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Kiindulópont: 

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 647/2021 (X.08) K.Gy.sz

határozata alapján 2021. december 31-én Szeged 7 lakóterületi művelődési háza 2022. 

január 1-től beolvadt a Szent-Györgyi Albert Agórába.

Az újonnan létrejött szervezet vezetői fóruma a következőkben állapodott meg Szeged  Me-
gyei Jogú Város Önkormányzata Kulturális Osztályának vezetőjével és munkatársaival:

A Szent-Györgyi Albert  Agóra Központ és a 7  művelődési ház  önállóan készíti el az intéz-
mény-egységek  2021. évi beszámolóját hiszen  ebben az évben még valamennyi művelődési 
ház  önálló intézményként működött.

A szervezeten belül alkalmazott fontos működési elvünk, hogy a korábbi önálló művelődési 
házak szakmailag és gazdaságilag is önállóan készítik el munkatervüket és a művelődési ház 
vezetők  önállóan felelnek a az egység költségvetéséért.

A Szent-Györgyi Albert Agóra Központ munkatervében  foglaljuk össze a lehetséges 

együttműködési lehetőségeket, pontokat.

A Szent-Györgyi Albert Agóra- Városi Kulturális Központ:

I. Az intézmény épületi, tárgyi és személyi feltételei

1.1. Épületi adottságok
A  Szent-Györgyi  Albert  Agóra  Szeged  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának
közművelődési intézménye, amely tudományos, tudomány népszerűsítő funkciókat is ellát.
Az  épület  egy  TIOP  pályázati  támogatásnak  köszönhetően  épült  fel,  energiatakarékos
működését két KEOP pályázat segíti. Az új főépület négyszintes, alapterülete 5 548 m2. 
Az  épület  jó  adottságokkal  rendelkezik,  tervezői  a  használók  igényei  és  az  ellátandó
feladatokhoz tervezték. 

Az  üzemeltetés  megkezdése  természetesen  előhívott  a  kivitelezéshez  kapcsolódó
problémákat, amelyek megoldása folyamatosan történik.
Az  Agóra  területén  megmaradt  és  felújításra  került  az  egykori  IKV  irodaépület.  A
telekviszonyok,  a  tulajdoni  lapok  rendezésekor  még  két  kisebb  épületszárny  került  az
intézmény kezelésébe.
A két kisebb épületszárny  nagyon rossz állapotban van. Minden nagyobb szél esetén
cserepek és a téglák esnek le a tetőről a szomszéd ház udvarára, - károkozás és baleset
veszélyével.
Szeged  Megyei Jogú Város Önkormányzata Városüzemeltetési Iroda munkatársai már
készítettek  költségbecslést mind az épületek  bontására, mind az épületek felújítására.
Ezen árajánlatok ismeretében szükséges lenne a jobb állapotban levő épület-1.  felújítása
(kb.80  m2  )  és  a  rosszabb  állapotban  levő  irodaszárny-  2.  (  kb.80  m2)   épületének
elbontása, vagy értékesítése.
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Az egykori  irodaház  első  szintje  került  kívül-belül  felújításra.  Itt  működik  az  intézmény
irodáinak egy része: a Közművelődési-, a Gazdasági- és az Üzemeltetési Csoport egy része is.
Az  épület  földszintjén  még  kb.  120  m2-nyi  felújítatlan  terület  van.  Ez  lehetőséget  ad  az
intézmény profiljának bővítésére, újabb közösségek és feladatok elhelyezésére.
Folyamatosan  keresünk  olyan  pályázati  lehetőségeket,  amelynek  segítségével,
népművészeti-hagyományőrző funkciók felvállalásával,  vagy a tudomány népszerűsítő
funkciók bővítésével lehetőségünk lesz az irodaház felújítására.

A Szent-Györgyi Albert Agóra / Központ / helyiségstruktúrája
Az intézmény helyiségstruktúrája megfelel a jogszabályokban előírt feltételeknek.
Az intézmény földszintjén és első emeletén közművelődési funkciókat látunk el. 
A második és harmadik emeletünkön történik a tudományos, tudomány népszerűsítő funkciók
ellátása.

A  Szent-Györgyi  Albert  Agóra  földszintjén egy  280  fő  befogadására  alkalmas
konferenciaterem, és egy 85 fő befogadására alkalmas kisebb előadóterem található.
Az igazi „agora”-ként működő 310 m2-es aula is itt várja a látogatókat.
A 85 fős kamaraterem előtt kiállító és olvasó közösségi tér  várja a vendégeket. 
A Díszterem - négy színvonalas öltözővel kiegészítve - színházteremként, koncertteremként is
működik.

Az intézmény I. emeletén található a Játéksziget, amely egy 170 m2–es, színvonalas közösségi
tér a 0-8 éves korosztály számára.
Négy 80-82 m2-es táncműhely, három 40 m2-es élményműhely, egy kb. 29 m2-es hangklub,
valamint kiállítótérként is működő zsibongó található itt.

A II.  emeleten  található  az  Informatika  Történeti  Kiállítás  első  szintje  kb.  660  m2-en,  a
Látványlabor 90 m2-es helyisége egy közös használatú 50 m2-es szemináriumteremmel és az
Informatórium alsó szintje, egy kb. 300 m2-es nagy laborral.

A III. emeleten kapott helyet az Informatika Történeti Kiállítás második szintje kb. 500 m2-en,
a hozzá tartozó raktárral és műhellyel együtt, továbbá az Informatórium felső szintje.
Az Informatika Történeti Kiállítás területén található restaurátor műhelyt foglalkoztató
teremmé alakítottuk át 2020. februárjában, illetve a későbbiekben időszaki tematikus
kiállítások helyszíneként is működhet.
Az  Informatórium  részeként  működő  Intelligens  Mintaotthonban  intelligens  konyha,
számítógépes tárgyaló található. A III. emeleten található az intézmény működését szolgáló -
de a közönség által is látogatható – Látványgépészet, valamint itt alakítottuk ki a Láthatatlan
kiállítást is.
2018. március 21-én került megnyitásra az Informatórium felső szintjén hazánk 5. American
Corner-je.  Működtetését,  fenntartását  egy  négyoldalú  együttműködési  megállapodás
garantálja, amely Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Szegedi Tudományegyetem,
az Amerikai Nagykövetség és a Szent-Györgyi Albert Agóra között került megkötésre. Az
American Corner célja az ismeretközlés és az amerikai kultúra népszerűsítése. A Corner és az
intézmény közötti szakmai együttműködés nagyon jó. 
Mindenképpen meg kell  oldani a két terület  együttes működésében a legtöbb gondot
okozó  áthallást.  Ennek  egyetlen  megoldási  módszere  az  Informatórium  belső
lépcsőjének  megszüntetése.  A  megszüntetés  érdekében  már  egyeztettem  Szeged
fejlesztési alpolgármesterével és az épület tervezőjével. A folyamat eredményeként  egy
kb. 300m2-es többfunkciós terem jöhetne létre.
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Természetesen az intézmény valamennyi szintje a szabványoknak és az esélyegyenlőségnek
megfelelő mosdóhelyiségekkel, közlekedőkkel,  tároló helyiségekkel és a dolgozók számára
öltözőkkel van ellátva.
Termeink  jelentős  kihasználtsággal  működnek.  Kiemelt  figyelmet  fordítunk  a  technikai
feltételekhez  kapcsolódó  optimális  és  racionális  kihasználtságra  (projektoros  termek
használata, programok, események nagysága, termek nagyságának összefüggése).
Az épület üzemeltetése:  Az Agóra kilenc  éve nyitotta meg a kapuit a látogatók előtt.  A
beruházás  során  beszerelt  rendszerek  (épületfelügyeleti  rendszer,  biztonsági  világítási
rendszer, biztonsági kamerarendszer) olyan kifutó alkatrészekkel lettek felszerelve, amelyek
éppen  csak  működtek  a  garanciális  idő  végéig.  Az  üzemeltetés  szinte  minden  szintjén
folyamatos  felülvizsgálatokat  kell  végeznünk  és  új  rendszereket  kell  rendelnünk,
kialakítanunk.

1.2. A Szent-Györgyi Albert Agóra felszereltsége
Az intézmény felszereltsége megfelel a jogszabályi kötelezettségeknek.
Az intézmény a pályázati forrásból történő megvalósításnak köszönhetően technikailag
nagyon jól felszerelt.
Az  intézmény I. emeletén berendezett oktatóteremben  12 nyilvános számítógép áll a
látogatók rendelkezésére.
A Díszteremben, a Kamarateremben és a négy mozgásműhelyben beépített hangosító rendszer
működik.  Az intézmény minden szintjén,  minden termében  (szakaszolhatóan)  üzemel  egy
központi hangosító rendszer, amely elsősorban tájékoztató funkciót lát el.
Az itt dolgozók munkáját 28 számítógépes munkaállomás, 6 db projektor, 3 db fénymásoló,
10 nyomtató, 1 db fax és 30 mobiltelefon segíti.
A  berendezés  jelentős  része  a  pályázati  támogatásból,  a  beruházás  részeként  került
megvásárlásra.  A  korábbi  Százszorszép  Gyermekház  használható,  megfelelő  színvonalú
bútorai is elhelyezésre, valamint raktározásra kerültek az intézményben.
Valamennyi  itt  dolgozó munkatárs  nagyon figyel  a  berendezési  tárgyak megóvására.  Erre
kérjük, ösztönözzük látogatóinkat is.
Kiemelt figyelmet fordítunk az üzemeltetés közben szerzett tapasztalatokra. Nagyon jelentős
anyagi ráfordítás szükséges pl. a projektorokban használt izzók megvásárlásához.
Az épületfelügyeleti  rendszer  vezérlő  I.  ütem  a  cseréje  2020-ban  történt  meg,  a  II.
ütemnek 2022-ben kell megtörténnie.

1.3. A Szent-Györgyi Albert Agóra közművelődési munkájának anyagi feltételei
Az intézmény önkormányzati  támogatásából  a főfoglalkozású dolgozók közül   32  fő
bérét  és  járulékait  tudja  fedezni.  2  fő  alkalmazása  saját  bevétel  terhére  -  kiemelt
együttműködő  partnerünkkel,  az  NJSZT-vel  kötött  együttműködési  megállapodás
alapján történik.

Hosszú évek óta alkalmazott fenntartási-gazdálkodási stratégiánk a következő: 
Megpróbáljuk  minden  lehetséges,  rendelkezésünkre  álló,  de  az  intézmény  tevékenységi
körétől nem idegen eszközzel növelni a saját bevételt. 
A szakmai feladatok - rendezvények - jelentős részének megvalósításában évek óta azt az
elvet  követjük,  hogy  minden  feladat  végrehajtásához  előteremtjük  a  megvalósításhoz
szükséges összeget. 
Meg  kell  találni  a  megfelelő  tevékenységi  formákat  és  a  létrejöttükhöz  szükséges
eszközöket. 
Minden,  az  intézmény  munkájával  kapcsolatos  pályázati  lehetőséget  megpályázunk,  és  a
rendezvényekhez konkrét támogatókat keresünk.
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1.4. A Szent-Györgyi Albert Agóra  személyi feltételei
Az intézmény személyi struktúrája a következőképpen épül fel:

Főfoglalkozású dolgozók  65 fő
Az Agóra Központban: 34 fő kolléga dolgozik 

Szakmai munkakörben dolgozó kollégák száma: 15 fő
Technikai munkakörben dolgozó kollégák száma: 19 fő 
A munkát segítő közfoglalkoztatottak száma:1 fő

A művelődési házak hálózatában: 31 kolléga 

Szakmai munkakörben dolgozó kollégák száma: 18 fő
Technikai munkakörben dolgozó kollégák száma: 13 fő
A munkát segítő közfoglalkoztatottak száma: 7 fő 

Szervezeti egységek  :  

A 7 lakóterületei Művelődési Ház :
1, Bálint Sándor Művelődési Ház: 3 fő
2, Heller Ödön Művelődési Ház:   5 fő
3, Kecskési Művelődési Ház:        3  fő
4, Kiskundorozsmai Petőfi Sándor Művelődési Ház: 4 fő
5, SzentmihályiMóricz Zsigmond Művelődési Ház:  6 fő 
6, Petőfitelepi Művelődési Ház: 5 fő 
7, Tömörkény István Művelődési Ház: 4 fő 

A Szent-Györgyi Albert Agóra- Központ szervezeti felépítése: 
Közművelődési csoport:

- igazgató: 1 fő
- szakmai igazgatóhelyettes: 1 fő 
- hálózati igazgatóhelyettes: 1 fő 
- közművelődési szakember: 5 fő
- titkárnő: 1 fő
- recepciós-információs munkatárs: 2 fő
- grafikus-dekoratőr munkatárs: 1 fő 

Tudomány népszerűsítő csoport: 
A tudományos tereinkben dolgozó szakemberek sorolhatók ide. Őket a partnerszervezetekkel
egyetértésben választottuk ki, és így lettek az intézmény alkalmazottai. 
 Informatika Történeti Kiállítás: 2 fő, ebből 
 1 fő 8 órás andragógus-fizika szakos tanár
 1 fő 8 órás informatika szakos pedagógus 
 Látványlabor: 2 fő 
 1 fő 8 órás fizika-technika szakos tanár
 1 fő 4 órás fizika-kémia szakos tanár

A Látványlaborban ellátott  feladatok  mindenképpen  indokolttá  teszik  a  2  fő  8  órás
munkavállaló alkalmazását.
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 Informatórium: 2 fő
 1 fő 8 órás munkakörben dolgozó közművelődési-műszaki szakember
 1 fő 4 órás munkakörben dolgozó közművelődési szakember

Gazdasági csoport:
Gazdasági ügyintézők: 3 fő 

Az  újonnan  létrejött  közművelődési  szervezetben  az  NGSZ-szel  együttműködve
kialakítottuk a gazdálkodás rendjét, amelyet megállapodás rögzít. Felülvizsgálatra és kis
mértékben átstrukturálódásra kerültek az intézmény gazdasági folyamatai.
Az Agóra Központban ellátandó gazdasági feladatokat az Agóra- Központban dolgozó
gazdasági szakemberek végzik.

Üzemeltetési csoport:
Épületgépész szakember: 2 fő
Épületvillamossági szakember: 2 fő 
Rendszergazda: 1 fő
Hangtechnikus: 1 fő
Udvaros: 1fő
Takarító-hivatalsegédek: 6 fő

Megoldandó humán erőforrás feladat: Mindenképpen szükséges a Központban egy 
üzemeltetési vezető alkalmazása, legalább 4 órás munkakörben. 
Az épület üzemeltetési rendszerei, karbantartási feladatai mindenképpen indokolják ennek a/ 
2019. decemberéig létezett/ munkakörnek a visszaállítását.
A feladatot 2022. június 30-ig meg kell oldani az intézményben.

A Szent-Györgyi Albert Agóra dolgozóinak kiválasztásakor törekedtünk arra, hogy megfelelő
szakképzettséggel  rendelkező,  és  az  intézmény  által  képviselt  értékrendet  valló,  elhivatott
szakemberek kerüljenek felvételre.
Humán  erőinket  szükség  esetén   a  SZMJV.  Önkormányzatától  igényelt,  és  szerződéssel
foglalkoztatott közfoglalkoztatott munkavállalókkal, valamint a Kormányhivataltól pályázati
támogatással alkalmazott munkavállalókkal tudjuk bővíteni.

Az intézményrendszer humán erőforrás szempontjából nem tartalmaz tartalékokat.
Betegség, vagy egyéb okok miatt történő munkaerő-kiesés esetén nagyon nehezen tudjuk
megoldani  a  helyettesítést,  vagy a hiányzások  mindenképpen az  ellátandó feladatok
lassulásához vezet.

Az Agóra Központ további munkatársai:
Megbízási szerződéssel foglalkoztatottak:
 pedagógusok, szakkörvezetők: 7-12 fő évente 

Az intézmény nyári táborait vezető pedagógusok, környezetvédelmi szakemberek: kb. 30-
50 fő évente.

Pedagógiai gyakorlatukat töltő pedagógia szakos középiskolások, egyetemisták:  évente:
kb.  100-120  fő.  Az  ő  munkájukért  díjazás  nem  jár,  de  nagyon  sok  konkrét  feladatban
rendszeresen számíthatunk rájuk.
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Az  SZTE  különböző  karaival  kötött  együttműködési  megállapodások  révén  /  pl.  SZTE-
JGYPK , GTK, TTIK, /  valamint a  Gábor Dénes Szakgimnáziummal kötött megállapodás
értelmében  nagyon sok hallgató tölti szakmai gyakorlatát intézményünkben.
Szeged valamennyi középiskolájával van élő megállapodásunk a diákok 50 órás közösségi
szolgálatára  vonatkozóan.  Rendszeresen  közreműködnek  hallgatók  rendezvényeink
megvalósításában.

Pedagógus-szülő-önkéntes segítők: évente kb. 30-70 fő.
Mindannyian  valamilyen  módon kötődnek az  intézményhez,  és  számíthatunk  segítségükre
egy-egy  rendezvényünk,  programunk  megvalósulásában.  A  Szent-Györgyi  Albert  Agóra
munkáját kiemelkedően segítik a Szegedi Nyugalmazott Igazgatók Egyesületének tagjai.

Az intézmény dolgozóinak stabilitása, állandósága: 
Az intézményben (a jogelőd intézményt is beszámítva) az elmúlt 30 évben nagyon kicsinek
mondható a fluktuáció,  mind a főfoglalkozású, mind a megbízási  szerződéssel alkalmazott
kollégák körében.
Nagyon fontosnak  érezzük,  és  törekszünk  valamennyi  területen  a  kollégák  állandóságára,
lehetőségeinkhez mérten a megbecsülésükre, mert csak ez teszi lehetővé az intézmény ilyen
nagymértékű feladatvállalását, a színvonalas munkát.
Az intézményi dolgozók fluktuációja elsősorban csak családi okokkal (pl. más városba
költözés), és a nagyon alacsony – alkalmazotti bérekkel magyarázhatóak. A fluktuáció
elsősorban az újonnan felvett munkatársakat érintette. 

2. A Szent-Györgyi Albert Agóra tevékenysége

2.1. Alkotó művelődési közösségek
Tehetséggondozó  szakköreink,  művészeti  csoportjaink (néptánc,  moderntánc,  társastánc,
karate,  aerobic,  kézműves,  gyermektorna,  tűzzománc,  színjátszó)  3  éves  kortól  a  senior
korosztályig.

2.2. Rendszeres művelődési formák
A Szent-Györgyi Albert Agóra rendszeres működési formái: 

Alkotó művelődési közösségek:
Szakköreink,  művészeti  csoportjaink:  szakköreink,  művészeti  csoportjaink  működése
mindig tanévhez kapcsolódik:

A  2021/2022-es  tanévben  a  következő  szakkörök,  művészeti  csoportok  működnek
intézményünkben:
1. Kötélugró szakkör kb. 15 fő
2. Fricsay Ferenc Városi Fúvószenekar             kb. 50 fő 
3. Amatőr Képzőművészek és Iparművészek Köre kb. 10 fő
4. GRIMASZK színjátszó csoport             kb. 15 fő
5. Tökmag néptánc csoport kb. 15 fő
6. Akropolisz Táncszínház             kb. 20 fő 
7. Universitas Szimfonikus zenekar kb. 50 fő
8. Tűzzománc szakkör kb. 10 fő
9. Nyugdíjas torna             kb. 15 fő
10. Gombfoci szakkör kb. 10 fő
11. Báb szakkör kb.15 fő
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12. Obsitos Zenekar kb. 15 fő
13. Deák Big Band kb. 15 fő
14. Bartók Béla Női Kar kb. 35 fő
15. Szegedi Fotókör kb. 10 fő
16. Szegedi Papucshímző Kör kb. 10 fő
17. Női Torna csoport kb. 15 fő
18. Line Dance Tánccsoport kb. 20 fő

Összesen kb. 340-350 fő, akik rendszeresen, heti 1-2 alkalommal az intézmény látogatói.
A szakköri tagok havi díjat fizetnek, és a csoportok vezetését az intézmény által megbízási
szerződéssel, vagy vállalkozási szerződéssel alkalmazott kollégák vagy önkéntes szakemberek
látják el.

Terembérleti formában működő közösségeink:
1. Őzéné Urbán Tímea Társastánc csoportjai - kb. 10 fő

Heti egy alkalommal - 1 órában
2. CDC Hip Hop Tánciskola - 2 csoporttal, - kb. 15 fő

Csoportonként heti 2 alkalommal, összesen heti 4 órában
3. Balett csoport, néptánc csoport - Vesmás Andrea - kb. 20 fő

Heti: 4  órában 
4. Fitness csoport - Kovács Krisztina - kb. 40 fő

Heti: 3 órában
5. Vidovenyecz Andrea társastánc csoportjai – kb. 10 fő

Heti: 1 órában
6. Felnőtt néptánc csoport - Kb. 20 fő

Heti: 2 órában
7. Nyugdíjas jóga – Prohászka Ottóné – kb. 10 fő

Heti: 3 órában
8. „Hatetudnád” Táncműhely- Számfira Máté- Számfira Nagy Zita- kb. 60 fő

Heti: 6 órában
9. Ringató – kb. 35 fő

Heti: 2 órában
10. Fotótanfolyam - kb. 15 fő

 Heti: 2,5 óra
11. Moderntánc - Kerek Tímea - kb. 30 fő

Heti: 8 órában
12. Retorika klub: kb. 20 fő

Heti: 2 órában
13. Táncolj babám - foglalkoztató - kb.20  fő

Heti: 1 órában 
14. Zsonglőr klub   kb. 15 fő

Heti: 3 órában
15. Kontraszt Táncstúdió- kb. 17 fő

Heti: 4 órában
16. Senior Tánccsoport- kb. 15 fő

Heti: 1,5 órában

17. Pavane tánccsoport: kb. 20 fő
Heti: 2 órában 

18. Sakk- oktatás gyerekeknek-kb.20 fő
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Heti: 3órában
19. Karate oktatás- gyerekeknek- kb. 15 fő

Heti: 2 órában 

A terembérleti  formában rendszeres  látogatóink  száma hetente  1-2  alkalommal:  kb.
350-400  fő.
Az elmúlt 2 év nagyon megviselte a közösségek működését. Több közösség megszűnt és a
meglevő  csoportok száma is  csökkent.  A rendelkezésünkre  álló  eszközökkel  mindent
megteszünk a közösségek munkájának segítéséért és új közösségek létrehozásáért.

16.00 és 20.00 óra között nem található üres terem az intézményben.
12  foglalkoztató  termünket  naponta  2-3  különböző  tevékenységre  is  használjuk,  a
tevékenységek között gyakran 2-3-szor is takarítani kell.

Mindezek mellett a délelőtti,  kora délutáni órákban még rendelkezünk szabad kapacitással,
amelyek feltöltésére, és az ebből származó bevételi források növelésére törekszünk.

2.3. Művészeti kiállítások, délelőtti, délutáni foglalkozások
Az intézmény földszintjén és első emeletén közművelődési kiállítótereket működtetünk. 
Kiállítási  terv  alapján  művészeti,  interaktív  és  az  intézmény  profiljába  illő  időszakos
természettudományi kiállítások kerülnek itt megrendezésre, elhelyezésre.
Kiemelt feladatunknak tekintjük, hogy kiállítási tereinkben bemutatkozási lehetőséget
teremtsünk művészeti alkotókörök ,valamint fiatal és amatőr művészjelöltek számára is.
Az  I.  emeleten  kialakítottuk  a  Diákgalériát,  amelyben  középiskolai  csoportok  vagy
egyéni alkotók mutatkoznak be.
A kiállítások bemutatkozási pontokat jelentenek az alkotók számára és fontos közösségi
események is.
Az  elmúlt2  évben  alkalmazható  tevékenységi  formák  között   a  kiállítások-  tárlatok
rendezése jelentősen megerősödött, amelyet 2022-ben is kiemelten folytatni szeretnénk.

Fontos  szempontnak  tartjuk  azt  is,  hogy  ezek  a  kiállítások  díjmentesen  legyenek
látogathatóak.

Állandó kiállításaink:
- Fábián Tamás Érték és Ásvány kiállítás- a földszinten
- A Szegedi Papucs Kiállítás- évente megújítva-a földszinten 
- Fodor Anna Babagyűjteménye- az I. emeleten
- Szalóki Renáta: Szegedi Mandalái- az I. emeleten
- Kovács Zsigmond- Kovzsi: A Nemzet színészei -az I. emeleten

Kiemelt figyelmet fordítunk állandó kiállításaink megújulására is.

Óvodai, iskolai, középiskolai csoportok számára szervezett foglalkozások, rendhagyó órák is
e feladatkörünkbe tartoznak.

2.4. Ismeretterjesztés
Előadások, komplex programok, iskolai közösségek számára szervezett nagy vetélkedők
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 17 éve koordináljuk, segítjük az alsó tagozatosok számára meghirdetett „Hét mérföldes
csizmában” mesevetélkedőt.

 Minden  tanévben  -  természettudományokat  népszerűsítő,  vagy  Szeged  városhoz
kapcsolódó  vetélkedőket  rendezünk  általános  iskolás  felső  tagozatos  és  középiskolás
közösségek számára.

Ezeknek  a  vetélkedősorozatoknak  óriási  közösségformáló  és  ismeretátadó  szerepe  van.  A
nevező csapatok mögött iskolák, szülők csoportja, lakókörzetek, városrészek mozdulnak meg,
vesznek részt egy-egy forduló feladatainak megoldásában.
A vetélkedősorozatokhoz, ismeretterjesztő előadások, kiállítások is kapcsolódnak.
Intézményünkben havonta kb. 5-80 különböző ismeretterjesztő program valósul meg.

2016  óta  tervezetten  minden  évben  1-2  hetes  vagy  hosszabb  időtartamú  interaktív,
ismeretterjesztő  kiállításokat  hívunk  meg,  rendezünk  az  intézmény  II.  emeleti
Informatóriumában.  A  kiállítások  megrendezésének  a  célja  az  ismeretterjesztés
elősegítése  óvodás,  általános  iskolás,  középiskolás  korosztály  és  a  felnőtt  lakosság
számára is. 2022-ben: Leonardo Da Vinci Kiállítás megvalósítását tervezzük.

2.5.     Műsorok  
Színházi előadások, hangversenyek, irodalmi műsorok, „tudományos stand up”-ok.
Számuk évente: kb. 45-80 között van.
Óvodások, iskolások számára havi rendszerességgel szervezünk színházi előadásokat, alkalmi
és bérletes  lehetőségekkel.  Ezeknek a programoknak nagyon sok látogatója  van a  Szeged
környéki településekről, Csongrád megyéből is.
Rendszeresen rendezünk középiskolás és felnőtt célközönségnek szóló előadásokat is.
Tervezett számuk 2022-ben: kb. 30 előadás 

2.6. Nyári táborok
 Az Agóra Központ  2022-ra tervezett nyári táborainak a száma kb. 75, amelyet az

intézmény  főfoglalkozású  és  egyéb  szerződéssel  alkalmazott  munkatársai
valósítanak meg.

 Terembérleti formában: 3-4 tábor megvalósítását tervezzük.

Minden nyár tábori  kínálatát  tudatosan,  nagyon sok szempontot  figyelembe véve,  minden
életkorú és érdeklődésű gyermekre gondolva állítjuk össze.
A  Szent-Györgyi  Albert  Agóra-  Központ   táborainak  kínálatát  jelentősen  bővítette  a
középiskolások és fiatal felnőttek korosztálya felé is. 
Minden év nyarán kb. 5 új tábori kínálatunk van. 2022-ben: KRESZ tábor, Retorika tábor, Ne
féljünk a természettudományoktól tábor, Horgász tábor, Spanyol tábor.
 A nagyon népszerű cukrász-kukta  táborok számát új helyszín bevonásával 8 - ra növeljük.

2003 nyara óta intézményünk önkormányzati célfeladatként látja el az önkormányzati
napközis  tábor megvalósítását,  működtetését.  Az elmúlt  15 év tapasztalatai  alapján  kb.
1.400 gyermek részvételére számíthatunk - ez a maximális létszám, amelyet el tudunk látni a
táboroztatás 6 hete alatt.
A  gyerekektől,  szülőktől  kapott  visszajelzések  nagyon  pozitívak.  Jól  sikerültnek,
szervezettnek, szakmailag színvonalasnak tartják a napközis tábor programját.
A  tábor  színvonalas  megvalósításában  mindenképpen  fontos  szerepe  van  a  megfelelő
helyszínnek. A jól megközelíthető, szép zöld környezet alkalmas erre a célra. Itt jelentősen
támaszkodhatunk a környezet nevelő szerepére, hatására is. 
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2022. június 27. -augusztus 5. között 6 héten át megrendezésre kerülő napközis tábornak
2022-ben 2 helyszíne lesz:
Az 1-2-3. héten: a Tarjáni Kéttannyelvű Általános Iskola és AMI ad helyszínt,
A 4-5-6. héten pedig a Tabán Általános Iskola és AMI lesz a tábor helyszíne.
Mindkét  iskola  megfelelő  helyszíne  a  tábor  megrendezésének  és  mindkét  iskolával
hosszú évek óta működünk együtt.

Intézményünk  munkatársai,  a  „külsősként”  dolgozó  pedagógusokkal  együtt  törekszenek  a
színvonalas, tartalmas, gyermekközpontú program megvalósításra.
A jelentkeztetés folyamatát - amelyben fontos kulcskérdés az étkezési térítési díjak befizetése
- az NGSZ-szel és a város valamennyi általános iskolájával együttműködve valósítjuk meg. 
Évről-évre törekszünk a folyamat egyszerűsítésére.

2.7. Egyéb művelődési és szórakozási alkalmak
E tevékenységi körünkbe sorolhatóak:

 hétvégi programjaink 
 a nyári szüneti vakációs programok
 különböző képzési feladataink 

Évek óta rendszeresek a havonta megszervezett, esetenként a különböző ünnepekhez kötődő
„Családi  szombat”  elnevezésű  rendezvényeink.  Nagyon  fontosnak  tartjuk  ezeket  az
alkalmakat, amelyeken szülők, gyerekek, nagyszülők közösen vehetnek részt.
Hasonlóan nagy odafigyeléssel szervezzük - a szintén családok számára szánt - nyári szüneti
napi  programjainkat  is.  Ezen  belül  június-július  hónapban  minden  hétköznapon,  hétvégén
bakancsos kirándulásokra,  kézműves délelőttökre,  tematikus  játszóházakra,  ismeretterjesztő
programokra  várjuk  az  érdeklődőket.  A nyári  programoknak fontos  jellemzője  -  kivéve  a
bakancsos  kirándulásokat  -,  hogy  belépődíj  nélkül  látogathatóak.  Így  a  város
gyermeklakosságának egy jelentős létszámú rétegét tudjuk élményekkel teli, tartalmas nyári
programhoz juttatni.
2022-re  vonatkozó  nyári  napi  programjainkat  jelentősen  bővítettük  tudományos  jellegű
programokkal  is.  A  Látványlaboratóriumban  dolgozó  kollégáink  mutatják  be  a  Fizika-
látványszínház elnevezésű látványos kísérletbemutatójukat, valamint az Informatika Történeti
Kiállítás is több tematikus témanapnak ad helyszínt.

Képzési tevékenységünk: 
Fontosnak tartjuk a pedagógusok és a szülők számára szervezett ismeretterjesztő előadásokat,
- alkalmanként kisebb tanfolyamokat is - intézményünk életében. 
A 2022-ben a következő képzések tervezhetőek:
 Közösségszervező  és  pedagógia  szakos  hallgatók  gyakorlati  színtereként  működik

intézményünk.
 A Szegedi Papucsért Alapítvánnyal közösen szervezett papucshímző tanfolyam indítása

2022- ben  is.
 A  KÓTA  együttműködésével  népzenei  képzést,  népdalkörvezetők  szakmai

továbbképzésének a megszervezését és lebonyolítását vállaljuk 2022-ben. 
 Nyugdíjasok  számára  több  alkalommal  számítógép-kezelői  és  okostelefon-kezelői

tanfolyamot hirdetünk.

2.8. Kötetlen formák, szolgáltatások
 Szakmai szolgáltatások, rendezvények megszervezése, lebonyolítása, 
 Tanácsadások, információközvetítés (táborok, szálláshelyek).
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 Szakmai közművelődési- tanácsadó tevékenységünkkel általában a Csongrád 
megyei kisebb közművelődési intézmények és civil szervezetek munkáját segítjük.

E tevékenységi körünkön belül látjuk el a cégek számára szervezett gyermeknapok, családi
napok, Mikulás ünnepségek megszervezését,  lebonyolítását.  Ezeknek a rendezvényeknek a
megvalósítása  jelentős  szakmai  kihívást,  állandó  megújulást  is  jelent  intézményünk
munkatársai  számára.  Az ilyen  jellegű  megkeresések  száma az elmúlt  években jelentősen
csökkent.  A  programok  megszervezése,  lebonyolítása  fontos  bevételi  forrást  is  jelent  az
intézmény számára, amelyet szakmai programjaink megvalósítására fordíthatunk.

2.9. Külső szervek, szervezetek tevékenysége

Terembérbeadási lehetőség elsősorban az intézmény tevékenységéhez illeszkedő célokra
(oktatás, előadások).
Intézményünk  terembérlési  lehetőséget  elsősorban  az  oktatási,  kulturális  tevékenységet
folytató  cégek,  vállalkozások,  valamint  tánccsoportok,  táncstúdiók,  nyelvoktatás  számára
biztosít.  Jelentős  számban  rendeznek  intézményünkben  külső  szervezetek  konferenciákat,
tudományos  előadásokat,  felnőttképzéseket.  Több  országos,  nemzetközi  konferenciának  is
helyszínt biztosít a Központ.
Az intézmény terembérbeadásból származó bevételét teljes mértékben a Szent-Györgyi Albert
Agóra  fenntartási,  működési  költségeire  (telefon,  takarítószer,  irodaszerek,  karbantartás,
fejlesztés) fordítjuk. 

2.10. A Játéksziget működtetése
Az  I.  emeleten  található  Játéksziget  területe:  kb.  170  m2.  Nagyon  szépen  berendezett,
gyermekfoglalkoztató terület, melynek célközönsége a 0-8 éves korosztály. Heti 65-75 órás
állandó nyitva tartással fogadja a látogatókat.
Programajánlatában a következők szerepelnek: 

 Családi játszónapok kisgyermekes szülőknek, nagyszülőknek.
 Foglalkozások óvodai, iskolai csoportok számára.
 Hétvégén (szombat délután, vasárnap délelőtt, délután) születésnapi, névnapi zsúrok.

A Játéksziget 2022-évi szakmai kínálatában továbbra is törekszünk a 9-12 éves gyerekek
színvonalas  foglalkoztatására  is,  amelybe  bekapcsoltuk  a  Látványlabor  kísérlet-
bemutatóit is.

2.11. Informatika Történeti Kiállítás működtetése:
A  kiállítás  létrehozásában  intézményünk  kiemelt  együttműködő  partnere  a  Neumann
János Számítógép-tudományi Társaság.
A kiállítás meghatározott nyitvatartási időben egyéni látogatók számára megtekinthető. Külön
egyeztetett időpontban is fogadnak csoportokat munkatársaink.
2018-óta   több  interaktivitásra  épülő  „múzeumpedagógiai  program”  is  kidolgozásra  és
bevezetésre került az ITK területén, amelyeket 2022-ben bővíteni tervezzük.
Az  oktatási  munka  segítségeként  online  anyagokat  juttatunk  el  az  általános  iskolákba,
középiskolákba, illetve jelentetjük meg honlapunkon.
Mindezek a programok és a félévente-  évente  megrendezésre kerülő időszaki kiállítások
célja az interaktivitás fejlesztése, a látogatók számának növelése és a mélyebb információ-
átadás.
2021.  májusában  megnyílt   „  Telefónia”  elnevezésű-  távközlési  témakörű  időszaki
kiállítás- 2022. augusztus végéig látogatható.
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2022.  szeptemberére   tervezett  időszaki  kiállításunk:  a  televíziózás  története  a  Dél-
Alföldön.
A Magyar Televízió Körzeti Stúdiójának és a Városi Televíziónak a története, technikai
érdekességei.
Minden  lehetséges  eszközzel  törekszünk  az  innovációk  bevezetésére  az  ITK
látogatottságának érdekében.

2.12. Látványlabor működtetése:
A  látványlabor  működtetésében  intézményünk  együttműködő  partnere  a  Magyar
Tudományos Akadémia Szegedi Biológiai Kutatóközpontja.
A Látványlabor  meghatározott  nyitvatartási  időben  egyéni  látogatók  számára  látogatható,
csoportokat külön egyeztetett időpontban is fogad.
A Látványlabor tartalomfejlesztése folyamatosan történik. 2016-ban kialakításra került
a  SZÍN-Tévesztő  szoba.  A  2018-ban  kialakításra  és  bevezetésre  került  Fizika
Látványszínház tartalmi kínálata folyamatosan bővül és egy nyertes NKA pályázatnak
köszönhetően 2019-ben Csongrád megye és a szomszédos megyék összesen 9 településén
került bemutatásra.
A  megyei  települések  részéről  nagyon  nagy  igény  van  erre  a  programra.
Megvalósításához,  a  települési  bemutatók  számának  bővítéséhez  pályázati  források
bevonását tervezzük - pl. az NKA Ismeretterjesztő Kollégiumán keresztül.

2.13. Az Informatórium működtetése
Az Informatórium működtetésében szakmai partnerünk a Szegedi Tudományegyetem.
Az Informatóriumban az SZTE természettudományos szakjait népszerűsítő, ismeretterjesztő
előadások várják az érdeklődőket.
Az Agóra munkatársai egy 2014-től bevezetett együttműködési rendszer alapján közvetlenül
végzik a kapcsolatfelvételt az SZTE különböző karaival, intézeteivel.
A  2020-ban  az  Informatóriumban  alakítottuk  ki  kollégáinkkal  azt  a  mini  stúdiót,
amelyben  az  intézmény  bezártsága  alatt  online  programokat  tudunk  készíteni,
közvetíteni.
Kollégáink a helyszínt alkalmassá tették arra is, hogy közvetlenül valósíthassunk meg
online konferenciákat.
Kollégáink  itt  készítették  el  2021.  január-  februárban a  Nemzeti  Művelődési  Intézet
szakkör. hu programjának keretein belül a Tűzzománc szakkör bemutatkozását.
A tűzzománc szakkör bemutatkozása 8 db 10-15 perces ismeretterjesztő film elkészítését
jelentette sok munkaórában.
A  kialakított  stúdió  lehetővé  teszi  az  un.  hibrid  konferenciák  megrendezését  is
intézményünkben.

„  Láthatatlan – Élményműhely érintett világ” interaktív kiállítótér  
A Szent-Györgyi Albert Agóra III. emeletén egy élethű lakásbelsőt alakítottunk ki, ahol egy
igazi  előszobában,  konyhában,  szobában,  tapasztalhatók  meg  a  látássérült,  vak  emberek
élethelyzetei, mindennapjai. A kiállításhoz érzékenyítő program is kapcsolódik.
A kiállítás havi rendszerességgel állandó napokon és a rendezvényeinkhez kapcsolódva
látogatható.
Különböző fogyatékkal élő szervezetekkel történő együttműködésünket kibővítve - 2021-
ban  több  alkalommal  esélyegyenlőségi  programot  valósítottunk  meg,  amelyek
folytatását tervezzük 2022-ben is.
Célfeladat  :   
Kiemelt céltámogatás: 
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Az előző évekhez hasonlóan intézményünk önkormányzati  céltámogatást  kap a  következő
feladatok megvalósítására:

A Szent-Györgyi Albert Agóra teljes költségvetése:

Az intézmény 2022. évi költségvetési mutatói:
1. Az intézmény önkormányzati támogatása: 282 689 000
2. Saját bevételének tervezett összege: 189 127 000
4. Előző évi pénzmaradvány: 19 286 000

Összesen: 491 102 000 Ft

Főcsoportonkénti kiadási előirányzat:
1. Személyi juttatások: 311 926 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális

hozzájárulási adó:
46 192 000

3. Dologi kiadások: 116 444 000
4. Egyéb működési célú kiadások 12 230  000
5. Beruházások:  2 562 000
6. Felújítások 1 748 000

Költségvetési kiadások: 491 102 000

Az Agóra Központ költségvetési mutatói:

Az intézmény 2022. évi költségvetési mutatói:
1. Az intézmény önkormányzati támogatása: 150 258 000 Ft
2. Saját bevételének tervezett összege: 76 800 000 Ft
3. Átvett pénzeszközök: 35 632 000 Ft
4. Előző évi pénzmaradvány: 13 926 000 Ft

Összesen: 276 616 000 Ft

Főcsoportonkénti kiadási előirányzat:
1. Személyi juttatások: 160 528 000 Ft
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális

hozzájárulási adó:
26 233 000 Ft

3. Dologi kiadások: 77 998 000 Ft
4. Egyéb működési célú kiadások   9 857 000 Ft
5. Beruházások:   2.000.000 Ft

Költségvetési kiadások: 276 616 000 Ft

Az intézményi saját bevétel várható összege a teljes költségvetés 40 %-át alkotja.
Ez a szám – országos viszonylatban is- a kulturális ágazaton belül kiemelkedő  bevételi arányt
jelent.
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Az Agóra Központ  által ellátott célfeladatok:

Kiemelt céltámogatás: 
Az előző évekhez hasonlóan intézményünk önkormányzati  céltámogatást  kap a  következő
feladatok megvalósítására:

Az Agóra Központ 

1. Városi nagyrendezvények: (a kapott támogatás összege: 4.925 e Ft)
- Szegedi Vakáció programfüzet szerkesztése és kiadása
- Városi Gyermeknap megrendezése

     - Gyermekkarácsony megrendezése
     - Városi rendezvények-Egyéb
2. Önkormányzati napközis tábor megszervezése és lebonyolítása

A feladatra kapott céltámogatás összege: 9.000 e Ft
3. Művészeti csoportok működtetése

Felnőtt kórusok, táncegyüttes működtetését jelenti.
A feladatra kapott céltámogatás összege: 1.148 e Ft

4. Munkaruha, védőruha:  995 e Ft
5. Klíma karbantartás: 707 e Ft
6. Munkába járáshoz költségtérítés: 1.200 e Ft
7. Béren kívüli juttatás: 3.968 e Ft
8. Honlap fejlesztés: 4.219 e Ft

A céltámogatások összesen: 26. 162 e Ft
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Az intézmény szolgáltatási terve

Rendszeres programok

Rendszeresség
A közösségi
tevékenység

Célja
Résztvevők

száma
Alapszolgáltatás
Kultv. 76. § (3)

Kedd,péntek 
16.00-17.15

Akropolis 
Táncszínház 
Utánpótlás csoportja

Színpadi tánc alapjainak 
elsajátítása

20 a

Kedd 9.30-11.30 Jóga klub A jóga alapjainak elsajátítása és 
közösségben történő végzése.

15 a

Kedd, Csütörtök 
17.00-18.30
18.30-19.30

Fitness A fitness alapjainak elsajátítása és
közösségben történő végzése.

40 a

Szerda
10.00-10.30
11.15-11.45

Ringató A kisgyermekkori verses 
mondókás zenélés.

30 a

péntek16.15-16.45
16.45-17.30
Szerda 16.15-17.00
17.00-17.45

Andi Táncok 
Együttes

A néptánc, gyermektánc 
elsajátítása, művelése.

18 a

Csütörtök  18.00-
19.00

Fallaway 
Táncegyesület

Társastánc, versenytánc 
alapjainak elsajátítása minden 
korosztály számára.

10 a

Szerda 18.00-19.00 Őze Tánciskola Társastánc alapjainak elsajátítása 
gyermek, ifjúsági és felnőtt 
korosztály számára.

8 a

Hétfő:
17.00-19.00
Szerda 17.00-19.00

Creative Dance Club A Hip-Hop alapjainak elsajátítása
minden korosztály számára.

15 a

Csütörtök 18.00-
19.30

Pavani Tánccsoport Történelmi korok táncainak 
elsajátítása

16 a

Hétfő 
10.00-11.00

Táncolj babám ! A 1-3 éves korosztály zenei és  
táncos  nevelése.

18 a

Szerda 18.00-20.00
szombat 10.00-
12.00

Karate Karate alapjaira, önfegyelemre 
oktatás

18 a

Szerda 9.00-10.00 Női torna Női torna a nyugdíjas korosztály 
számára

12 a

Péntek 18.00-20 Hajnalfa 
Néptánccsoport

Néptánc oktatás felnőtt 
korosztálynak

20 a

Szerda 
17.00-20.00 

LineDance A country tánc elsajátítása a 
felnőtt korosztály számára. 

30 a

Hétfő, péntek 
16.00-18.30

Hatetudnád 
Tánctanoda

Néptánc oktatás gyerekeknek 60 a
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Szombst 9.00-
12.00

Sakk Sakk oktatás gyerekeknek 20 a

Csütörtök 18.00-
19.00

Lady Dance Társstánc oktatás felnőtteknek 8 a

Hétfő 10.00-11.00 Semior tánccsoport Színházi tánc oktatás senior 
korosztálynak

12 a

Kedd, csütörtök 
9.00-10.30

Örömtánc Örömtánc oktatás a nyugdíjas 
korosztály számára

14 a

Hétfő, péntak 
16.30-19.30

Kontraszt 
Táncstúdió

Modern és kortárs tánc oktatás 
gyerekeknek.

17 a

Csütörtök 
16.00-18.00
szombat 9.00-
10.00

Zsonglőr klub Zsonglőr mutatványok elsajátítása
a gyermek és felnőtt korosztály 
számára.

15 a

Kiállítások

Időpont/időtartam
A közösségi
tevékenység

Célja
Résztvevők

száma
Alapszolgáltatás
Kultv. 76. § (3)

,2021.12.06-
2022.01.28

„Kreatív kávé” 
festmények

Amatőr alkotók számára 
bemutatkozási lehetőség 
megteremtése

500 b

2022.01.31-02.28 ,Pásztor M. 
Gyöngyi

textílképek 300 b

2021.12.10-
2022.01.21

Rendőrségi 
rajzpályázat

, 200 b

2021.12.6-
2022.01.20

Marozsán Zoltán természetfotók

2022.01.21-02.04 Kószó József festmények

2022.02.05-03.12 Ébredj -festő 
pályázat

festmények

2022.02.05-03.12 Kovács Anikó festmények

2022.02.05-03.30 Bakosné Ibolya Plüss Maci kiállítás

2022.03.01-04.01 Kovács Bernadett Fotók, álarcok kiállítás

2022.03 Göncz 100 fotó

2022.04.04-05.03 Altorjay Kinga festmények

2022.04.01-04.30 Földrajzi és 
Földtudományi 
intézet

fotók
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2022.04.02-05.06 Bullás Mária tiffany üvegek

2022.04.01-05.08 Bakos Szabolcs Birkaiskola, plüss kiállítás

2022.05.06-06.06 Magdalen
a  Bytowska
Lenczyk

festmények

2022.05.27-06.11 IKV rajzpályázat rajzok

2022.05.09-06.10 Samu Krisztina mandalaképek

2022.06.08-07.08 Sambert Belec 
Anikó

festmények

2022.06.10-08.30 Kazincbarcika 
Goblein kör

goblein

2022.08.30-09.20 Dr Muszka 
Dánielné Náray 
Zsuzsanna

Festmények 600 b

2022.07.10-07.24 Barta András 
szobrászművész, 
művésztanár

festménykiállítás 1500 b

2022.07.27-08.30 Martonosi Zoltán természetfotók 300 b

2022.07.27-08.30 Bogdán Liliána Quilling képek 850 b

2022.09.05-10.03 Székely János festények 700 b

2022.10.07-10.28 Varsányi Anna Színházi ruhakiállítása 700 b

2022.10.21-11.30 Rendőrségi 
rajzpályázat

rajzok

2022.11.04-12.02 Mészáros Ildikó Kavicsképek 300 b

2022.10.21-11.18 Népi kerámiák Amatőr alkotók 650 b

2022.11.22-12.09 Bogdán Csilla Goblein képek 300 b

2022.12.12-12.30 Krenács Andreás fotókiállítás

2022.12.06-
2023.01.25

„Kreatív kávé” 
festmények

Amatőr alkotók számára 
bemutatkozási lehetőség 
megteremtése

500 b

2022.12.06-
2023.01.10

Ünnepi 
ráhangolódás 
rajzpályázat

rajzok

Állandó kiállítás: Fábián Tamás emlékkiállítás

18



Állandó kiállítás: Szegedi papucs

Állandó kiállítás: Nemzet színészei karikatúra

Állandó kiállítás: Fodor Anna 
Pedagógus  
Babakiállítása 
magángyűjtemény

Képzőművészeti élményszerzés 800 b

Állandó kiállítás: Szalóki Renáta mandalakiállítás

Állandó kiállítás: Mobiltelefon 
kiállítás

Naponta: 8.00-
19.00-ig 

A Játéksziget 
tevékenysége

A gyermekek az ifjúság 
művelődését segítő szolgáltatás-
sorozat szervezése.

2.800 b

Informatika Történeti Kiállítás és programjai

Időpont/időtartam A közösségi tevékenység Célja
Résztvevők

száma
Alapszolgáltatás
Kultv. 76. § (3)

Hétfő 10.00-18 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

Informatika Történeti
Kiállítás (ITK, interaktív

tárlatvezetések)
KIEMELT EGYÜTTMŰKÖDŐ

PARTNERÜNK: Neumann
János Számítógép-

tudományi Társaság

Ismeretterjesztő
alkalmakat szervez,

támogatja azok
megvalósítását és

ismeretszerző
lehetőséget teremt

2000 fő c

05.30.

Városi gyermeknap

Ismeretterjesztő
interaktív

foglalkozásokat
szervez, támogatja

azok megvalósítását
és ismeretszerző

lehetőséget 

100 fő c

06.- 07. hónap 

ECDL- táborok 

Ismeretterjesztő
alkalmakat szervez,

támogatja azok
megvalósítását és

ismeretszerző
lehetőséget teremt

kb. 36 fő
fő

c

07. hónap 

Lego- robotika  táborok 

Ismeretterjesztő
alkalmakat szervez,

támogatja azok
megvalósítását és

ismeretszerző
lehetőséget teremt

24 fő

06.26.

Múzeumok Éjszakája

Ismeretterjesztő
alkalmakat szervez,

támogatja azok
megvalósítását és

ismeretszerző
lehetőséget teremt

80 fő c

09. 22. A televíziózás története a
Dél- Alföldön, Időszaki

kiállítás megnyitója

Ismeretterjesztő
alkalmakat szervez,

támogatja azok
megvalósítását és

ismeretszerző

80 fő c
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lehetőséget teremt
09.24.

Kutatók Éjszakája

Ismeretterjesztő
alkalmakat szervez,

támogatja azok
megvalósítását és

ismeretszerző
lehetőséget teremt

60 fő c

11.27.

Kíséretek Kavalkádja

Ismeretterjesztő
alkalmakat szervez,

támogatja azok
megvalósítását és

ismeretszerző
lehetőséget teremt

80 fő c

12.18.

Gyerekkarácsony

Ismeretterjesztő
alkalmakat szervez,

támogatja azok
megvalósítását és

ismeretszerző
lehetőséget teremt

100 fő c

hétfő-szombat:
09.00,
11.00,
13.00,
15.00

Látványlaboratórium
(interaktív kísérlet

bemutatók)
SZAKMAI PARTNERÜNK:

Szegedi Biológiai
Kutatóközpont
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.

Ismeretterjesztő
alkalmakat szervez,

támogatja azok
megvalósítását és

ismeretszerző
lehetőséget teremt

2.800 fő c

2021. Külső helyszínen Kreatív Fizika
Látványszínház

Ismeretterjesztés 220 fő c

2021. Külső helyszínen Kreatív Fizika
Látványszínház

Ismeretterjesztés 220 fő c

Gyermeknap Kreatív Fizika
Látványszínház

Ismeretterjesztés 300 fő c

2021. 06.26. 
Múzeumok Éjszakája

Kreatív Fizika
Látványszínház

Ismeretterjesztés 300 fő c

Nyári Tábor bemutató I. Kreatív Fizika
Látványszínház

Ismeretterjesztés 310 fő c

Nyári Tábor bemutató II. Kreatív Fizika
Látványszínház

Ismeretterjesztés 320 fő c

Nyári Tábor bemutató III. Kreatív Fizika
Látványszínház

Ismeretterjesztés 320 fő c

2021. szeptember
Külső helyszínen 

Kreatív Fizika
Látványszínház 

Ismeretterjesztés 220 fő c

2021. 09. 24. 
Kutatók Éjszakája

Kreatív Fizika
Látványszínház

Ismeretterjesztés 280 fő c

2021. Külső helyszínen Kreatív Fizika
Látványszínház

Ismeretterjesztés
220 fő c
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Nyári táborok

Időpont/időtartam
A közösségi
tevékenység

Célja
Résztvev

ők
száma

Alapszolgált
atás

Kultv. 76. §
(3)

2022. június 20-24-ig TáncSzín tábor A szaktábor tematikájának 
megvalósítása.

20 c

2022. június 20-24-ig KRESZ tábor A szaktábor tematikájának 
megvalósítása.

20 c

2022. június 20-24-ig Habcsók tábor A szaktábor tematikájának 
megvalósítása.

22 c

2022. június 20-24-ig Színjátszó tábor A szaktábor tematikájának 
megvalósítása.

20 c

2022. június 20-24-ig ECDL tábor A szaktábor tematikájának 
megvalósítása.

10 c

2022. június 27- július 1-ig Zenagora tábor A szaktábor tematikájának 
megvalósítása.

22 c

2022. június 27- július 1-ig Divattervező tábor A szaktábor tematikájának 
megvalósítása.

22 c

2022. június 27- július 1-ig Filmes tábor A szaktábor tematikájának 
megvalósítása.

20 c

2022. június 27- július 1-ig TáncSzínház tábor A szaktábor tematikájának 
megvalósítása.

20 c

2022. június 27- július 1-ig Süsd meg! tábor A szaktábor tematikájának 
megvalósítása.

18 c

2022. június 27- július 1-ig Tűzzománc tábor A szaktábor tematikájának 
megvalósítása.

20 c

2022. június 27- július 1-ig Bölcs bagoly tábor A szaktábor tematikájának 
megvalósítása.

20 c

2022. június 27- július 1-ig KRESZ tábor A szaktábor tematikájának 
megvalósítása.

16 c

2022. június 27- július 1-ig Fürkész tábor A szaktábor tematikájának 
megvalósítása.

16 c

2022. június 27- július 1-ig Habcsók tábor A szaktábor tematikájának 
megvalósítása.

16 c

2022. június 27- július 1-ig Kacagó delfinek 
torna és fitnesz tábor

A szaktábor tematikájának 
megvalósítása.

30 c

2022. június 27- július 1-ig ECDL tábor A szaktábor tematikájának 
megvalósítása.

10 c

2022. július 4-8-ig Akvarell festő tábor A szaktábor tematikájának 
megvalósítása.

25 c

2022. július 4-8-ig Kalóz tábor A szaktábor tematikájának 
megvalósítása.

10 c

2022. július 4-8-ig Jobb agyféltekés rajz 
tábor

A szaktábor tematikájának 
megvalósítása.

10 c

2022. július 4-8-ig Sporttábor A szaktábor tematikájának 
megvalósítása.

20 c

2022. július 4-8-ig Színjátszó tábor A szaktábor tematikájának 
megvalósítása.

20 c

2022. július 4-8-ig Média kommandó 
tábor

A szaktábor tematikájának 
megvalósítása.

20 c

2022. július 4-8-ig Erdőkerülő tábor A szaktábor tematikájának 
megvalósítása.

25 c

2022. július 4-8-ig Papírmassé tábor A szaktábor tematikájának 
megvalósítása.

25 c

2022. július 4-8-ig Tudomány a 
konyhában tábor

A szaktábor tematikájának 
megvalósítása.

25 c

2022. július 4-8-ig KRESZ tábor A szaktábor tematikájának 25 c
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megvalósítása.
2022. július 4-8-ig Uta-zoo tábor A szaktábor tematikájának 

megvalósítása.
25 c

2022. július 4-8-ig Habcsók tábor A szaktábor tematikájának 
megvalósítása.

25 c

2022. július 11-15-ig Bábos kézműves 
tábor

A szaktábor tematikájának 
megvalósítása.

15 c

2022. július 11-15-ig Amerikai konyha 
tábor

A szaktábor tematikájának 
megvalósítása.

20 c

2022. július 11-15-ig Varázslatos játékok 
tábor

A szaktábor tematikájának 
megvalósítása.

35 c

2022. július 11-15-ig Kicsit más a barátom
tábor

A szaktábor tematikájának 
megvalósítása.

20 c

2022. július 11-15-ig Sakk tábor A szaktábor tematikájának 
megvalósítása.

20 c

2022. július 11-15-ig Tűzzománc tábor A szaktábor tematikájának 
megvalósítása.

20 c

2022. július 11-15-ig Millefiori tábor A szaktábor tematikájának 
megvalósítása.

20 c

2022. július 11-15-ig Nyomozás a 
tudományban tábor

A szaktábor tematikájának 
megvalósítása.

16 c

2022. július 11-15-ig Jobb agyféltekés rajz 
tábor

A szaktábor tematikájának 
megvalósítása.

16 c

2022. július 11-15-ig Retorika tábor A szaktábor tematikájának 
megvalósítása.

16 c

2022. július 11-15-ig Robotika tábor A szaktábor tematikájának 
megvalósítása.

16 c

2022. július 11-15-ig Uta-zoo tábor A szaktábor tematikájának 
megvalósítása.

12 c

2022. július 11-15-ig Erdőkerülő tábor A szaktábor tematikájának 
megvalósítása.

12 c

2022. július 11-15-ig Kerékpáros tábor A szaktábor tematikájának 
megvalósítása.

20 c

2022. július 18-22-ig Indián tábor A szaktábor tematikájának 
megvalósítása.

12 c

2022. július 18-22-ig Amerikai konyha 
tábor

A szaktábor tematikájának 
megvalósítása.

14 c

2022. július 18-22-ig Bűvész tábor A szaktábor tematikájának 
megvalósítása.

16 c

2022. július 18-22-ig TáncSzínház tábor A szaktábor tematikájának 
megvalósítása.

20 c

2022. július 18-22-ig Játsszunk tudományt!
tábor

A szaktábor tematikájának 
megvalósítása.

25 c

2022. július 18-22-ig Millefiori tábor A szaktábor tematikájának 
megvalósítása.

25 c

2022. július 18-22-ig Labor az egész világ 
tábor

A szaktábor tematikájának 
megvalósítása.

16 c

2022. július 18-22-ig Kertész tábor A szaktábor tematikájának 
megvalósítása.

16 c

2022. július 18-22-ig Spanyol nyelv tábor A szaktábor tematikájának 
megvalósítása.

16 c

2022. július 18-22-ig Retorika tábor A szaktábor tematikájának 
megvalósítása.

20 c

2022. július 18-22-ig Batikoló varrogató 
tábor

A szaktábor tematikájának 
megvalósítása.

16 c
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2022. július 18-22-ig Uta-zoo tábor A szaktábor tematikájának 
megvalósítása.

20 c

2022. július 18-22-ig Angol helytörténeti 
tábor

A szaktábor tematikájának 
megvalósítása.

20 c

2022. július 18-22-ig Karate tábor A szaktábor tematikájának 
megvalósítása.

15 c

2022. július 18-22-ig Kerékpáros tábor A szaktábor tematikájának 
megvalósítása.

20 c

2022. július 25-29-ig Sütivarázs tábor A szaktábor tematikájának
megvalósítása.

20 c

2022. július 25-29-ig Angol nyelvi tábor A szaktábor tematikájának 
megvalósítása.

20 c

2022. július 25-29-ig Játsszunk tudományt!
tábor

A szaktábor tematikájának 
megvalósítása.

20 c

2022. július 25-29-ig Sakk tábor A szaktábor tematikájának 
megvalósítása.

25 c

2022. július 25-29-ig Ne féljünk a 
természettudománytó
l! tábor

A szaktábor tematikájának 
megvalósítása.

30 c

2022. július 25-29-ig Propeller  tábor A szaktábor tematikájának 
megvalósítása.

30 c

2022. július 25-29-ig Földön, vízen, 
levegőben tábor

A szaktábor tematikájának 
megvalósítása.

20 c

2022. július 25-29-ig Természetvédelmi 
tábor

A szaktábor tematikájának 
megvalósítása.

16 c

2022. július 25-29-ig Horgász tábor A szaktábor tematikájának 
megvalósítása.

15 c

2022. július 25-29-ig Retorika tábor A szaktábor tematikájának 
megvalósítása.

20 c

2022. augusztus 1-5-ig Angol tábor A szaktábor tematikájának 
megvalósítása.

16 c

2022. augusztus 1-5-ig Sütivarázs tábor A szaktábor tematikájának 
megvalósítása.

16 c

2022. augusztus 1-5-ig ÖKO kézműves 
tábor

A szaktábor tematikájának 
megvalósítása.

40 c

2022. augusztus 1-5-ig Vizes tábor A szaktábor tematikájának 
megvalósítása.

40 c

2022. augusztus 1-5-ig Hamupipőke tábor A szaktábor tematikájának 
megvalósítása.

40 c

2022. augusztus 1-5-ig K.ZS. élménytábor A szaktábor tematikájának 
megvalósítása.

40 c

2022. augusztus 1-5-ig Fotós tábor A szaktábor tematikájának 
megvalósítása.

16 c

Élethosszig tartó tanulás

Időpont/időtartam
A közösségi
tevékenység

Célja
Résztvevők

száma
Alapszolgáltatás
Kultv. 76. § (3)

02.17-04 23-ig Nyugdíjas 
számítógépes 
tanfolyam -kezdő

Segíti a digitális világban történő 
eligazodást

48 c

09.01.-12.15.-ig Nyugdíjas 
számítógépes 
tanfolyam -haladó

Segíti a digitális világban történő 
eligazodást

12 c

Péntek 16:00-19:00 Sakk A sakk alapjainak elsajátítása. 18 c
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Szombat 9:00-
16:00
Csütörtök 8.30-
10.00-ig

Nyugdíjasok 
tornája

Gerinctorna alapjainak elsajátítása. 15 c

Kedd 9.30-11.30-ig Jóga klub Jóga alapjainak elsajátítása. 15 c
2 havonta CÖLI Egyesület Alapvető étkezési ételallergiás 

ismeretek elsajátítása. 
10 c

Havi 4 alkalommal Játéksziget 
kézműves 
foglalkozások 
csoportoknak

Kézműves technikák elsajátítása. 120 c

Kedd 14:00-15:00 Nyugdíjas 
Táncklub

Különböző táncok mozdulatainak  
elsajátítása.

10 c

Szerda 10:00-12:00 Mézeskalácssütő 
szakkör

A mézeskalács sütésének 
elsajátítása, különböző díszítések 
megismerése.

10 c

04.02.
04.09.

Miért jó böjtölni? Különböző húsmentes ételek 
megismerése, elkészítése.

15 c

Havi 1 alkalommal Felnőtt kézműves 
foglalkozás

Különböző a hónap jeles 
ünnepeihez köthető tárgyak 
elkészítése.

10 c

Havi 2 alkalommal Tűzzománc szakkör A tűzzománc technikájának 
elsajátítása, tárgyak készítése

10 c

Havonta Történelmi előadás 
sorozat

A magyar történelem megismerése,
kevésbé ismert személyeinek, 
eseményeinek feltárása.

20 c

02.01-04.30. Okostelefon kezelő 
tanfolyam

Segíti az okostelefonok használatát 30 c

09.01.-12.15. Okostelefon kezelő 
tanfolyam

Segíti az okostelefon használatát. 30 c

Állandó közösségek programjai

Időpont/időtartam
A közösségi
tevékenység

Célja
Résztvevők

száma
Alapszolgáltatás
Kultv. 76. § (3)

Kedd 17.00-19.30
Péntek 17.00-19.30

Akropolisz 
Táncszínház

Moderntánc színpadi tánc végzése. 23 e

Hétfő 18.00-20.15
Csüt.18.00-20.15

Bartók Béla Nőikar Kórus tevékenység. 35 e

Szerda 19.00-21.30 Universitas 
Szimfonikus 
Zenekar

Komolyzenei tevékenység. 50 e

Hétfő 19.00-21.30 Fricsay Ferenc 
Városi 
Fúvószenekar

Komolyzenei tevékenység. 50 e

Kedd 18.00-20.00 Deák Big Band Komolyzenei-jazz tevékenység. 20 e

Kedd,szerda 18.00-
19.30

Argenteus 
Hangműhely

Kórus tevékenység 15 e

Péntek 18.00-20.00 Obsitos Fúvós 
Zenekar

Komolyzenei tevékenység. 12 e

Kedd 17:00- 18:30 Városi fotó klub Fotózás, eseményfotózás, 
fotódokumentálás.

10 e
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Három havonta 1 Amatőr 
képzőművészek 
köre

Festészeti tevékenység. 12 e

Péntek  15.00-17.00 Grimaszk 
színjátszó  csoport

Gyermekszínjátszó tevékenység. 18 e

Szerda 17.30- 19.00
Szombat  9.0012.00

Mókás Bocsok 
Bábcsoport

Gyermek bábtevékenység. 10 e

Szerda 16.30-20.00 Fotó tanfolyam Fotózás, eseményfotózás, 
fotódokumentálás.

10 e

Hétfő 17.00-19.00.
Szerda 17.00-19.00

Kötélugró csoport A kötélugrás alapjainak és egyéb 
technikáinak az elsajátítása 

        15             e

Kéthetente hétfő
17.00-20.00

Tűzzománc felnőtt A tűzzománc alapjainak elsajátítása
és alkalmazása

8 e

Hétfő 
15.00-16.00

Tücsök néptánc Néptánc tevékenység bemutatása 
az óvodás korcsoport számára. 

18 e

Kedd, csütörtök 
16.30-18.00

Néptánc- Tökmag 
csoport

Néptánc tevékenység, koreográfiák
színpadra állítása.

15 e

Havonta kedd 
17.00-20.00

Nosztalgia
Fotóklub

Fotózás, eseményfotózás, 
fotódokumentálás.

50 e

Havonta 1 szombat 
15.00-17.00

Szegedi Nők 
Klubja

Önbizalom, személyiségfejlesztő 
előadások

40 e

Péntek 15.00-17.00 Gombfoci Gombfoci alapjait elsajátító 
tevékenység

8 e

Félévente Nyugdíjas Óvónők 
Klubja

Közösségfejlesztés 20 e

Havonta péntek 
9.00-11.00

Fénysugár 
Medicina Klub- 
Megváltozott 
Munkaképességűek
ért Egyesület

Szociális segítségnyújtás 20 e

Félévente Nyugdíjas 
Igazgatók 
Egyesülete

Közösségfejlesztés 25 e

Egyedi programok, rendezvények – naptári napok sorrendjében

Az intézmény napi, heti éves működési, nyitvatartási rendje
A Szent-Györgyi Albert Agóra hétköznapi nyitvatartása: 8.00-20.00-ig (napi 12 óra).
Szombaton:  8.00-17.00-ig  heti  rendszerességgel,  ill.  ezenkívül  szombaton,  vasárnap
rendezvények szerint.

Heti nyitvatartásunk: minimum: 70 óra. 
Havonta minimum 1-2 vasárnap rendezvényekkel várjuk a látogatókat.
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Nyáron a nyári szünet megkezdését követően 6 héten keresztül napi programokkal és a nyár
során kb. 75 táborral várjuk a gyerekeket és szüleiket.

Nyáron a nyitvatartásunk: naponta 7.00-18.00-ig.

2020. november 11-től- a közművelődési intézmények látogatók száméra történő bezárása óta
az intézmény hivatalosan hétfőtől- péntekig: 7.30-tól- 17.00-ig „van nyitva.”  Ebben az 
időben történik munkavégzés az épületben, illetve ekkor fogadtuk az intézmény első és hátsó 
udvaraiban a beérkező pályázati anyagokat.

2021. január 29-i kormányrendelet lehetővé teszi, hogy a Felnőttképzési törvény és a 
Szakképzési törvény hatálya alá tartozó képzések oktatói és résztvevői jelen lehessenek a
közművelődési intézményekben.
Március 2-án el is kezdődtek a Nemzeti Művelődési Intézet több szakirányú képzése és a
Kereskedelmi és Iparkamara szakmai versenyei az épületben, a megfelelő távolságtartás
és a szabályok maximális betartásával.
Több ilyen jellegű képzési szálat, kapcsolatot is elindítottunk kollégáimmal. Ezen 
képzések elindulását, folytatását március 22. után tervezzük.

Az intézmény kapcsolatai:

Az intézmény szakmai programjának, munkatervének összeállításnál legfontosabb szempont:
kiemelt  figyelmet  fordítunk  arra,  hogy  az  Agóra  városi  kulturális  központként
működjön, amely tudományos és tudománynépszerűsítő feladatokat is  ellát.  Ennek a
feladatnak  a  megvalósítása  érdekében  tudatosan  törekszünk  kapcsolati  hálónk
bővítésére.

Nagyon  sok  gondot  fordítunk  arra,  hogy  kellő  alapossággal  felmérjük  az  egy-egy
tevékenységi körre vonatkozó igényeket.

A felmérés formái:
Állandó  párbeszédet,  oda-vissza  csatolást  folytatunk  valamennyi  általános  és  középiskola
szabadidő szervezőivel, pedagógusaival, egy-egy területért felelős szaktanáraival (pl. Eötvös
Lóránd  Fizikatanárok  Egyesülete,  Kötelező  Olvasmányok  Színháza),  a  város
óvodapedagógusaival,  a  rendszeresen  hozzánk  látogató  gyerekekkel  és  felnőttekkel,
pedagógia szakos középiskolásokkal és andragógia szakos főiskolásokkal.

Az intézmény látogatóinak megoszlása:
Intézményünk célközönsége: a 0-100 éves korosztály.
Napi állandó látogatóink száma: kb. 400-450 fő.

Az intézmény kapcsolatrendszere:

Az Agóra országosan is kiemelkedő kapcsolati hálóval rendelkezik.
- minden szegedi közművelődési intézménnyel,
- minden óvodával, általános iskolával és középiskolával,
- az SZTE különböző karaival,
- Csongrád megye valamennyi településének közművelődési intézményeivel, 

polgármesteri hivatalaival,
- a hazánkban működő 15 Agóra vezetőivel, munkatársaival,
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- civil szervezetekkel, cégekkel,
- határainkon túli közművelődési intézményekkel, / Vajdaság, Erdély, 

Kárpátalja…
- Szeged testvérvárosaival, / Szabadka, Temesvár, Toledo… /
- Országos szakmai szervezetekkel, / Magyar Népművelők Egyesülete, 

Kulturális Központok Országos Szövetsége,

Valamennyi kapcsolatrendszerünket igyekszünk folyamatosan működtetni és tapasztalatainkat
folyamatosan felhasználjuk.
2020-ban, 2021-ben számos közös valós, vagy virtuális eseményt valósítottunk meg a partneri
hálózatainkkal.

Civil kapcsolatok:
Az  intézmény  helyet  ad  a  következő  civil  szervezetek  alkalmankénti  működéséhez,
előadásaihoz, gyerekekkel, szülőkkel kapcsolatos rendezvényeihez:
- Csongrád Megyei Népművelők Egyesülete, 
- Óvodapedagógiai Egyesület Csongrád megyei területi csoportja,
- Nyugalmazott Igazgatók Szegedi Egyesülete,
- GYEEK - Informatikai Egyesület.

Valamennyi,  bennünket  megkereső és tevékenységében intézményünkhöz kapcsolódó civil
szervezettel szívesen működünk együtt. 

Együttműködésünk, közös rendezvények:
Az  Agóra  együttműködését  az  önkormányzattal,  a  szakirodákkal  jónak,  gördülékenynek
nevezhetjük.
Az intézmény nagyon sok városi közművelődési rendezvény résztvevője,  részese (Március
15., Szeged napja, Európa nap).
Minden olyan együttműködési szándékra igent mondunk, amely az Agóra működését, vagy
hasznos szakmai célt segít elő.

A Szent-Györgyi Albert Agóra terembérleti, igénybevételi lehetőségeivel kapcsolatban a
következő elvet alkalmazzuk:
- Az intézmény  alaptevékenységével  kapcsolatos,  ahhoz  hasonló  célú  (kultúra,  oktatás,

előadások) tevékenységekre adjuk bérbe termeinket.
- A terembérbeadási formáknál nagyon figyelünk arra is, hogy az esetleges igénylők ne

éljenek vissza az intézmény, mint helyszín adta garanciákkal, biztonsággal.
Ezekben az esetekben fontosabb az, hogy csak garantált tevékenység kerüljön az Agóra falai
közé, mintsem az ebből befolyó terembérleti díjak összege.

Szeged, 2022. március 31. 
Orbán Hedvig
     mb. igazgató
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