha a hó esik, akkor korán kitavaszodik.

Szent Antal napja   Szent Antal a beteg emberek és az állatok 
védőszentje volt.

Piroska napja A mondás szerint „Piroska napján, ha fagy, 
negyven napig el nem hagy”.

Fábián és Sebestyén napja  A hagyomány szerint ez az első 
tavaszébresztő nap. Ekkortájt kezdenek a fák mézgásodni, nedvet 
szívni.

Ágnes napja   Nagyapáink megfigyelése szerint, ha ezen a napon 
derült az idő, akkor jó termés lesz az évben.

Vince napja A hagyomány szerint ezen a napon a szőlővesszőket a
meleg szobában öblös szájú üvegbe helyezik.

Pál nap, vagy Pálforduló napja  Azt tartják, amilyen az idő Pál 
napján, olyan lesz az időjárás következő negyven napig. 

Mikor van? …………………………………………………..



2. Somogyi-könyvtár Agóra Gyermekkuckó
(Szeged, Kálvária sgt. 23.)
Tekintsd meg az Agóra főbejáratán lévő Agóra Kuckó kérdését, 
majd oldd meg a feladatot.
Illesszd be a hiányzó kifejezéseket a Himnusz soraiba! 
Mi a helyes számsor!
…………………………………………………………

Őseinket …………….
Kárpát …….. bércére,
Általad nyert szép ……..
Bendegúznak ……….
S merre ……… habjai
……….., Dunának,
……… hős magzatjai
…………………...

3. Kövér Béla Bábszínház (Szeged, Tisza L. krt. 50.)
Nézd meg a Bábszínház kirakatát és válaszolj a kérdésre!
Csukás István melyik meséjét vitte bábszínpadra a Kövér Béla 
Bábszínház ebben az évadban?

……………………………………………………………………

4. Katolikus Ház (Szeged, Dugonics tér 12.) 
Melyik évben épült az épület?

a, 1879 b, 1709 c, 1807

Melyik újság szerkesztősége nem működött az épületben?

a, Szegedi Napló b, Kincskereső c, Tiszatáj



5. Néma Papagáj Lemezbolt (Szeged, Deák F. u. 24.)
Írj három magyar előadót, akiknek látod a lemezét a kirakatban!
Mi a címe a Hobo Blues Band lemeznek? 

6. Somogyi-könyvtár (Szeged, Dóm tér 1-4.)
A Somogyi-könyvtár főbejárati üvegfalán egy magyar költő 
versének szavait helyeztük el. A szavakat megfelelő sorrendbe 
rakva, a betűkódok elárulják, hol őrzik a vers eredeti kéziratát.
Mi a hely neve? 

……………………………………………………………………

7. Szegedi Tourinform (Szeged, Széchenyi tér 12.)
A kirakatba szereplő termékek közül melyik a kakukktojás, melyik
az, ami nem szegedi? 

8. Móra Ferenc Múzeum (Szeged, Roosevelt tér 1-3.)
Számold meg, hogy hány lépcső vezet a múzeum bejáratáig?
Hány szobor áll a bejáratnál? Mit tartanak a szobrok a kezükben?  

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

9. Líra Könyv Zrt. Fókusz Könyváruház 
(Szeged, Tisza L. krt. 34.)
Csuja Imre, Darvasi László melyik művét látod a kirakatban? 
A plakáton melyik magyar írónő könyvét láthatod? 

……………………………………………………………….



10. IH Rendezvényközpont (6721 Szeged, Felső Tisza- part 2.)
Látogass  el  az  IH  Rendezvényközpont  főbejáratához,  ahol  a
kirakatban találsz pár kérdést. A válaszokat kérünk szépen, hogy
írd le a pontozott vonalra.

1. ……………………………………………………………….

2. ………………………………………………………………

3. ………………………………………………………………

4. ……………………………………………………………...

11. Bálint Sándor Művelődési Ház (Szeged, Temesvári krt. 42.)
I. számú vitrin

Bálint Sándor Művelődési Ház vitrin 
A) Melyik évben tették le az újszegedi művelődési

ház alapkövét?

B) Ki volt abban az évben Szeged polgármestere?

II. számú vitrin
Bálint Sándor vitrin 

A) Melyik évben született Bálint Sándor?

B) Mi volt Bálint Sándor fő műve?






