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MÓRA FERENC MÚZEUM
6720 Szeged, Roosevelt tér 1-3.
+36-62/549-040 | info@mfm.u-szeged.hu | www.moramuzeum.hu

MESEFOGLALKOZÁS A „MINDEN AMI ARANY” CÍMŰ LÁTVÁNYTÁRÁBAN
• a mesefoglalkozás témája: Hogyan lehet különbséget tenni értékes és értéktelen között? Milyen az a kincs,
amit mindenképp őriznünk kell? És mi a teendő, ha a kincset elvesztettük? Ajánlott korosztály: 1-4. osztály
Foglalkozásvezető: Sólyom Andrea, Tel:. +36-20/568-9538

„HALÁSZ, PÁKÁSZ, MADARÁSZ…” A SZEGEDI VÍZIÉLET NÉPI HAGYOMÁNYAI
• a foglalkozás a Móra Ferenc Múzeum “SZÖGED HÍRÖS VÁROS…” állandó néprajzi kiállításához kapcsolódik.
Kézműves foglalkozás: állat készítése gyékényből
KOLOMP, BÉKLYÓ, PALÓKA, PÁSZTORÉLET, ÁLLATTARTÁS A SZEGEDI NAGYTÁJON
• a foglalkozás a Móra Ferenc Múzeum “SZÖGED HÍRÖS VÁROS…” állandó néprajzi kiállításához kapcsolódik.
Kézműves foglalkozás: dohányzacskó készítése bőrből
Foglalkozásvezető: Dr. Szűcsné Kopasz Kinga, Tel.: 30/ 374-4158

VÁGÓ PÁL: „SZEGED SZEBB LESZ, MINT VOLT” (2017. április 1-től)
• képzőművészeti foglalkozás a „Válogatás a Móra Ferenc Múzeum képzőművészeti gyűjteményéből” című
állandó kiállításban
M UNKÁCSY MIHÁLY: HONFOGLALÁS (2017. április 1-től)
• képzőművészeti foglalkozás a „Válogatás a Móra Ferenc Múzeum képzőművészeti gyűjteményéből” című
állandó kiállításban
Foglalkozásvezető: Ruszné Rácz Ildikó, Tel.: +36-20/ 342-8902
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FEKETE HÁZ

MÓRA FERENC
SZEGEDI
DÓM LÁTOGATÓKÖZPONT
MÚZEUM

6720 Szeged, Somogyi u. 13.
+36-62/549-040 | info@mfm.u-szeged.hu | www.moramuzeum.hu

6720 Szeged, Dóm tér 16.
www.szegedidom.com | dom.ajandekbolt@gmail.com

„IDŐUTAZÁS A 19. SZÁZADBAN”
-helytörténeti foglalkozás a Fekete házban található enteriőr kiállítás szobáin végigsétálva. Ajánlott korosztály:
általános iskolák felső tagozata

Az átfogó koncepció alapján megújult Szegedi Dóm, mint turisztikai attrakció, szeretettel várja az ifjúságot.
Határozott célunk, hogy erősítsük azokat a közösségépítő funkciókat, amellyel a templom és kulturális terei a
találkozások, beszélgetések, közösségi összetartozás színterévé válnak. Többek között multifunkciós kiállítótér
kapott helyet, melyen keresztül megismerkedhetünk az egyházmegye, ezen belül a székesegyház történetével.
A legkisebbeket, kisgyermekes családokat is szeretettel várjuk a kifejezetten nekik szóló tartalommal, tili-toli,
memória, kérdezz-felelek, gyerekkvíz, tudta-e, tárgybehelyezős játékokkal.
Az általános és középiskolás diákok számára a toronylátogatás jelent kuriózumot, 287 lépcső megtételével,
46m magasból, a kilátóteraszról tekinthetik meg városunkat.
A Szegedi Dóm Látogatóközpontja szeretettel vár minden kedves érdeklődőt, az elkövetkezendő évben is,
különleges hangulatú, éjszakai toronynyitásaira. Csodáld meg Te is, a város éjszakai fényeit, 46 méter magasból.

„Ó IDŐK, Ó ERKÖLCSÖK – O TEMPORAS, O MORIS”
-helytörténeti foglalkozás a Fekete házban található enteriőr kiállítás tárgyi környezete továbbgondolásával.
Ajánlott korosztály: középiskolások
Foglalkozásvezető: Krassói Anikó, Tel.: +36-20/823-2172
A foglalkozások ára egységesen 1 000 Ft/fő.

A Szegedi Dóm Látogatóközpontjának, 2017. évben érvényes jegyárai az alábbiak:

REÖK

REGIONÁLIS ÖSSZMŰVÉSZETI KÖZPONT
6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 56.
titkarsag@szegediszabadteri.hu | www.reok.hu

Múzeumpedagógiai foglalkozásokra elengedhetetlen szükség van napjainkban, hiszen ezáltal válik lehetővé a
magas kultúra, a művészet (s ezen belül különösen a kortárs alkotások) megszerettetése, s egy művészetkedvelő
felnőtt generáció felnevelése. A gyerekek életkori sajátosságainak figyelembevételével, élményközpontú
módszerekkel, interaktív módon dolgozunk, mely megkönnyíti a befogadást. Az idegenkedést oldó, legelemibb
jellegzetes átélési effektus a ráismerés öröme („aha-élmény”), melyet a tárlatnézést követő alkotómunka
segítségével kívánunk elérni. Valamennyi múzeumpedagógiai foglalkozásunk ingyenes. A foglalkozásokra bárki
jelentkezését szívesen fogadja a REÖK a muzeumpedagogia@reok.hu e-mail címen.

Kombinált: (Torony+Kiállítás)
Felnőtt 1000 HUF
Nyugdíjas-Diák 600 HUF
20 fő feletti csoport esetében: 10% kedvezmény

Kiállítás:
Felnőtt: 500 HUF
Nyugdíjas-Diák: 300 HUF
20 fő feletti csoport esetében: 10% kedvezmény

Torony:
Felnőtt: 600 HUF
Diák-Nyugdíjas: 400HUF
20 fő feletti csoport esetében: 10% kedvezmény

Diák: 6-26 év között, érvényes diákigazolvánnyal
Fotójegy: 500 HUF
Idegenvezetés díja:
magyar nyelven: 7.000 HUF
idegen nyelven: 9.000 HUF

Az idegenvezetés 1 órát vesz igénybe. Előzetes időpontfoglalás szükséges, mely azt jelenti, hogy a tervezett
látogatási időpont előtt legalább egy héttel szükséges jelezni azt a dom.ajandekbolt@gmail.com e-mail címen
és/vagy a +36-20/385-5061-es telefonszámon.

6

7

SZENT-GYÖRGYI ALBERT AGÓRA

SZENT-GYÖRGYI ALBERT AGÓRA

6722 Szeged, Kálvária sgt. 23.
+36-62/563-481 | kapcsolat@agoraszeged.hu | www.agoraszeged.hu

6722 Szeged, Kálvária sgt. 23.
+36-62/563-481 | kapcsolat@agoraszeged.hu | www.agoraszeged.hu

AGÓRA BIOMIMETIKA PROGRAM, AVAGY MIT TANULHATUNK A TERMÉSZETTŐL?
Természetes, logikus megoldásokat keresel? Nézz körül a természetben!

INFORMATIKA TÖRTÉNETI KIÁLLÍTÁS

Ma már a diákok is egyre többször fedezik fel, hogy az Anyatermészet rengeteg megoldást nyújt problémáinkra,
legyen az technikai vagy akár egészségügyi természetű. A tudományos tévéműsorok sokasága és az Internet
számos programmal irányítja a nézők figyelmét a körülöttünk lévő Világra, amiben legalább annyi felfedezésre,
megtalálásra váló dolog van, mint a Világűrben. Nézz a Világra más szemszögből! Fedezd fel a benne rejlő
megoldásokat! Gyere el az Agórába, hogy Te is szemtanúja lehess az új valóság megjelenésének! Általános és
középiskolás osztályok, csoportok jelentkezését várjuk.
Információ: Rózsa Péter +36-70/6164011, rpeter@agoraszeged.hu
AGÓRA ŰRKADÉT PROGRAM, AVAGY CSILLAGKAPU A TERMÉSZETTUDOMÁNYOS MŰVELTSÉG FELÉ
Az Agóra Űrkadét Programban a diákok néhány órára igazi űrhajós tanoncokká, űrkadétokká válnak. A résztvevők
kisebb (4-5 fős) csapatokat alkotva ismerkednek meg a matematika, fizika, kémia, biológia, informatika azon
problémaköreivel, melyek az űrkutatással kapcsolatosak. Minden óra egy-egy tudományágé. Programelemek:
• Természettudományok és űrkutatás
• Helyünk és feladatunk az Univerzumban programozás, robotika
• Kreatív fizika és a rakétaépítés fizikája
• Csapatmunka és együttműködés fejlesztése
A program helyszínei: Szent-Györgyi Albert Agóra élményműhelyei, az Informatórium,
a Látványlaboratórium és az Informatika Történeti Kiállítás terei. Csoportok jelentkezését várjuk.
Információ: Rózsa Péter,+36-70/616-4011, urkadet@agoraszeged.hu

Feltárul előtted az infokommunikáció múltja, a magyar informatika mérföldkövei a kezdetektől. A Te kütyüd
előzményei: működő retró személyi számítógépek és konzolok, kipróbálható játékokkal.
Információ: Szekeres Sándor +36-70/336-7064, szsandor@agoraszeged.hu Belépőjegy árak:
• csoportos (10 fő felett, pl. Űrkadét program): 500 Ft/fő
• tárlatvezetés (1,5 óra): 2500 Ft/csoport
• csoportos belépő tárlatvezetéssel 500 Ft/fő
• csoportos belépő tárlatvezetés nélkül: 400 Ft/fő
Csoportokat előzetes egyeztetéssel, igény szerinti időpontban is fogadunk!
LÁTVÁNYLABORATÓRIUM
Optikai mikromanipuláció, játékos lézeres kísérletek, hullámtechnikai, fizikai-elektrotechnikai látványosságok
bemutatása, kipróbálása. Alkimista boszorkányműhely kicsiknek és nagyoknak.
Információ: Szántó F. Zoltán +36-70/336-7065, szfzoltan@agoraszeged.hu
„LÁTHATATLAN VILÁG” – INTERAKTÍV KIÁLLÍTÁS
Egy élethű lakásbelsőt alakítottunk ki, ahol egy igazi előszobában, konyhában, szobában, tapasztalhatók
meg a látássérült, vak emberek élethelyzetei, mindennapjai. Az interaktív kiállítás előzetes bejelentkezéssel
látogatható. Csoportos látogatás 6-10 fős csoportok részére lehetséges.
Információ: Dénes Teodóra +36-70/616-4012 , dteodora@agoraszeged.hu
Belépőjegy árak:
• kedvezményes (gyermek, diák, nyugdíjas): 650 Ft/fő + ITK: 1.000 Ft/fő
• csoportos rövid program (20-25 perc, 10 fő felett): 400 Ft/fő + ITK: 850 Ft/fő
• csoportos hosszú program (60-90 perc, 10 fő felett): 600 Ft/fő + ITK: 950 Ft/fő
Csoportokat előzetes egyeztetéssel, igény szerinti időpontban is fogadunk!
Kérjük, a foglalkozásokkal és az időpontfoglalással kapcsolatos információkért szíveskedjenek felkeresni a
Szent-Gyögyi Albert Agóra weboldalát (www.agoraszeged.hu)!
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SZEGEDI CSILLAGVIZSGÁLÓ

ALSÓVÁROSI FERENCES TEMPLOM

(SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM)

ÉS KOLOSTOR

6726 Szeged (Újszeged), Kertész utca
+36-62/544-666 | +36-30/839-0922 | k.szatmary@physx.u-szeged.hu | www.astro.u-szeged.hu

6725 Szeged, Mátyás tér 26.
+36-20/502-1953 | info@latogatobarat.hu | www.latogatobarat.hu

A csillagvizsgáló minden péntek este fogad látogatókat. Csoportok esetén megbeszélés alapján, más napokon
is. A program: csillagászati és űrkutatási kiselőadások projektoros vetítéssel, majd az időjárástól függően
távcsöves megfigyelések.

Évszázados kolostorunk falai között kialakított Látogatóközpontunkban bepillantást nyerhetnek az
épületegyüttes és a ferences rend történetébe, a szerzetesi élet hagyományaiba és mindennapjaiba. A
tárlatvezetéssel egybekötött kolostori séta során megtekinthető a késő gótikus templom és a kolostor egyes
részei is: a gyógy- és fűszernövénykert, a kőtár, a szerzetesi ebédlő, a sekrestye és az alsóvárosi ferences
szerzetesek 570 éves történetét bemutató kiállítás is. Nyitva tartás: Szerda-vasárnap 10-18 óráig. A
látogatóközpont megtekintésére a csoportok 10.00, 12.00, 14.00 és 16.00 órakor indulnak, akár 1 fő esetén is.
Nyitva tartás: Szerda-vasárnap 10-18 óráig.

Kedvezményes csoportos belépőjegy: 300 Ft/fő

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM JUHÁSZ GYULA
PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR – INTERAKTÍV TERMÉSZETISMERETI TUDÁSTÁR
6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 6.
+36-62/544-753 | tudastar@jgypk.szte.hu | www.facebook.com/interaktiv.tudastar

Simogattál már cápabőrt? Szeretnél minél többet megtudni az „Év élőlényeiről”? Tudod-e, mekkora egy
elefánt őrlőfoga? Hallottad-e, melyik állat visel a fején egy félelmetes fűrészt? Mindezekre nem csak választ
kaphatsz a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Karának épületében található Interaktív
Természetismereti Tudástár különleges kiállítótermeiben, hanem kézbe is veheted, megérintheted azokat.
Megismerkedhetsz több mint 52 ezer, neves tudósok által összegyűjtött vagy készített, természettudományokkal
kapcsolatos kiállítási tárggyal (preparátumokkal, ásványokkal, makettekkel, tablókkal, kiadványokkal), „Próbáld
ki laboratóriumunkban” pedig másfél órára te is tudóssá válhatsz, és belekóstolhatsz a hétköznapi kémiai
kísérletezés rejtelmeibe. Mikroszkóp alatt megismerkedhetsz a természetes vizek „cseppnyi” élőlényeivel,
kedvedre bogarászhatsz a rovargyűjteményében. Játszhatsz a faág vagy az évgyűrű kirakóval, de madárodúkat
is készíthetsz társaiddal egy-egy foglalkozás alkalmával.
Diákjegy: 500 Ft
Csoportos diákjegy (min. 10 fő): 350 Ft
Interaktív foglalkozás (előzetes egyeztetést követően, max. 20 fő): 6.500 Ft/20 fő + belépő
Tárlatvezetés: 3.000 Ft + belépő

FŰBEN-FÁBAN ORVOSSÁG – MÚZEUMPEDAGÓGIAI FOGLALKOZÁS
A foglalkozáson részt vevő gyerekek időutazáson vehetnek rész.
1643-at írunk, amikor egy futár levelet hoz a ferences kolostorba az egri pasától:
„Mi Mehmet Passa Egervárának Helytartója Szegedi Birák és polgárok. Hadjuk és parancsoljuk. Fejeteket
szeretitek. Ez levelünk láttára, az Barátot mingyarast fölküldjétek, ki itt volt. Ha ott nincs, fölkeressétek valahol
leszen. Alája kocsit adjatok. Egy Inasnak nagyon jo niavalája vagyon azt gyógyítani. Urat, papot ne késleltessetek,
mert kárát valiátok. Irtuk Egren, die 24. Aug. 1643.”
A gyerekek feladata, hogy összeállítsák az orvosságot és eljussanak vele Egerbe, de közben egy török
helyőrségen is át kellett jutniuk…
SZERZETESEK MINDENNAPJAI – MÚZEUMPEDAGÓGIAI FOGLALKOZÁS
A foglalkozás keretében megismerhetjük, mit jelent a szerzetesség, miről szól a szerzetesek élete, miben
hisznek, hogyan élnek, milyen hatással voltak és vannak környezetükre. Felfedezzük Assisi Szent Ferenc és
Árpád-házi Szent Erzsébet életének izgalmas fejezeteit, de a kódexírás rejtelmeivel is megismerkedhetünk.
Belépő díjak
Kolostori séta tárlatvezetéssel: A belépő díj diákok részére 600 Ft/fő, amely a tárlatvezetés díját is magában
foglalja. 20 fő felett 10 % kedvezményt biztosítunk. A látogatás kísérő pedagógusok számára ingyenes.
Múzeumpedagógiai foglalkozás: 600 Ft/fő, de minimum 10.000 Ft/csoport.
A kísérő pedagógusok számára ingyenes.
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NAPSUGARAS TÁJHÁZ

PICK SZALÁMI

ÉS SZEGEDI PAPRIKA MÚZEUM

6725 Szeged, Nyíl u. 43.
+36-30/501-2822 | szegedalsovarosi.tajhaz@gmail.com | www.napsugarashaz.hu | www.facebook.com/SzegedAlsóvárosiTájház

6720 Szeged, Felső Tisza-part 10.
+36-20/980-8000 | info@pickmuzeum.hu | www.pickmuzeum.hu

MINDENNAPI ÉLETÜNK…

A PICK SZALÁMI ÉS A SZEGEDI PAPRIKA TÖRTÉNETE

• szerepjátékok, dramatikus játékok, kézműves foglalkozás, népi élet, népi sportjátékok
Célcsoport: általános iskolások. Időtartam: egész nap
Ára: 1.300 Ft/fő (az ár tartalmazza az ebéd árát)

Az alsó szinten a Pick szalámi és a szalámigyár, az emeleten a szegedi paprika gyártásának története látható.
A Pick-gyűjteményben a vendégek végigkísérhetik a gyár és a szalámigyártás történetét az alapítás évétől
(1869) egészen napjainkig.
Az emeleten a paprikatermelés kezdeti módszereinek fejlődését ismerheti meg a látogató a Szegedi Paprika Zrt.
jelenleg alkalmazott technológiájáig.
A múzeum a tárgyak mellett fotókkal és dokumentumokkal illusztrált tablókon mutatja be és korhű öltözetű,
életnagyságú fabábukkal teszi színesebbé, érdekesebbé a témát az érdeklődők számára.
Tárlatvezetést nem tartunk, de írásos tárlatvezető áll a látogatók rendelkezésére, amely letölthető a honlapunkról is.

„FŰBEN-FÁBAN ORVOSSÁG” – A NÉPI GYÓGYÁSZAT REJTELMEI
Helyszín: Alsóvárosi Ferences Látogató Központ, Napsugaras Tájház
• szerepjátékok, gyógynövények, ferencesek, kolostori gyógyászat, népi gyógyászat, jóslások
Célcsoport: 2. osztálytól középiskoláig. Időtartam: egész nap
Ára: 1.800 Ft/fő (az ár 2 foglalkozás és egy ebéd árát tartalmazza)

„TÖBBET TUDOTT, MINT MESTERURAM”- AVAGY KI TUD A TEJBŐL TÚRÓT , GABONÁBÓL LISZTET KÉSZÍTENI
• népi ügyességi játékok, vetélkedő, néphagyomány
Célcsoport: óvodások, általános iskolások. Időtartam: 2-3 óra (igény szerint változtatható)
Ára: 400 Ft/fő

ELFELEDETT MESTERSÉGEK
• a program keretében régi elfeledett mesterségeket próbálhatnak ki a résztvevők. (szövés, gyékényszövés,
bőrözés, gyertyakészítés, nemezelés, agyagozás, népi bútorfestés)
Célcsoport: óvodások, kisiskolások. Időtartam: 2-2,5 óra (igény szerint változtatható)
Ára: 400 Ft/fő

Látogatóink szalámi kóstolót, szegedi paprika termékmintát, téliszalámi-vásárlási kedvezményt és ajándék
képeslapot kapnak.
A szalámikóstoló egy szelet gluténmentes extrudált kenyéren három szelet Pick téliszalámit tartalmaz.
A szegedi paprika termékminta 10 gramm szegedi fűszerpaprika-őrleményt tartalmazó csomag.
A téliszalámi-vásárlási kedvezmény egy rúd Pick téliszalámi vásárlásakor 10% os kedvezményre jogosít.
Felhasználható a Pick Szeged Zrt. alábbi üzleteiben: Pick Húsáruház (Szeged, Maros utca 21.)
Belépő diákok és pedagógusok számára 740 Ft.
A 20 fős és afölötti létszámú csoportok számára a belépődíjból 10% engedményt biztosítunk.
Diákcsoport esetén a nem pedagógus kísérőknek is a kedvezményes belépőt számlázzuk.
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VADASPARK
6701 Szeged, Pf.724. | 6725 Szeged, Cserepes sor 47. | (Látogatói bejárat): a Kálvária sugárút felől
+36-62/542-530 | +36-62/445-299 | +36-30/608-4114 | endredi.lajos@zoo.szeged.hu | www.zoo.szeged.hu

Csodálatos erdei környezetben, de a város központjától mindössze 2,5 kilométerre található Szegedi
Vadaspark hazánk legnagyobb területű állatkertje. Az állatgyűjteményében a nagy állatkerti kedvencek éppúgy
megtalálhatók, mint a ritkán látható különlegességek. Azonban az állatok puszta megtekintésén túl számos
programlehetőséget kínálunk. Izgalmas állatbemutatók várják – meghatározott időpontokban és helyszíneken
- a látogatókat március közepétől október végéig, hétfő kivételével minden nap. Az állatkerti önálló felfedezése
mellett olyan foglalkozásokat is kínálunk a csoportosan érkező iskolások számára, melyek még élményszerűbbé
tehetik a kirándulást. A témaajánlat honlapunkon megtekinthető. A foglalkozásokon való részvételhez előzetes
egyeztetés szükséges online, e-mailen vagy telefonon.
•
•
•
•

Idegenvezetés (rövidebb, egy-egy adott területen: 30 perc): 4 000 Ft
Idegenvezetés (teljes: 2-3 óra) : 17 000 Ft
Idegen nyelvű idegenvezetés (max 30 fő): 21 000 Ft
ZooPedagógiai foglalkozások: óvodás csoportoknak: 2.800.-Ft./csoport/30 főig, iskolás csoportoknak:
3.300.-Ft./csoport/30 főig

SZTE FÜVÉSZKERT
6726 Szeged, Lövölde u. 42.
Balogh-Langer Lajos: +36-70/439-9322 | fuveszkert@bio.u-szeged.hu | www.fuveszkert.u-szeged.hu

Egész évben várjuk az iskolás csoportokat számos tematikus foglalkozással, melyek egyrészt a természet és
környezetvédelmi jeles napokhoz (Víz Világnapja, Föld Napja, Madarak és Fák Napja) másrészt az évszakok
által nyújtott lehetőségekhez alkalmazkodnak. A hely adottságaiból adódóan a gyerekek testközelből, játékos
formában ismerkedhetnek meg távoli tájak egzotikus növényeivel, fűszer és gyógynövényekkel, vízi növényekkel,
fafajokkal, akár kertészkedhetnek is, s közben észrevétlenül mélyíthetik természettel kapcsolatos ismereteiket.
A trópusi lepkekertben esőerdei környezetben egzotikus pillangókat is megfigyelhetnek. Igény szerint egész
napos programot is biztosítunk évfolyamok, egész iskolák vagy osztálykirándulások számára, játékokkal,
kézműveskedéssel, feladatlappal.
Iskolás csoport + 2 fő kísérő pedagógus: 450Ft/fő, Foglalkozás díja: 2000Ft/csoport
A trópusi lepkekert látogatásával együtt: iskolás csoport + 2 fő kísérő pedagógus: 650Ft/fő

KISKUNSÁGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

SZEGEDI IRODA

Ábrahám Krisztián
+36-30/638-0297 | abrahamk@knp.hu | +36-62/498-058

TEREPI SZAKVEZETÉSES TÚRÁK
Terepi túrák osztályok, csoportok részére időpont-egyeztetés alapján kérhetők például a szegedi Fehér-tóra, a
Tisza-völgyi Bemutatóházba (itt kerékpártúra is kérhető; 29 kerékpárt tudunk biztosítani), a Csaj-tóra, Mártélyra
(itt kenus túra is kérhető; +500 Ft/fő), a Mórahalmi Nagyszéksóstóra, a Bivalyrezervátumba, a Péteri-tóra, a
Pusztaszeri madárrezervátumba stb.
A fenti helyszíneken, illetve az iskolákban pedagógus-továbbképzésben való közreműködést is szívesen vállalunk.
Az osztályok, csoportok részére a félnapos terepi programok díja 30 főig 13 000 Ft.
ÖKO-SULI
(Tantermi előadások, foglalkozások)
Az előadások, foglalkozások az iskolákban tarthatók; létfontosságú környezetvédelmi és természetvédelmi
problémákra irányítják rá a figyelmet, kiemelve azt, hogy mit tehetünk ezek megoldása érdekében. Témakörök
pl.: Zöld háztartások a gyakorlatban (milyen ötletekkel tehetjük igazán zölddé háztartásunkat a gyakorlatban;
a működőképes közösségek jellemzői), Környezetvédelmi illemtan (új értékrend; új illemtan a mindennapi élet
összes területéhez), Egy kólás doboz története (vásárlói, életviteli szokások hatása környezetünkre) stb.
Egy alkalommal több 45 perces foglalkozás is szervezhető egymás után.
Korosztály: 1-12. osztályosok (témakörtől függően). Elsősorban Csongrád megyében.
Költség: 5000 Ft/osztály (több osztállyal kedvezmény)
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FOKA ÖKOKIKÖTŐ

KÖZFORGALMÚ KISHAJÓ KIKÖTŐ

NAPFÉNYFÜRDŐ AQUAPOLIS SZEGED

WELLNESS-, GYÓGY-, ÉLMÉNY- ÉS STRANDFÜRDŐ

6753 Szeged, Felső Tisza-part „A stadionnal szemben lenn a Tiszán” | Koordináták: 46°15’ 24,39” É – 20°10’ 28,06”
+36-20/499-0897 | info@okokikoto.hu | www.okokikoto.hu | www.facebook.com/okokikoto

6726 Szeged, Torontál tér 1.
+36-62/566-488 | marketing@napfenyfurdoaquapolis.com | www.napfenyfurdoaquapolis.com

KENUTÚRÁK

A négy évszakos víziváros 4400 m2 vízfelülettel. A Fürdő legattraktívabb elemei a lifttel megközelíthető 30
méter magas toronyból induló 223 és 272 m hosszú, zárt óriáscsúszdák, a KÉK ANACONDA (Egy percnyi
száguldás, rendkívül addiktív élvezet, a csúszás közbeni váratlan fordulók, a véget nem érőnek tűnő siklás
elképesztő élményt nyújtanak.) és a SÁRGA ANACONDA (A KÉK ANACONDÁnál 49 méterrel rövidebb, holott
mindkettő a toronyból indul. Ha egy kis izgalomra vágyik, a csúszda kamikaze része garantáltan megadja ezt az
adrenalin löketet mindenkinek!)
A belső élménymedence-térben a galériaszintről további 7 csúszda indul, mint például a HAGYMA-csúszda,
ami az egyik legkedveltebb csúszda, hiszen különösebb bátorság nélkül is kipróbálható, a hagymában történő
körbecsúszás viszont mindenki arcára elégedett mosolyt csal.
A nyári időszakban szép, parkosított környezetben várja vendégeit Szeged legnépszerűbb strandja.

Egy napos kenutúrák a Maroson (Makó-Szeged 25 km) teljes körű lebonyolítással, 12 fős csoportoktól
túravezető biztosításával.
Három napos kenutúrák a Kőrösök választott szakaszán teljes körű lebonyolítással, 12-24 fő közötti csoportoknak túravezetővel. Indulás Szegedről, érkezés Szegedre.
RÖVID, NÉHÁNY ÓRÁS HAJÓKIRÁNDULÁSOK
Hajós kirándulások a Foka ÖkoKikötő szolgáltatási palettájában szereplő kishajókkal Szegeden a
Tiszán, ill. a Maroson.

SÉTAHAJÓZÁS
Hajókirándulás.hu Kft | Roosevelt tér
+36-20/230-8817 | info@hajokirandulas.hu | www.hajokirandulas.hu

SZEGEDI VITORLÁS KIKÖTŐ
Partfürdő | Kipper György
+36-62/547-000 | +36-30/978-6313
www.idokep.hu/webkamera/vitorlaskikoto1

Diák csoportoknak (15 fő felett) kiemelt kedvezmény, 3 órás tartózkodásra jogosító jegytípus áll rendelkezésre,
amely előzetes bejelentkezés esetén megváltható. Bejelentkezni a marketing@napfenyfurdoaquapolis.com
e-mail címen lehet.
3 órás tartózkodásra jogosító belépőjegy:
Felnőtt:
1 490 Ft
Ifjúsági (12-22,99 év): 1 390 Ft
Gyermek: (4-11,99 év):
990 Ft
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EXIT GAME

ÉLMÉNYTÚRÁK SEGWAY PT-N

6725 Szeged, Tisza Lajos krt. 65.
+36-20/551-3948 | info@exitgame.hu | www.exitgame.hu

+36-20/377-7016 | info@nedoljhatra.hu | www.nedoljhatra.hu

A minimum 2, maximum 5 főből álló csapatot egy logikai és ügyességi feladatokkal zsúfolt pincehelyiségbe zárjuk.
A játék kezdetekor az elektromos ajtó rátok zárul, a hátralévő időt egy visszaszámláló órán folyamatosan látjátok.
A kijutáshoz csapatmunka szükséges. Fejtörők, logikai feladványok, rejtett tárgyak felkutatása visz egyre közelebb
a kijárat kódjához. Az egészséges cidrizést diszkrét hanghatások segítik, de ijesztgetéstől, sötétségtől nem kell
tartani. Az EXIT szuper önismereti játék is egyben: kiderül, ki a hangadó, ki a csendes zseni, ki figyel a részletekre,
ki látja át a káoszt, ki nyúlna idejekorán a segítséghez, és kiből mit hoz ki az idő rohamos múlása. Játékra fel,
záróra indul!
Állandó 20%-os kedvezmény diák csapatoknak az UFO szobára.
Állandó 30% kedvezmény 2 fős csapatoknak az UFO szobára.
Egyéb kedvezmény nagyobb csoportok esetén egyedileg.

PARAPARK
6722 Szeged, Vitéz u. 28.
+36-30/828-4127 | szeged@parapark.hu | www.paraparkszeged.hu | www.facebook.com/paraparkszeged

Szegedi székhelyű szolgáltatásunk lehetőséget biztosít egy nem mindennapi közlekedési eszköz, a Segway játékos, élményközpontú használatára. A belvárost és a természetet egyaránt érintő élménytúráink, akadálypályás
és közösségépítő programjaink, valamint egyedi kialakítású terep Segway pályánk szolgáltatásai honlapunkon
megtekinthetőek. Csoportok esetén programjainkat az igényeknek megfelelően állítjuk össze, amelyre szívesen
várjuk az egyedi elképzeléseket, ötleteket is. Rugalmas csapatunknak és mobil eszközeinknek köszönhetően
külső helyszíneken is meg tudunk jelenni az egész ország területén.
Kérje ajánlatunkat, amelynek keretében csoportok részére szolgáltatásaink alapáraiból 20% kedvezményt biztosítunk.

PAINTBALL - LÉZERHARC
6725 Szeged, Hattyas sor 10. | 6726 Szeged, Partfürdő vagy kitelepüléssel bárhol
+36-30/644-7725 | info@forcepaintball.hu | www.forcepaintball.hu

Kiváló lehetőség, hogy kipróbáld magad az extrém sportokban!
A közismert paintball mellett a lézerharc 6-99 éves korig játszható.
Nagycsoportoknak, iskoláknak rendkívül kedvezményes, akár 800 Ft/fő áron kipróbálható!

Magyarország legeredetibb „szabadulójátéka” Szegeden!
Vigyázat! A Nyugi Kert emeletén az ajtók záródnak, az idő pedig ketyeg: pontosan 60 percetek van, hogy
kijussatok, de ahhoz csapatmunka kell: így minimum 2, maximum 5 fős csapatokban játszhattok. Fejtörőkön,
ördöglakatokon, rejtélyek megoldásán keresztül vezet kifele az út. A szabályok egyszerűek: Ti bementek, az
emelet pedig magába zár Benneteket. A falakon visszaszámláló szerkezet mutatja, mennyi időtök maradt még.
Erőre nincs szükség, elég, ha agyban vagytok nagyok. A szoba minden sarka, minden tárgya egy-egy újabb
rejtvény. Találjátok ki, hogy kitaláljatok!
Van benned kurázsi, hogy egy szinttel feljebb lépj?
Diák csapatoknak hétköznaponként 6.000 Ft/csapat, csoportos egyéb kedvezmények egyedi ajánlat alapján.

BUBORÉKFOCI
Szeged, Partfürdő vagy kitelepüléssel bárhol tornateremben, füves területen!
+36-30/644-7725 | info@forcepaintball.hu | www.buborekfociszeged.hu

Hatalmas élmény mind a játékosoknak, mind a nézőknek!
Ki kell próbálnod!!!
Nagycsoportoknak, iskoláknak rendkívül kedvezményes, akár 500 Ft/fő áron kipróbálható!

19

18

KALANDOZOO KALANDPARK

SZEGEDI TOURISMA

6725 Szeged, Cserepes sor 47.
info@kalandozoo.com | www.kalandozoo.com

szegeditourisma@gmail.com| www.szegeditourisma.hu

TISZA-PARTI ÉLMÉNY ÉS KALANDPARK SZEGED
Szeged „Lapos”
+36-20/946-0641 | info@tiszapartielmenyeskalandparkszeged.hu | www.tiszapartielmenyeskalandparkszeged.hu

COOL-TÚRA
A séta során a diákok, 5-8 fős csoportokban, az általunk összeállított feladatlap útmutatásait követve, térkép
segítségével bejárják Szeged belvárosának egy-egy részét. A kétórás séta alatt fényképeznek, rajzolnak,
kérdésekre válaszolnak. Ehhez csak tollra /ceruzára, kreativitásra, közlekedési ismeretekre, némi fegyelemre és
jó kedvre lesz szükségük. Nem versenyt, hanem játékot kínálunk, amit a végén közösen értékelünk és minden
játékos jutalmat kap. A sétát csak előzetes bejelentkezés alapján szervezzük. | Részvételi díj 400Ft/fő, a kísérő
tanárok természetesen a vendégeink

HOMO LUDENS PROJECT
6722 Szeged, Gyertyámos u. 4., ZUG színház és művészeti tetthely
+36-30/503-3419 | www.homoludensproject.hu | homoludensproject@gmail.com

SZEGEDI HADIPARK
6728 Szeged, Gomba utca 3.
k.nikolas@freemail.hu | www.szegedihadipark.hu

A szegedi Hadipark kiállításán a Magyar és Osztrák honvédség által használt, hadrendből kivont hatástalanított
haditechnikák vannak kiállítva, több tank, ágyúk, helikopterek, lokátor, gépágyú és négy fegyvernemmel
kapcsolatos beltéri kiállítás tekinthető meg.
Továbbá egy második világháborúval kapcsolatos rész is. Kiállításunkkal szeretnénk a katonai hagyomány őrzést
ily módon megőrizni, a fiatalokat megismertetni közelmúltunk haditechnikáival és az idősebbeknek lehetőséget
adni, hogy kicsit nosztalgiázva tekintsenek vissza az általuk használt katonai eszközökre.
Gyermek 16 éves korig 600 Ft, 16 éves kortól a felnőtt jegy 1.000 Ft.
10 főtől csoportos kedvezmény 20%.
Diákcsoportok részére a kísérőknek, pedagógusoknak ingyenes.

ZUGRABUGRA GYEREKPROGRAM
A Zugrabugra elnevezésű foglalkozás a Homo Ludens Project személyiségfejlesztő tréningje 6-10 éves gyermekek számára. A foglalkozás során a gyerekek a drámatanárral közösen egy képzeletbeli világot teremtenek,
melyben lehetőségük van szereplőként részt venni, hogy az adott irodalmi szövegen, témán keresztül valóságos
helyzetekben, valós tapasztalatokra tegyenek szert.
Jegyár: 1200 Ft/fő. | A kezdő Zugrabugrások 600 Ft/fő áron próbálhatják ki a foglalkozást! A kísérőknek nem kell fizetni.

TOURINFORM SZEGED
6720 Szeged, Dugonics tér 2. | +36-62/488-690 | szeged@tourinform.hu | www.szegedtourism.hu

IRODALMI SÉTA
Rendhagyó irodalomórára invitáljuk a csoportot, ahol együtt fedezzük fel, hogy kik a városhoz kötődő költők,
írók (pl.: Juhász Gyula, József Attila, Radnóti Miklós, Móra Ferenc), miközben megnézzük a találkozó helyeiket,
lakóhelyeiket és emlékhelyeiket is. | Részvételi díj: 12 500 Ft/csoport
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TOURINFORM SZEGED

MOZIK

6720 Szeged, Dugonics tér 2.
+36-62/488-690 | szeged@tourinform.hu | www.szegedtourism.hu

BELVÁROSI MOZI

A SZEGEDI NAGY ÁRVÍZ NYOMÁBAN
Vegyenek részt a Móra Ferenc Múzeum VÁGÓ PÁL: „SZEGED SZEBB LESZ, MINT VOLT” programján (lsd. EZT
LÁTNI KELL) és jöjjön el egy Városnéző sétára a szegedi Nagy Árvíz nyomában.
ÁRVÍZI SÉTA
Az 1879-es Nagy Árvíz következtében Szeged 90%-a romba dőlt, 60 ezer ember vált hajléktalanná és a
dokumentumok szerint csak 256 ház élte túl a katasztrófát. 1883 októberében mégis „Király napok” voltak
Szegeden: Ferenc József díszes kíséretével idelátogatott, hogy megtekintse az újjáépült várost. Szeged
nemzetközi összefogással és a lakosok megfeszített munkájával négy év alatt „Palotás város” lett. Sétánk során
bemutatjuk a Vízhez köthető épületeket, emlékhelyeket, a belváros 130 éves palotáit és középületeit.
A séta időtartama: 2 óra. | A sétához kívánságra feladatlapot állítunk össze.
Ára: Múzeumi foglalkozás: 1 000 Ft/fő + Árvízi séta: 12.500 Ft/csoport
A TUDÓS SZEGED
Ismerkedjen meg a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Interaktív Természetismereti
Tudástárával (lsd. MA IS TANULTAM VALAMIT) majd Szeged tudósvilágával.
TUDÓSOK SÉTA
Sétánk során nagy tudósaink nyomába eredünk. Matematikusaink, biológusaink, orvos és jogtudósaink (pl.:
Kalmár László, Strauf F. Brunó és Szent-Györgyi kapcsolata, Koch Sándor, Jancsó Miklós és Hetényi Géza,
Bolyai Farkas és János, Kristó Gyula, Bálint Sándor) szemüvegén keresztül ismerkedünk meg világukkal, "áldást
hozó" munkájukkal, szegedi életükkel. Megtudjuk mit gondoltak a bennünket körülvevő világról, kinek milyen
hobbija volt, kit/mit szeretett a legjobban, és miben jeleskedett a tudományon kívül.
A séta időtartama: 2 óra. | A sétához kívánságra feladatlapot állítunk össze.
Ára | Tudástár:
• Diákjegy: 500 Ft
• Csoportos diákjegy (min. 10 fő): 350 Ft
• Interaktív foglalkozás (előzetes egyeztetést követően, max. 20 fő): 6.500 Ft/20 fő + belépő
• Tárlatvezetés: 3.000 Ft + belépő + Tudósok séta:12.500 Ft/csoport

6720 Szeged, Vaszy Viktor tér 3.
+36-62/543-185 | belvarosimozi@ihrk.hu | www.belvarosimozi.hu

CINEMA CITY SZEGED PLAZA
6724 Szeged, Kossuth Lajos sgt. 119.
+36-62/486-936 | www.cinemacity.hu

GRAND CAFÉ MOZI ÉS KÁVÉZÓ
6720 Szeged, Deák Ferenc u. 18.
+36-62/420-578 | www.grandcafe.szeged.hu

5D CINEMA EXTREME
Árkád Szeged | 6724 Szeged, Londoni krt. 3.
info@5dcinema.hu | www.5dcinema.hu

IFJÚSÁGI PROGRAMOK 2017-BEN
2017. április 7-9.
XXVII. ORSZÁGOS GYERMEK ÉS
IFJÚSÁGI NÉPTÁNCFESZTIVÁL
Szent-Györgyi Albert Agóra
2017. június 25.
MOSOLYPART GYERMEKFESZTIVÁL
Újszegedi Partfürdő
2017. augusztus 23-26.
SZIN – Szegedi Ifjúsági Napok

2017. május 15-19.
BÁBFESZTIVÁL
Kövér Béla Bábszínház
2017. augusztus 5-6.
X. LÓTUSZ NAPOK
Szegedi Tudományegyetem Füvészkert
2017. szeptember 8-10.
TÁGAS TÉR FESZTIVÁL

A programokról információkat a Tourinform Szeged weboldalán találhat | www.szegedtourism.hu
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AJÁNLOTT IFJÚSÁGI SZÁLLÁSHELYEK
LOTUS HOSTEL
6723 Szeged, Kemes u. 6-8.
+36-70/708-9187 | info@lotusszallo.hu | www.lotusszallo.hu

EKO PARK IFJÚSÁGI SZÁLLÓ
6726 Szeged, Fürj u. 92/b.
+36-20/975-2945 | +36-20/337-1068 | ekoparkrendezvenyhaz@freemail.hu | www.parkszallo.hu

EURO HOTEL
6725 Szeged, Cserepes sor 9/b.
+36-62/442-214 | www.hoteleuro.hu

K ÁROLYI MIHÁLY KOLLÉGIUM
6724 Szeged, Kossuth Lajos sgt. 74.
+36-62/452-354 | www.mksh.u-szeged.hu

SZEGEDI PARTFÜRDŐ KEMPING ÉS APARTMAN
6726 Szeged, Középkikötő sor 1-3.
+36-62/430-843 | +36-20/277-9491 | szegedcamping@ihrk.hu | www.szegedkemping.hu

TURISZTIKAI INFORMÁCIÓ SZOLGÁLTATÁS SZEGEDRŐL
ÉS MAGYARORSZÁGRÓL
(programok, szálláshelyek, műemlékek, múzeumok, természeti értékek)

INGYENES TURISZTIKAI KIADVÁNYOK
MAGYARORSZÁGRÓL
(magyar és idegen nyelven)

SZEGED DVD, ÚTIKÖNYVEK ÁRUSÍTÁSA
MAGYAR TURIZMUS KÁRTYA
KÉPESLAPOK, TÉRKÉPEK SZEGEDRŐL
KONCERT- ÉS SZÍNHÁZJEGYEK ÉRTÉKESÍTÉSE
KERÉKPÁRKÖLCSÖNZÉS
SZEGEDI PROGRAMOK SZERVEZÉSE
IDEGENVEZETÉS SZEGEDEN

T ELEKI BLANKA KOLLÉGIUM
6725 Szeged, Semmelweis u. 5.
+36-62/546-088 | iroda@telekikollegium.hu | www.telekikollegium.hu

T ISZA SPORT HOTEL**
6726 Szeged, Szent-Györgyi Albert u. 42.
+36-62/431-428 | +36-30/993-3212 | sporthotel@tiszahotel.hu | www.tiszasporthotel.hu

TOURINFORM SZEGED
6720 Szeged, Dugonics tér 2.
Tel.: +36-62/488-699
Tel.: +36-62/488-690
e-mail: szeged@tourinform.hu
www.szegedtourism.hu

FRISS HÍREK SZEG EDRŐL

W W W.SZEGED.HU
KÖZÉRDEK Ű INFOR M ÁCIÓK SZEG EDRŐL

W W W.SZEGEDVAROS.HU
SZEGED T URISZ TIK AI H ONL A PJA

W W W.SZEGEDTOURISM.HU
A kiadványban szereplő adatok hitelességéért
a kiadó nem vállal felelősséget.

