
Szeged 

 

Szeged Megyei Jogú Város, Csongrád megye központja,A szerb és a 

román határhoz  közel található, jelentős kereskedelmi központ. 

Lakosainak száma: 160.000 – 170.000 fő, hiszen 95 éve  jelentős egyetemi 

város  Közel 780 éve emelte szabad királyi várossá IV. Béla királyunk. Az 

1879. március 12–i pusztító árvíz után — jelentős külföldi segítséggel — 

körutas–sugárutas szerkezetben, eklektikus–szecessziós stílusban épült 

újjá. 170 éve van kőszínháza, 1883-ban került átadásra a Hellmer és 

Fellmer által tervezett színházpalota, ahol hosszú évtizedek óta 

háromtagozatú színház működik, az ország egyik legjobb fővároson kívüli 

operatagozatával, önálló balett–társulattal. 1959 óta folyamatos a 

Szabadtéri Játékok működése, önálló, hivatásos szimfonikus zenekara van. 

Háromszáz éve iskolaváros, a Szegedi Tudományegyetem  8 karral 

működik, több mint 20 középiskolája, több mint 20 általános iskolája és 50 

óvodája van. A városban működik  az MTA–UNESCO Biológiai 

Kutatóközpontja és hamarosan megkezdi működését az ELI Lézerközpont 

is. A város önkormányzata fenntart városi kulturális központot- a Szent-

Györgyi Albert Agórát és 8 lakóterületi városrészi művelődési házat is. 

 



Szeged Megyei Jogú Város igen magas színvonalon és korszerű, jelentős 

intézményrendszerrel látja el közművelődési feladatait; különösen 

hatalmas fejlesztéseket hajtott végre 2003–2012 között. A folyamat 

előzményeként  1993–ban  új művelődési házat épített Algyőn, majd e 

településrész 1997–ben önálló községgé vált. Jelentős  bővítést hajtott 

végre a szeged–tápéi Heller Ödön Művelődési Ház épületén, új művelődési 

házat építtetett Szeged-Szőregen és Szeged–Kiskundorozsmán, 

színháztermi szárnnyal a kétszeresére bővíttette a szeged–petőfi–telepi 

művelődési házat, teljesen újjáépíttette a szeged–gyálaréti és a szeged–

szentmihályi művelődési házat; a 8 kisebb művelődési ház a város önálló, 

gazdaságilag részjogkörű közintézménye. 2007–ben készült el a Szegedi 

Ifjúsági Ház (IH–Rendezvényközpont) teljes műszaki és szerkezeti 

újjáépítése, melynek során egy szinttel bővült az intézmény, megoldottá 

vált légkondicionálása és akadálymentesítése. Elkészült a Korzó Zeneház 

(a szimfonikus zenekar székháza, mely részben közművelődési célokat is 

szolgál), valamint megnyitotta kapuit a Reök Iván által épített gyönyörű 

szecessziós épületben elhelyezett REÖK–palota, mely szintén jelentős 

közművelődési feladatokat lát el. 2007 óta önálló objektum, az Idősek 

Közösségi Központja (Senior Center) generálja a mintegy 80 

nyugdíjasklub munkáját. Végül e folyamat csúcsaként 2012 decemberében 



átadásra került, s azóta igen sikeresen működik a Szent–Györgyi Albert 

Agóra. E több mint 2 Mrd ft–os beruházás 1,5 Mrd EU támogatással épült 

meg, melyhez 500 milliót adott a város saját pénzeszközeiből. Az Agóra 

kulturális központként tudománynépszerűsítő feladatokat is ellát.A 

városban intézményként működik a Kövér Béla Bábszínház, a Somogyi 

Károly Városi és Megyei Könyvtár és a Szegedi Vadaspark Nonprofit Kft 

is. 

A közművelődési intézményrendszer kellő mennyiségű költségvetési 

támogatást kap, s megfelelő személyi ellátottsága is, összességében 

mintegy 60 fő dolgozik közművelődési, vagy közművelődést segítő 

munkakörben. A szakmai színvonal és az intézmények kihasználtsága igen 

kiemelkedő: a szegedi közművelődés történetének legintenzívebb, 

legeredményesebb korszakát éljük, s mindez a szegedi önkormányzatnak, 

mint a szegedi közművelődés lényegében egyetlen jelentős gazdájának 

köszönhető. Az önkormányzat kiemelt figyelmet fordít a városlakók 

számára rendszeresen megrendezésre kerülő kiemelkedő szabadtéri 

rendezvényekre is, amelyek szervezője a Szegedi Városkép és Piac Kft. Pl. 

Adventi forgatag, Borfesztivál, Szeged napi rendezvények. Magas 

színvonalúan megrendezett  városi és állami ünnepek várják az itt élőket és 

az ide látogató jelentős számú vendéget is. 



 

    Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint látható volt, stratégiai 

ágazatnak tekinti a közművelődést. Bár az intézményrendszer lényegében 

készen áll, az önkormányzat láthatóan nem kíván leállni a fejlesztésekkel 

sem; ezek elsősorban a kisebb művelődési házakat érintik majd. A tervek 

legfontosabb alapjai: Szeged Város Kulturális Koncepciója és 

közművelődési rendelete; mindkettő átdolgozása folyamatban van, így 

létrejöhet a szakmailag megalapozott közművelődési prognózis, 

mindkettőben hangsúlyos helyet foglal majd el az ún. közművelődési 

„fehér foltokra”, ellátatlan területekre vonatkozó operatív terv. E 

dokumentumok megalkotásában és az ezekből következő gyakorlati 

feladatok véghezvitelében intenzíven kíván támaszkodni az Önkormányzat 

a Csongrád Megyei Népművelők Egyesületére és a 18 éve működő, immár 

6. ciklusban létrehozott Szegedi Közművelődési Tanácsra.       

Mindezek alapján a Csongrád Megyei Népművelők Egyesülete 

messzemenően javasolja Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatát az 

Önkormányzatok a Közművelődésért díjra, megyei jogú város 

kategóriában.   

 


