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1. Bevezető

A 2019-es évi Működési/szolgáltatási terv alapján a működést az alábbi törvényi és
szabályozási környezetben biztosítjuk:
2017. évi LXVII. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a
közművelődésről, 1. sz. melléklet az 1997. évi CXL. törvényhez, 20/2018. (VII. 9.) EMMI
rendelet a közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és a
közösségi színterek követelményeiről, a 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi
önkormányzatairól, a 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről, Hódmezővásárhely
Megyei Jogú Város Önkormányzatának 19/2017. (V. 17.) önkormányzati rendelet a
közművelődésről.

2. Vezetői összefoglaló

A város szívében elhelyezkedő Bessenyei Ferenc Művelődési Központ 1953 óta működik
Hódmezővásárhelyen. 2012-ben a „Minden nap kultúra” programnak köszönhetően teljes
felújításon esett át, melynek köszönhetően bővült a közösségi feladatellátás, a képzési
lehetőségek, a szórakozási és élményfunkciók kínálata, valamint a minőségi színvonal. A
város központjában megvalósuló Tornyai János Kulturális Városnegyed alapjaiban formálta át
a település megjelenését, és fogalmazta újra a város és a térség kulturális életét, ezzel a
művelődési központ a város szellemi, kulturális központjává vált.
Az intézmény a város meghatározó kulturális intézménye, melynek fő feladata a
minőségi kultúra biztosítása a helyi lakosoknak és a térségben élőknek. Feladatai közé
tartoznak a hagyományos közművelődési feladatok ellátásán túl, a különféle helyi ünnepek
megszervezése, felnőtt és gyermek színházi előadások, könnyűzenei, komolyzenei műsorok,
előadóestek, hangversenyek, kiállítások, bemutatók, kültéri városi szintű fesztiválok,
helytörténeti találkozók lebonyolítása, teljes körű szervezése, illetve a városkörnyéki
települések helyi ünnepein, falunapokon, kulturális programokon való segítségnyújtás, és
szervezésben való közreműködés, továbbá az intézmény jelentős tapasztalattal bír kulturális,
közösségfejlesztés, szociális és gyermekjóléti szolgáltatások nyújtása terén.
Az intézményben éves szinten több mint 2500 esemény, program valósul meg, mely
magába foglalja a fő épületben a bérletes színházi előadásokat, könnyű,- és komolyzenei
koncerteket, gyermek előadásokat, kiállításokat, befogadott, terembérletes előadásokat,
szakköri
foglalkozásokat,
iskolaesteket,
könyvbemutatókat,
zeneiskolai
próbákat,
drámafoglalkozásokat, úti beszámolókat, civil szervezeti találkozókat; a tánciskolában a
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különféle sport tevékenységeket, táncoktatást; a más civil szervezeteknek, intézményeknek
nyújtott segítséget, végül a kültéri helyszíneken szervezett fesztiváljainkat és programjainkat.
Az intézmény célja, hogy minőségi és a hódmezővásárhelyiek igényeihez igazodó
szórakozási lehetőségeket teremtsen, ezzel a városban tartva a helyi lakosokat, és idevonzva a
vidéken élőket. A rendezvényei és programjai összeállításánál elsődleges szempont az
igényes, minőségi, minden korosztály igényeit kielégítő fellépők, és művészek kiválasztása,
és felléptetése. A rendezvényeinkre kitelepülő árusok szintén ezen elveket figyelembe véve
kerülnek kiválasztásra, így rendszerint helyi termékeiket, saját kézzel készített portékáikat
árusító termelők, és a legjobb borászatok vagy ételárusítók képviseltetik magukat
fesztiváljainkon.
Az intézmény színházi tevékenysége kiemelkedőnek mondható, hiszen a különféle
nagyszínházi produkciókat és előadásokat magába foglaló Bessenyei Bérlet előadásai minden
évadban teltházzal zajlanak, így már a bérlet megjelenésének első napján minden hely
értékesítésre kerül. Ennek apropóján az intézmény 2014/2015-ös évadtól kezdődően
létrehozta a kisszínházi, főként pódium előadásokat magába foglaló bérletét, a Pódium
bérletet, mely így biztosítani tudja a Bessenyei bérlet előadásaiból kiszoruló, de a színház
iránt elkötelezett vendégek szórakozását. Az idén harmadik fennállását ünneplő „kis bérlet”,
mely 2016/2017-es évadtól kezdődően Gombos Katalin hódmezővásárhelyi születésű
színművész nevét viseli, már öt remek - nem csak kisszínházi - darabot foglal magában.
Az intézmény a házban és a kültéri helyszíneken zajló programok mellett a szabadtéri
városi rendezvények szervezésében és lebonyolításában is aktívan részt vesz. A kiemelt városi
rendezvények mellett (Újévi Hangverseny; Államalapítás Ünnepe; Őszi Hetek; Karácsonyi
Vásár és Adventi műsor) szervezési, technikai, hangosítási segítséget nyújt a városi
eseményeken és programokon, így a városi farsang, gyermeknap, különböző sportesemények,
városi gyermekkarácsony, oktatási intézmények rendezvényei – például HISZK Faktor,
Szakmák,- környezetvédelmi világnap- Mozgások éjszakája, kerékpáros túrák szervezése,és
különféle kiállítások hangosítása, mely eseményeken túl a művelődési központ a vásárhelyi
civil szervezetnek is rendszeresen nyújt segítséget programjaik szervezésében és
lebonyolításában. A fenti rendezvényeken túl az intézmény szerepet vállal a sportos
események szervezésében és közreműködésében is, vagy helyszínt biztosít azoknak;
együttműködik a város civil szervezeteivel, velük együtt közös programokat szervez. A
Magyar Vöröskereszt Csongrád Megyei szervezetével is jó kapcsolatot ápol intézményünk, és
túl azon, hogy helyszínt biztosít a véradásoknak, színházi vagy koncert belépőkkel támogatja
a szervezet munkáját.
A művelődési központ 11 szakkörnek biztosít helyet: napi szinten működnek a néptánc
szakkörök, heti szinten a foltmozaik, a tűzzománc, a szövő és a hímző szakkörök, míg a
Lucien Hervé Kameraklub szervezésében havonta zajlanak előadások. A fő épület mellett
található táncterem kihasználtsága szinte 100%-os, így alkalmazkodva az igényekhez,
hétvégeken és ünnepnapokon is nyitva tart az épület. A második emeleti többfunkciós terem
délelőttönként drámapedagógiai óráknak, különféle foglalkozásoknak és néptánc óráknak ad
otthont. A délutáni időszakban hetente öt alkalommal a néptánc szakkörünk, hetente egyszer a
Városi Vegyeskar használja. Hódmezővásárhely oktatási intézményei rendszeresen veszik
igénybe a művelődési központ termeit és szolgáltatásait, beleértve a drámapedagógiai
foglalkozásokat is. Az iskolákkal való együttműködéseken túl, az intézmény a város oktatási
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intézményeinek is helyet ad az iskolaestjeik megrendezésére, melyhez intézményünk teljes
körű technikai segítséget nyújt.
A Bessenyei Ferenc Művelődési Központ fontosnak tartja a közönséggel való folyamatos
kapcsolattartást, így rendszeresen értesíti őket legfrissebb programjairól és rendezvényeiről,
valamint alkalomszerűen kikéri véleményüket a színdarabokról és különféle előadásokról
ezzel elősegítve, hogy a programok a közönség igényének megfelelően kerüljön kialakításra.
Az intézmény fenti feladatokon túl négy muzeális telephely működtetéséért és tartalommal
való megtöltéséért is felelős, így a város központjában található az Árpád Utcai Népművészeti
Tájház, a Kopáncsi Tanyamúzeum, a Csúcsi Fazekas-ház, és a Papi féle Szélmalom. A
helyszíneken rendszerint a jeles napokhoz kapcsolódó rendezvényeinket valósítjuk meg.
Szakmai programunk megújítását indokolja, a törvényi és jogszabályi változás, melynek
maradéktalanul eleget kívánunk tenni, így 2019-es terveinket már az új szaktörvény logikája
szerinti rendszerbe rendezzük.

3. Szakmai feltételek

3.1 Intézményi adatok
Besorolás: kulturális központ
Intézmény neve: Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ - Bessenyei Ferenc
Művelődési Központ
Jogi forma: költségvetési szerv
Tevékenységi kör: közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése, hagyományos
kulturális közösségi értékek gondozása, egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek; a
fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, egyéb
szabadidős szolgáltatás
Az intézmény fenntartója: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata
Alapítás dátuma: 2006.11.09.
Cím: 6800 Hódmezővásárhely, dr. Rapcsák András út 16-18.
Telephely: 6800 Hódmezővásárhely, dr. Rapcsák András út 7.
Honlap: www.bfmk.hu
Email: bfmk@bfmk.hu
Telefon: 62/533-317
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3.2 Személyi feltételek
Az intézményben jelenleg rendelkezésre álló státusz: 17 fő
Intézményvezető: Varga Anikó
Közművelődési szakember – programszervező: 4 fő
Ügyintéző: 1 fő
Drámapedagógus: 1 fő
Technikus, műszaki asszisztens: 2 fő
Rendezvény technikus: 1 fő
Gondnok: 1 fő
Pénztáros-recepciós: 2 fő
Takarítónő: 5 fő
Az intézményben a munkavállalók közül 8 fő főiskolai/egyetemi végzettséggel, 1 fő felsőfokú
szakképesítéssel, 2 fő érettségivel, 2 fő szakmunkás képzettséggel, és 5 fő általános iskolai
végzettséggel rendelkezik.
A szakmai munkát szabályozó dokumentumok:
- SZMSZ
- Pénzügyi szabályzatok
- Házirend

3.3 Infrastruktúra
A Bessenyei Ferenc Művelődési Központ Hódmezővásárhely meghatározó kulturális
intézménye, mely fő feladata a minőségi kultúra biztosítása a helyi lakosoknak és a térségben
élőknek. 2012-ben az Agóra pályázat keretében megvalósuló technikai és építészeti
átalakításnak köszönhetően a Bessenyei Ferenc Művelődési Központ a 21. század
elvárásaihoz igazodó intézménnyé vált, mely a mai napig a városvezető, és az igényes,
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minőségi kultúra biztosításának egyik fő helyszíne. A megújult nézőtér 353 férőhelyével, a
120m2-es színpaddal, a modern hang,- és fénytechnikával, valamint a nézőtér átépítésének
köszönhetően minden helyről hibátlan látási és akusztikai körülmények között lehet élvezni az
előadásokat. A többfunkciós tér a színházi előadások, és koncertek mellett kiváló helyszíne a
konferenciáknak is. A hang és fényvezérlő szoba mellett kialakított két tolmácsfülke a
többnyelvű konferenciák lebonyolítását segíti.
A projektor, és a vezérlőből irányítható
nagyméretű motoros vetítővászon is a terem felszereltsége közé tartozik. Azon ritka
intézmények egyike az országban, ahol nem csak a nézőtér, de a színpad is
akadálymentesített.
Az intézményen belül több közösségi tér és terem található. A II. emeleti 220 m2 alapterületű
multifunkcionális terem, melyben projektor, hangosítás és interaktív tábla is található, 120 fő
befogadására alkalmas. A hangszigetelt mozgatható falakkal, többféle felhasználási
lehetőséget kínál, hiszen 100m2 és 120 m2 nagyságú helyiségek alakíthatók ki belőle. Az I.
emeleti 202 m2-es kiállító tér remek helyszíne a különböző kiállítások és könyvbemutatók
megrendezésére. Az épület aulája igazi közösségi térként funkciónál, hiszen a különleges
bútorzatnak köszönhetően sokan választják társalgásuk helyszínéül, ahol a nagy felületű LCD
TV készülékek a legfrissebb programokról és eseményekről tájékoztatják a látogatókat. A
kisebb létszámú (max.20 főig) képzések, előadások helyszíneként 3 db szakköri terem áll
rendelkezésre. Az épületben liftrendszer segíti a szintek közötti közlekedést.
Az épület a központi fekvésének köszönhetően jól megközelíthető és 100 méteren belül kettő
mélygarázs is a programokra érkezők rendelkezésére áll.

3.4 Kapcsolatok területi, országos szakmai szervezetekkel
-

Csongrád megyei Népművelők Egyesülete

-

Magyar Népművelők Egyesülete

-

Csongrád megyei Helytörténeti Egyesület

-

Kárász József Irodalmi Kör

-

Tagja az Agóra Szakmai Műhelynek, mely az országban működő Agórák szakmai
munkáját fogja össze

-

Szoros együttműködésben végzi tevékenységét a Nemzeti Művelődési Intézettel

-

Hódmezővásárhelyi Tourinform Iroda
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Együttműködő partnerek továbbá:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Alföldi Szabadidős Egyesület
Csongrád Megyei Szabadidősport Szövetség
Hódmezővásárhelyi Nyugdíjas Szövetség
Hódmezővásárhelyi óvodák, általános iskolák, középiskolák és a SZTE Mezőgazdasági
Kara
Péczely Attila Alapfokú Művészeti Iskola
Hagyományőrző Pálffy Huszár Egyesület
Gazdasági Egyesület
Mártély Község Önkormányzata
Székkutas Város Önkormányzata
Magyar Vöröskereszt Csongrád Megyei szervezete
Kertvárosi Olvasókör
Új-kishomoki Olvasókör
Visszhang utcai Olvasókör
Csúcsi Olvasókör
Sóshalmi Olvasókör
Németh László Városi Könyvtár és Pósa Lajos Gyermekkönyvtár
MNL CSML Hódmezővásárhelyi Levéltár
Városi Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat

4. 2018-évi beszámoló

4.1 Művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük
támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és
a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása
Szakkör megnevezése: Lucien Hervé Kamera Klub (fotó szakkör)
Foglalkozások: Minden héten, hétfőn 18.00-20.00 óra
Vezető: Görbe Anita
Taglétszám: 25 fő
A szakkör célja: A fotográfia népszerűsítése, közösség építés.
Tevékenység: Évente kétszer kiállítást rendeznek.
Szakkör megnevezése: Margaréta Foltmozaik Klub
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Foglalkozások: kéthetenként hétfői napon 14.30-17.00 óra
Vezető: Pokomándy Zsuzsanna
Taglétszám: 10 fő
A szakkör célja: A foltvarrás népszerűsítése, közösség kialakítása. Különféle használati
tárgyak, formák tervezése, varrása.
Tevékenység: Helyi kiállítások szervezése, melyben zsűrizett munkáit is kiállítja.
Szakkörök megnevezése: Tulipán Foltmozaik Klub
Foglalkozások: havonta egyszer egy hétfői napon 17.00-19.00 óra
Vezető: Kéryné Joó Sára
Taglétszám: 10 fő
A szakkör célja: A foltvarrás népszerűsítése, közösség kialakítása. Különféle használati
tárgyak, formák tervezése, varrása.
Tevékenység: Helyi kiállítások és nyílt napok szervezése.
Szakkör megnevezése: Díszítőművészeti Kör Hímző-szövő szakkör
Foglalkozások: minden héten, kedden 15.00-19.00 óra
Vezető: Erdei Gábor Jánosné
Taglétszám: 5 fő
A szakkör célja: A hímzési és szövési technikák elsajátítása, hagyományőrzés valamint a
hagyomány életben tartása. A kézimunkázni vágyók, minél több technikával való
megismertetése.
Tevékenység: Pályázaton, versenyen való részvétel.
Szakkör megnevezése: Gyöngyékszer készítő szakkör
Foglalkozások: Minden kedden 16.30-19.00 óra
Vezető: Krizsán Nóra
Taglétszám: 6fő
A szakkör célja: Ismerkedés a gyönggyel, mint díszítő eszközzel, valamint a gyöngyfűzés
technikájának elsajátítása.
Szakkör megnevezése: Képeslapgyűjtő Kör
Foglalkozások: Minden hónap első keddje 17.00-19.00 óra
Vezető: Soós Péter
Taglétszám: 6fő
A szakkör célja: Az információs társadalmat megelőző korban kialakult személyes
kapcsolattartási formának, a postai képes levelezőlapoknak, hagyományőrző, az ismeretek
terjesztését szolgáló tevékenysége.
Ahol alkalom nyílik a tapasztalatcserére, tárgyak cseréjére, és lehetővé teszi a személyes
találkozásokat is.
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Szakkör megnevezése: Kötő-horgoló szakkör
Foglalkozások: Minden csütörtökön 15.00-17.00 óra
Vezető: Vargáné Török Magdolna
Taglétszám: 5fő
A szakkör célja: A kötési és horgolási technikák elsajátítása, hagyományőrzés valamint a
hagyomány életben tartása. A kézimunkázni vágyók, minél több technikával való
megismertetése és a ruházkodást kiegészítő horgolt ékszerek elkészítése.
Tevékenység: Nyílt napok szervezése, kiállításokon való részvétel
Szakkör megnevezése: Tűzzománc szakkör
Foglalkozások: minden héten, pénteken 15.00-18.30 óra
Vezető: Kanyó Natália
Taglétszám: 5 fő
A szakkör célja: Tűzzománc technika elsajátítása, ékszerek tervezése és kivitelezése.
Szakkör megnevezése: Bessenyei Színkör
Foglalkozások: minden héten, csütörtökön 16.00-19.00 óra
Vezető: Benkő Brigitta
Taglétszám: 9 fő
A szakkör célja:
Tevékenység: Fellépések itthon és vidéken, külsős profi színészekkel is. 2019-ben elnyerték a
csoportos Bessenyei díjat.

Szakkör megnevezése: Gyerekszínkör
Foglalkozások: minden héten, hétfőn 16.00-19.00 óra
Vezető: Benkő Brigitta
Taglétszám: 15 fő
A szakkör célja: Ön- és emberismeret, alkotóképesség fejlesztése, közösség építés, mozgásés beszédfejlődés, kapcsolatteremtés fejlesztése.
Tevékenység: Fellépések- akár a felnőtt színkör tagjaival,és külsős színészekkel- itthon és
vidéken is. 2019-ben elnyerték a csoportos Bessenyei díjat.

Szakkör megnevezése: Szépkorúak tánccsoportja
Foglalkozások: minden héten, hétfőn és csütörtökön 14.00-15.00 óra
Vezető: Juhász Istvánné
Taglétszám: 15 fő
A szakkör célja: Néphagyományok megőrzése, ápolása, közösség építés, a személyiség
pozitív irányba történő fejlesztése.
Tevékenység: Fellépéseket vállalnak és versenyekre járnak. Az Országos „Ki Mit Tud?”
vetélkedőkön
eredményesen vettek részt, 4 aranyérem és egy kiemelt arany oklevél
birtokosai.
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Szakkör megnevezése: BFMK néptánc csoportjai (Tücsök, Tökmag, Ficánka, Csicsergő,
Bóbita, Csillagocska)
Foglalkozások: minden héten, minden nap 16.00-19.00 óra
Vezető: Tápai Albert Lászlóné, Majoros Gabriella, Vízhányó Dániel
Taglétszám: 150 fő
A szakkör célja: A gyermek néptánc oktatás, amelynek keretein belül a gyermekek
megismerkedhetnek a népi játékokkal, a népzenével és a néptánc alapjaival.
A néptánc fejleszti a gyermek egész személyiségét, mozgáskultúráját, zenei érzékét.
Bővülnek ismeretei és a néptánc által megtanulnak közösségben, együtt, csapatban dolgozni.
Tevékenység: A nagyobb életkorú csapatok minősítő versenyeken vehetnek részt. Valamint
minden évben lehetőségük nyílik egy est keretében megmutatni tudásukat, szülőknek,
ismerősöknek, pedagógusaiknak. Fellépnek a BFMK rendezvényein. Pályázatokon indulnak,
ahol néptáncos ruhákra, koreográfiát betanító tanárra, zenekarra nyertek már pénzt.
Minden nyáron táborban vehetnek részt, ahol tovább bővül tudásuk.

4.2 Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
Rendezvény megnevezése: Dankó Rádió – Dankó Klub
Időpont: 2018. március 10.
Célcsoport: 25- 85 év
Résztvevők száma: 548 fő
Tartalom: Dankó Rádió – Dankó Klub, előadás és rádiófelvétel. Fellépnek: Rigó Mónika
nótaénekes, Dolly, Budai Beatrix, közreműködik: Kovács Erik zongoraművész és ijf.
Sárközy Lajos és zenekara, műsorvezetők: Tarnai Kiss László és Budai Beatrix
Megnevezés: Vásárhelytől Spártáig - (f)utazás Kisháziné Zombory Erikával
Ideje: 2018. április 11.
Résztvevők száma: 100 fő
Célcsoport: 15-65 év
Tartalom: Beszélgetés Kisháziné Zombory Erika ultramaratoni futónővel, aki a vásárhelyi
futók közöl először teljesítette a 246 km-es Spartathlont. Ha kíváncsi hogyan képes erre egy
két gyermekes, dolgozó családanya, hogyan edz, hogyan készül, honnan veszi ezt a
mérhetetlen kitartást, tartson velünk.
A beszélgetést vezeti: Kandó Tamás sportriporter
Megnevezés: Pók és rovar kiállítás
Ideje: 2018. április 22.
Résztvevők száma: 350 fő
Célcsoport: 6- 70 év
Tartalom: Interaktív tárlat, ahol a különböző méretű és színű nyolclábúakon kívül negyven
centis botsáskák is meg lehet ismerni. Preparált egzotikus rovarokból álló gyűjtemény.
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Megnevezés: Extrém nap
Ideje: 2018. április 29.
Résztvevők száma: 600 fő
Célcsoport: 6- 70 év
Tartalom: Egy különleges és egyedi programelemeket ötvöző nap, ahol különleges extrém
sportok mutatkoznak be. Lesz Trial biciklis interaktív bemutató a sétálóutcán felállított
hatalmas trial pályán, Flatland BMX, Cyr Wheel bemutatók, Parkour jam és airTrack SHOW
egész napos kipróbálással és oktatással.
Megnevezés: VIRSKY - Az Ukrán Állami Népi Együttes műsora
Ideje: 2018. május 28.
Résztvevők száma: 353 fő
Célcsoport: 18-99 év
Tartalom: Egy név, amely átírta a tánctörténelmet. Az Ukrán Állami Népi Együttes
lélegzetelállító műsora

Megnevezés: „PÁRATLANUL” című költői est
Ideje: 2018. szeptember 20.
Résztvevők száma: 90 fő
Célcsoport: 18-99 év
Tartalom: „PÁRATLANUL”- Dani Imre zenés – szatirikus költői estje, melyen
közreműködik: Benkő Brigitta és Rácz Attila
Megnevezés: Hrutka Róbert Fonogram- és Artisjus-díjas gitáros, énekes, zeneszerző és Nagy
Dániel Viktor Junior Príma díjas színművész zenés estje
Ideje: 2018. szeptember 21.
Résztvevők száma: 250 fő
Célcsoport: 15-80 év
Tartalom: Hrutka Róbert Fonogram- és Artisjus-díjas gitáros, énekes, zeneszerző és Nagy
Dániel Viktor Junior Príma díjas színművész zenés estje, melyen Bereményi Géza-Cseh
Tamás dalok is felcsendülnek, Hrutka Róbert sajátos hangszerelésében.

Megnevezés: Kriko kupa
Ideje: 2018. október 28.
Résztvevők száma: 500 fő
Célcsoport: 18-59 év
Tartalom: WBPF Nemzeti Bajnokság, világbajnoki kvalifikáció és regionális tehetségkutató
nemzetközi verseny, amelyen Európából is szép számmal érkeznek versenyzők.
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Megnevezés: ASZE Jótékonysági Est
Ideje: 2018. november 13.
Résztvevők száma: 353 fő
Célcsoport: 11-70 év
Tartalom: Jótékonysági est Fazekas Pisti, hódmezővásárhelyi mentőápoló felépüléséért. Az
esten fellépnek a BFMK néptánccsoportjai, a Vásárhelyi Népzenei Tanoda és a Kankalin
Néptáncegyüttes.
Megnevezés: Kisvakond segít című bábjáték
Ideje: 2018. november 10.
Résztvevők száma: 300 fő
Célcsoport: 6- 35 év
Tartalom: a felnőttek kisgyermekkori meséje, a Kisvakond a színpadon. Gyermek báb
előadás
Megnevezés: Habana Social Club
Ideje: 2018. november 22.
Résztvevők száma: 353 fő
Célcsoport: 15-99 év
Tartalom: a híres kubai zenekar magyarországi turnéjának egyik állomásaként
Hódmezővásárhelyre látogat. Páratlan életérzés, felejthetetlen, semmihez sem hasonlítható,
különleges élmény. A zenei utazáson felcsendülnek a legnagyobb kubai slágerek.

Megnevezés: Városi Gyermekkarácsony
Ideje: 2018. december 15.
Résztvevők száma: 800 fő
Célcsoport: 4-18 év
Tartalom: Rászoruló, rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő gyermekek
számára karácsonyi műsorok szervezése, kézműves foglalkozás és ajándékosztás.
Együttműködő partner: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata
Megnevezés: Cipős doboz gyermekkarácsony
Ideje: 2018. december 23.
Résztvevők száma: 250 fő
Célcsoport: 4-18 év
Tartalom: Rászoruló családok számára a korábban begyűjtésre került ajándékokat, valamint
ruhákat rejtő cipős dobozok kiosztása, illetve különféle programok és kézműves foglalkozás.
Együttműködő partner: Városi Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat
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Táboraink
Tábor megnevezése: Kerámia tábor
Ideje: 2018. június 25-29.
Helyszín: Pápai Kata keramikus műhelye
Célcsoport: általános iskola alsó tagozatos tanulói
Létszám: 15 fő
Célkitűzés: szabadidő hasznos eltöltése, közösségépítés, ismeretszerzés a kerámia készítésről
Tartalom: őskori technikák megtanulása és ezek megtekintése a Tornyai János Múzeumban,
dísz,- és használati tárgyak készítése, edények felrakása, a tábor zárásaként kiállítás az
elkészült művekből.
Tábor megnevezése: „7 tenger ördöge” kalózkodás a földrészek meséi között tábor
Ideje: 2018. július 1-7.
Helyszín: Bodnár Bertalan Oktatóközpont, Mártély
Célcsoport: általános iskola alsó és felső tagozatos tanulói
Létszám: 26 fő
Célkitűzés: szabadidő hasznos eltöltése, közösségépítés, ismeretszerzés
Tartalom: bátorságpróba, vetélkedők, játékok, titkos barát, esti beszélgetések, vizes és
vízparti játékok, beugró, interaktív ppt-s ráhangoló, minden nap egy-egy mesére, történetre
épül.
Tábor megnevezése: Sherlock Holmes barátai tábor
Ideje: 2018. július 2-6.
Helyszín: BFMK és külső helyszínek
Célcsoport: általános iskola alsó tagozatos tanulói
Létszám: 30 fő
Célkitűzés: szabadidő hasznos eltöltése, közösségépítés, ismeretszerzés
Tartalom: rejtvények, logikai feladványok, rejtélyek megoldása, titkosírás,
kalandok, strandolás, kirádulás Csongrádra és Mindszentre.

nyomozós

Tábor megnevezése: Aprók tánca táborok
Ideje: 2018. július 2-6. és július 9-13.
Helyszín: BFMK
Célcsoport: óvodás és általános iskola 1-2 osztályos tanulói
Létszám: I. turnus: 30 fő, II. turnus 25 fő
Célkitűzés: szabadidő hasznos eltöltése, közösségépítés, ismeretszerzés
Tartalom: ismerkedés a néptánc alapjaival, mondókák, népdalok, népi gyermekjátékok,
kézműves foglalkozások, sok játék és kirándulás.
Tábor megnevezése: Élmény és egészség tábor
Ideje: 2018. július 9-13.
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Helyszín: BFMK és külső helyszínek
Célcsoport: általános iskola alsó és felső tagozatos tanulói
Létszám: 25fő
Célkitűzés: szabadidő hasznos eltöltése, közösségépítés, ismeretszerzés
Tartalom: társas és csapatépítő játékok, játékos tartásjavító és lúdtalptorna, ügyességi
feladatok,
egészségfejlesztő
interaktív
és
önismereti
foglalkozások,
vetélkedők,
kézműveskedés, zöldség-gyümölcs salátakészítés, lovaskocsizás, számháború, kalandos
erőpróbák, sportos feladatok, sárkányeregetés, Téglagyári tanösvényen madarász- túravezetés,
kirándulás.
Tábor megnevezése: Barátaink az állatok tábor
Ideje: 2018. július 9-13.
Helyszín: BFMK és külső helyszínek
Célcsoport: általános iskola alsó tagozatos tanulói
Létszám: 30 fő
Célkitűzés: szabadidő hasznos eltöltése, közösségépítés, ismeretszerzés
Tartalom: az állatok megfigyelése élőhelyükön, strandolás, kirándulás a Szegedi
vadasparkba, élmények és ismeretek gyűjtése játékosan házi és vadállatokról, lovagolás,
ismerkedés a tanyán élő állatokkal, biciklitúra a Téglagyári tanösvényre, a mártélyi holtághoz.
Tábor megnevezése: Kaland tábor
Ideje: 2018. július 9-13.
Helyszín: BFMK és külső helyszínek
Célcsoport: általános iskola alsó és felső tagozatos tanulói
Létszám: 31 fő
Célkitűzés: szabadidő hasznos eltöltése, közösségépítés, ismeretszerzés
Tartalom: kerékpáros túrák, ügyességi játékok, számháború, akadályverseny, strandolás,
horgászat saját készítésű horgászbotokkal, túlélési módszerek a vadonban.
Tábor megnevezése: Időutazók tábor
Ideje: 2018. július 9-13.
Helyszín: Tájház
Célcsoport: általános iskola alsó tagozatos tanulói
Létszám: 20 fő
Célkitűzés: szabadidő hasznos eltöltése, közösségépítés, ismeretszerzés
Tartalom: milyen lehetett gyereknek lenni a világ különböző tájain több száz vagy ezer évvel
ezelőtt, sok mozgás, fogócskák és bújócskák, játékkészítés és kincskeresés, ügyességi játékok
érdekes eszközökkel.
Tábor megnevezése: Tuti tudósok tábor
Ideje: 2018. július 16-20.
Helyszín: BFMK és külső helyszínek
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Célcsoport: általános iskola alsó és felső tagozatos tanulói
Létszám: 24 fő
Célkitűzés: szabadidő hasznos eltöltése, közösségépítés, ismeretszerzés, természetvédelem
Tartalom: remek kísérletek, agy-és izomtorna, barkácsolás régiből újat, anyagok
újrahasznosítása, kirándulás, kerékpártúra strandolás, természetjárás.
Tábor megnevezése: Kézműves tábor
Ideje: 2018. július 16-20.
Helyszín: BFMK
Célcsoport: általános iskola alsó és felső tagozatos tanulói
Létszám: 22 fő
Célkitűzés: szabadidő hasznos eltöltése, közösségépítés, ismeretszerzés
Tartalom: ismerkedés a hagyományos és modern kézműves technikákkal: üvegfestés,
batikolás, agyagozás, gyöngyözés, ékszerkészítés, fonal-grafika, varrás, szövés, nemezelés,
fémdomborítás gyertyakészítés, bőrözés és egyéb technikák.
Tábor megnevezése: Kalózlányok, kalózfiúk tábor
Ideje: 2018. július 23-27.
Helyszín: BFMK és külső helyszínek
Célcsoport: általános iskola alsó és felső tagozatos tanulói
Létszám: 26 fő
Célkitűzés: szabadidő hasznos eltöltése, közösségépítés, ismeretszerzés
Tartalom: kincskereső játék, térképvadászat, térképkészítés, kézműves
sportjátékok, strandolás, kerékpártúra, kirándulás, rejtvények, zene.

foglalkozás,

Tábor megnevezése: Haladó nyelvi tábor
Ideje: 2018. július 23-27.
Helyszín: Tájház
Célcsoport: általános iskola felső tagozatos tanulói
Létszám: 12 fő
Célkitűzés: szabadidő hasznos eltöltése, közösségépítés, ismeretszerzés
Tartalom: intenzív, de játékos nyelvi program, számháború, szabaduló szoba, mozgásos
játékok, rejtvények és társasjátékok, német nyelvű filmnézés, vidám szituációs játékok, és
más érdekes programok.
Tábor megnevezése: Játékos német nyelvi tábor
Ideje: 2018. július 30-augusztus 3.
Helyszín: Tájház
Célcsoport: általános iskola alsó tagozatos tanulói
Létszám: 13 fő
Célkitűzés: szabadidő hasznos eltöltése, közösségépítés, ismeretszerzés
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Tartalom: számháború, kincskeresés, fogócskák, labdajátékok, rejtvények és társasjátékok,
egy kicsit németül is.
Tábor megnevezése: Állati küldetés tábor
Ideje: 2018. július 30-augusztus 3.
Helyszín: BFMK
Célcsoport: általános iskola alsó tagozatos tanulói
Létszám: 30 fő
Célkitűzés: szabadidő hasznos eltöltése, közösségépítés, ismeretszerzés
Tartalom: az állatok megismerése

Tábor megnevezése: Görkorcsolya és ugrókötél tábor
Ideje: 2018. augusztus 6-10.
Helyszín: BFMK és külső helyszínek
Célcsoport: általános iskola alsó és felső tagozatos tanulói
Létszám: 21 fő
Célkitűzés: szabadidő hasznos eltöltése, közösségépítés, ismeretszerzés
Tartalom: ismerkedés az ugrókötél adta lehetőségekkel,
kötéltechnikai órák,
görkorcsolyázás, alapozó jégiskola száraz verziója, labdajátékok és váltóversenyek, játszótér,
strandolás, a tábor végén bemutató a szülőknek.

Tábor megnevezése: Színjátszó tábor
Ideje: 2018. augusztus 6-10.
Helyszín: BFMK és külső helyszínek
Célcsoport: általános iskola alsó és felső tagozatos tanulói
Létszám: 21 fő
Célkitűzés: szabadidő hasznos eltöltése, közösségépítés, ismeretszerzés
Tartalom: kezdő és haladó csoportban ismerkedés a színházi élettel, tréning a Bessenyei
Gyerekszínkör tagjaival együtt, betekintés egy színpadi előadás elkészítésének titkaiba, a záró
nap délutánján saját színházi előadás bemutató.

4.3 Az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása
Megnevezés: gyógyító teadélutánok
Ideje: 2018. január- március
Résztvevők száma: 80 fő
Célcsoport: közép és idős korosztály
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Tartalom: Ismeretterjesztő előadás a különféle teakeverékek gyógyító hatásairól. A
gyógynövények szerepe és jótékony hatásai, azok feldolgozása, tárolása, felhasználása és az
orvoslásban betöltött szerepe.

Megnevezés: Gyógyító ásványok- 7 szín, 8 dallal sok mesével és történettel
Ideje: 2018. február 14.
Résztvevők száma: 353 fő
Célcsoport: közép és idős korosztály
Tartalom: St. Martin, Magyar Érdemrend Lovagkeresztjével kitüntetett, eMeRTon- díjas
előadóművész, zeneszerző; felesége, Szentmártoni Ildikó művészettörténész, ásvány
ékszerkészítés szakértője, valamint fiuk Szentmártoni Norman musicalénekes közös családi
előadása egy tematika köré építve. Előadás a harmonizáló ásványok, színek, ékszerek
jelentéséről, és művelődéstörténeti szerepükről egy teljesen más kontextusba helyezett
zenével kiegészítve St. Martin és Norman közreműködésével.
Megnevezés: Házhoz megy a Zenede
Ideje: 2018. február 19.
Résztvevők száma: 300 fő
Célcsoport: 8- 18 év
Tartalom: Zenetörténeti matiné előadás gyermekeknek a 20. század könnyűzenei
fejlődéséről. A gyermekek megismerhetik a zene fejlődését 5 kiváló zenész segítségével,
valamint közelebbről is megismerhetik a hangszereket.
Megnevezés: Fizika show kiállítás
Ideje: 2018. március 27-28.
Résztvevők száma: kb 400 fő
Célcsoport: gyermekek (7- 15)
Tartalom: ismeretterjesztés, látványos, érdekes kísérletek, természettudományos audióvizuális bemutatók a fizika területéről
Megnevezés: Dr. Buda László Öngyógyítás, önelfogadás című előadása
Ideje: 2018. május 15.
Résztvevők száma: 300 fő
Célcsoport: 28- 60
Tartalom: A fáradtság, a rosszkedv, a szorongás, a depresszió és számos betegség hátterében
bűntudatot és neheztelést találunk. A megbocsátás óriási lépés a lelki szabadság felé. Minden,
ami életünk során történt velünk arra vár, hogy elengedjük, és helyet csináljunk az újnak. Az
előadás segít mindenkinek a folyamat megvalósításában.
Megnevezés: Országos Természet- és Dokumentumfilm Napok
Ideje: 2018. május 25-27.
Résztvevők száma: kb 400 fő
Célcsoport: minden korosztály
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Tartalom: Hazánk és a világ természeti értékeinek bemutatása. Figyelemfelhívás
környezetünk állapotára, a természet csodáira, értékeire, az ember szerepére és felelősségére.
A bemutatásra kerülő filmek mellett a szemléletformáló, játékos, interaktív programok helyi
társadalmi szervezetek, természetvédők, természetjáró egyesületek, állatvédők, a helyi "zöld”
intézmények közreműködésével.
Megnevezés: Csernus Imre: Egy életed van című előadás
Időpont: 2018. október 30.
Résztvevők száma: 353 fő
Célcsoport: felnőtt korosztály
Tartalom: interaktív pszichológiai előadás
Megnevezés: Internet használat hatása a gyerekekre!
Időpont: 2018. november 3.
Résztvevők száma: 250 fő
Célcsoport: 10- 18 év
Tartalom: a gyermekek figyelmének felhívása az internet veszélyeire

4.4 A hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése
feltételeinek biztosítása

Rendezvény megnevezése:
Időpont: 2018. január 21.
Célcsoport: 25- 65 év
Résztvevők száma: 353 fő
Tartalom: A Magyar Kultúra Napja alkalmából: Bessenyei díjátadó és Petőfi Sándor: A
helység kalapácsa című ünnepi előadás. Hódmezővásárhely városának önkormányzata,
valamint a Kossuth díjas színművész özvegye, B. Élthes Eszter által 2008-ban alapított díj. Az
elismerést minden esztendőben az amatőr és hivatásos színjátszás, népdal, magyar nóta,
instrumentális zene, kórus, néptánc, vers- és prózamondás területeiről jelöltek közül egy vagy
két személy és/ vagy csoport részére adományozzák.
Társszervező: Hódmezővásárhely MJV Önkormányzata

Rendezvény megnevezése: Kortárs Színházi esték
Időpont: 2018. február 12.
Célcsoport: 15- 65 év
Résztvevők száma: 67 fő
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Tartalom: A Kortárs Színházi esték keretében a nézők három egyfelvonásos színdarabot
tekinthetnek meg a Bessenyei Színkör előadásában. Szabó Imola Julianna: Embermenhely
- Szereplők: Török János, Sári Krisztina, Tóbiás Ferenc; Korcsmáros András: Edvin Szereplők: Pocsai István, Molnár Ákos; Korcsmáros András: Élet- Halál kérdés Szereplők: Sári Krisztina, Makainé Vitális Mónika, Erdei Éva, Kulcsár Renáta, rendező:
Benkő Brigitta
Rendezvény megnevezése: Télbúcsúztató Lovas Farsang
Helyszín: Dr. Rapcsák András út 7.
Időpont: 2018. február 17. 12:00-14:00
Célcsoport: családi rendezvény
Résztvevők száma: 200-300 fő
Tartalom: Tél végi népszokások felelevenítése, tájékozódás az időjárás jóslás útvesztőjében.
A rendezvényt a maskarába öltözött lovasok és lovak teszik látványossá. A Farsangi időszak
lezárásaképpen Konc Király és Cibere Vajda viaskodását lovasjáték formájában tekinthetik
meg az érdeklődők. A tavasz kezdetének köszöntése, a télbábú elégetése.
Rendezvény megnevezése: Arany- 200 országos lemezbemutató turné
Időpont: 2018. február 19.
Célcsoport: 25-80 év
Résztvevők száma: 300 fő
Tartalom: Arany János születésének 200. évfordulója tiszteletére egy különleges 70 perces
összművészeti est. Hazánk nagy költője Arany János versein keresztül Bordás József
nagyzenekari művén keresztül került bemutatásra egy országjáró turné keretében Varga
Izabella színművésznő, Borbély Mihály Kossuth-díjas tárogató művész és balett táncosok
közreműködésével.
Rendezvény megnevezése: Georges Feydeau: Az asszony körbejár (Kézről kézre) bohózat
két felvonásban
Időpont: 2018. február 22.
Célcsoport: 15- 65 év
Résztvevők száma: 350 fő
Tartalom: A Pesti Művész Színház közreműködésével egy kiváló bohózat nagyszerű
színészek tolmácsolásában.
Rendezvény megnevezése:
Időpont: 2018. március 15.
Célcsoport: 16- 99 év
Résztvevők száma: 100 fő
Tartalom: A makói Forgatós Táncegyüttes „Föltámadott a tenger…” című az 1848/49-es
forradalom és szabadságharc 170. évfordulójának tiszteletére megrendezett műsora a Magyar
Köztársaság Arany Érdemkeresztjével kitüntetett rendező-koreográfus Doktor László
vezetésével.
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Rendezvény megnevezése: Kárpát-medencei Magyarok Zenéje koncert
Időpont: 2018. március 23.
Célcsoport: 12- 18 év
Résztvevők száma: 160 fő
Tartalom: A csángóföldi Servet zenekar nyílt énekórája a vásárhelyi fiatalok számára,
valamint egy kis kalauzolás a hangszerek és a népzene világába.
Rendezvény megnevezése: Húsvétoló
Helyszín: Bessenyei Ferenc Művelődési Központ
Időpont: 2018. március 29.
Célcsoport: óvodás kortól felnőtt korig
Résztvevők száma: 300 fő
Tartalom: Ünnepi készülődés a Dél-Alföldi hagyományok szerint. Cél a Húsvéti misztérium
vallási elemeinek megismertetése, ételkészítés, népszokások felelevenítése, kézműves
foglalkozás
Rendezvény megnevezése: Csöndszekér- zenés irodalmi műsor
Időpont: 2018. április 12.
Célcsoport: 16- 99 év
Résztvevők száma: 230 fő
Tartalom: A Költészet napja alkalmából a Bessenyei Színkör előadásában zenés irodalmi
műsor Arany-Tóth Katalin költőnő verseiből, vendégművész: Rácz Attila versmondó.
Rendezvény megnevezése: Ismerős Arcok lemezbemutató koncert
Időpont: 2018. április 13.
Célcsoport: 16- 80 év
Résztvevők száma: 284 fő
Tartalom: A Költészet napja alkalmából az Ismerős Arcok zenekar tolmácsolásában magyar
költők megzenésített verseit hallhatjuk.
Rendezvény megnevezése: Népművészeti Tájház “újra”nyitó rendezvény
Helyszín: Tájház
Időpont: 2018. április 28.
Célcsoport: családi rendezvény
Résztvevők száma: 800 fő
Tartalom: A Nemzeti Kulturális Alap támogatásával felújított Tájház újranyitása a
nagyközönség előtt. Egész napos látványos és autentikus programok: vályogvetés,
tárlatvezetés, néptánc bemutató, pásztorkutya fajtabemutató, kézműves vásár, hímzés
bemutató, fotópont, ostorpróba, a “hírös” táskaleves elkészítésének látványfőzése, az Ördögfű
zenekar koncertje, valamint táncház Debreczeni-Kis Helga, a Fölszállott a Páva 2. helyezettje,
Korsós Kinga kobozművész és az Árendás néptáncegyüttes közreműködésével
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Rendezvény megnevezése: Szent György Nap
Helyszín: Kopáncsi Tanyamúzeum
Időpont: 2018. április 29.
Célcsoport: családi rendezvény
Résztvevők száma: 200 fő
Tartalom: Kerékpártúrával egybekötött rendezvénnyel kimozdítani a városban lakókat a
közeli tanyavilágba, hogy az érdekes programokkal irányítva a célközönséget, ne csak a
belvárosi rendezvényeket látogassák.A pásztorélet nagy ünnepéről, a kihajtásról
megemlékezve terelő kutyabemutatót, magyar fajtabemutatót, a felelős állattartásról interaktív
előadásokat, bográcsos főzőversenyt, ostorpróbát, pásztorkiállítást szervezünk. Vendégeinket
megismertetjük Szent György legendájával és a sárkányeregetés csinnyával-binnyával.

Rendezvény megnevezése: Városi gyereknap
Időpont: 2018. május 27.
Célcsoport: családi rendezvény
Résztvevők száma: 750 fő
Tartalom: Május utolsó vasárnapja a gyermekeké, ezért egész napos program keretében
várjuk őket. Kézműves foglalkozás, trambulin, arcfestés, filmvetítések, különleges, egyedi és
látványos interaktív, kreatív tevékenységek: Festékbomba darts, óriás kifestő, kreatív
kézműves foglalkozás és Show your style! közönségfal, koncertek- Kalap Jakab, valamint
Masni és Pocó interaktív koncertje
Rendezvény megnevezése: Arató Ünnep
Helyszín: Sóshalom
Időpont: 2018. június 30.
Célcsoport: családi rendezvény
Résztvevők száma: 600 fő
Tartalom: A hagyományos kézi aratás folyamatának interaktív bemutatása. Az arató
bandérimok fogatokon való érkezése. Kézműves foglalkozés, néptáncbemutató. A rendezvény
zárása az elmaradhatatlan Arató Bál.
Együttműködő partner: Sóshalmi Olvasókör

Rendezvény megnevezése: Szent István Király Ünnepe- XIV. Bor,- és gasztrofesztivál
Időpont: 2018. augusztus 17-20.
Célcsoport: családi rendezvény
Résztvevők száma: 10 000 fő
Tartalom: 26. alkalommal kerül megrendezésre Szent István király ünnepe, és XIV.
alkalommal a Bor, -és gasztrofesztivál, amely a finom nedűk és ízek mellett, nagyszerű és
változatos programokkal várja az igényes zene szerelmeseit, és a gyermekes családokat
egyaránt. A családi pincészetektől kezdve a leghíresebb borászatokig, a termelők széles
skálája kínálja jobbnál jobb borait a vásárhelyi és a környékbeli közönségnek. A nemes nedűk
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nem csak a borkedvelők kegyeiért vetélkednek, de a már többéves hagyománnyal rendelkező
bormustrán egymással is versenybe szállnak. A borverseny keretein belül kerül
megválasztásra Vásárhely bora is, mely különdíjat a szakavatott zsűri mellett a helyiek
szavazatai alapján ítélnek oda. A borfesztiválon a tradicionális családi pincészetek kitűnő
borai mellett megjelennek a helyi gasztronómiai specialitások, mint a vásárhelyi túrós lepény
és barátfüle, de ezen kívül megtalálható a kemencében sült kenyérlángos, parázson sült
kürtőskalács, grill ételek, sült hal, házi sültkolbász, és sok más finomság. A turisztikai és
kulturális szempontból is jelentős fesztivál elmaradhatatlan kísérője, a népművészeti vásár és
a nívós kulturális programok.
Rendezvény megnevezése: Szüreti Mulatság
Helyszín: Sóshalom
Időpont: 2018. szeptember 21-22.
Célcsoport: családi rendezvény
Résztvevők száma: 500 fő
Tartalom: A program közös madárijesztő készítéssel indul, majd a csoportok kivonulnak
szüretelni. A régmúltat idéző gazdaportán ki lehet próbálni a szőlőtaposást, préselést. A friss
mustból mindenki kóstolhat a szüret alatt. A vásárosok szőlőből készült portékáikat kínálják.
A csőszjátékok felelevenítésével a szüreti mulatság hagyományát élhetik át a látogatók.

Rendezvény megnevezése: A Magyar Népmese Napja
Időpont: 2018. szeptember 28.
Célcsoport: 4- 15 év
Résztvevők száma: 600 fő
Tartalom: 2005. óta ünnepeljük Benedek Elek születésnapján, a magyar népmeséket. Ezen
jeles nap alkalmából az intézmény különféle programokat szervez az óvodás és kisiskolás
gyermekeknek: mesefelolvasás, magyar népmesék filmvetítés, mesekuckó, mesesarok és
fotópont.
Együttműködő partner: Sóshalmi Olvasókör

Rendezvény megnevezése: Szent Mihály napi sokadalom
Időpont: 2018. szeptember 29.
Célcsoport: családi rendezvény
Résztvevők száma: 250 fő
Tartalom: Kiállítás megnyitó, BFMK néptánc csoportjának bemutatója, Bessenyei Színkör
népi mesejátéka, kirakodóvásár, kézműveskedés- juhász, bárány, szélmalom, széldaráló
avatás. Kerékpáros túra indulás a helyszínre, a Kopáncsi Tanyamúzeumba.
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Rendezvény megnevezése: Huszár Lajos szerzői est
Időpont: 2018. október 6.
Célcsoport: 18- 99 év
Résztvevők száma: 353 fő
Tartalom: Az Erkel,- Bartók-Pásztori díjas, és ARTISJUS díjas zeneszerző köszöntése 70.
születésnapja alkalmából. Az esten a helyi zeneiskola tanárai és növendékei lépnek színpadra.
Rendezvény megnevezése: Vásárhelyi Ízök Fesztiválja
Időpont: 2018. október 6.
Célcsoport: 4- 99 év
Résztvevők száma: 600-700 fő
Tartalom: Az Őszi Hetek keretében Vásárhelyi Ízök Fesztiválja, ahol főszerepben Vásárhely
tradicionális ízei. Kiváló hangulatú főzőverseny a vásárhelyi ízök bemutatásával. Továbbá
népi, kézműves kavalkád, NOA NOA, Folkroll és a Hódmezővásárhelyi Helyőrség Zenekar
koncertje, illetve mesejelenet a Bessenyei Gyerekszínkör előadásában (Lázár Ervin:
Vacskamati virágja). Táncház az Árendás Néptáncegyüttessel, Debreczeni Kis Helga és
Korsós Kinga közreműködésével.
Rendezvény megnevezése: Fosztóka ünnep – minden ami kukorica
Időpont: 2018. október 20.
Célcsoport: 4- 99 év
Résztvevők száma: 350 fő
Tartalom: Minden, ami kukorica- Kukoricaételek kóstolója (málé, görhe, kenyér, puliszka),
kukoricafosztás, csuhéfonó foglalkozás, néptánc bemutató a Papi féle szélmalomban.
Rendezvény megnevezése: Tök jó nap!
Időpont: 2018. november 4.
Célcsoport: családi rendezvény
Résztvevők száma: 250 fő
Tartalom: A tökfaragás és a tökös ételek kerülnek előtérbe ezen a napon.
Rendezvény megnevezése: Márton Nap
Időpont: 2018. november 11.
Célcsoport: családi rendezvény
Résztvevők száma: 300 fő
Tartalom: Szent Márton legendájának összekapcsolása a libával. A népi hagyomány és Szent
Márton legendájának megelevenedése. A gyerekek ki is próbálhatják, hogy miként terelték a
régmúlt időkben a rájuk bízott állatokat a kis pásztorok. Libatollal írhatnak régies
fogalmazást, szerelmes levelet. Élőben megismerkedhetnek Ludas Matyi történetével. És ha
már mindenki jól megéhezett kemencében sült libapecsenyét, ludaskását, tepertőt kóstolhat
kedvére.
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Rendezvény megnevezése: 80 éves a Cseresnyés Kollégium
Időpont: 2018. november 16.
Célcsoport: családi rendezvény
Résztvevők száma: 353 fő
Tartalom: A hódmezővásárhelyi Cseresnyés Kollégium fennállásnak 80. évfordulójának
tiszteletére kollégiumtörténeti gálaest.
Rendezvény megnevezése: Bessenyei bérletes előadások
A Bessenyei bérletes előadássorozat az igényes színházat kedvelő felnőtt közönség számára
jött létre.
Előadás címe: Irma, Te édes!
Ideje: 2018. Január 15.
Előadás címe: 1918 Őszirózsák-Zuhanórepülés
Ideje: 2018. Március 16.
Előadás címe: Eric Assous: Boldogság
Ideje: 2018. április.15
Előadás címe: Életrevalók
Ideje: 2018. május 7.
Előadás címe: Színházkomédia
Ideje: 2018. Október 2.
Előadás címe: Hajmeresztő
Ideje: 2018. December 02.
Résztvevők száma összesen: 2370 fő
Rendezvény megnevezése: Gombos bérletes előadások
A Gombos bérletes előadások a Bessenyei Bérletből kiszoruló színház kedvelők részére jött
létre. 5 főként kisszínházi darabot tartalmaznak.
Előadás: Nyikolaj Koljada: A topmodell (vígjáték)
Időpont: 2018.február 18.
Előadás: Eric Assous: Mesterhármas
Időpont: 2018. március 2.
Előadás: G Marquez-Schwajda György: Száz év magány
Időpont: 2018. április 22.
Előadás: Monodrámák- Varsányi Anna: HANGULATJELENTÉS, Varsányi Anna:
HANGULATVILÁGÍTÁS
Időpont: 2018. szeptember 22.
Előadás: Szántó Armand - Szécsén Mihály - Fényes Szabolcs: Paprikáscsirke avagy Stex és
New York - zenés vígjáték két részben
Időpont: 2018. október 19.
Résztvevők száma összesen: 952 fő
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Rendezvény megnevezése: Filharmónia Steinway komolyzenei bérlet
2017-ben indult útjára a Filharmónia Magyarországgal közösen a Steinway bérlet, mely a
komolyzenei kedvelői számára hozza el a legkiválóbb művészeket. Bartók és Kodály
munkásságának köszönhetően generációk ismerkedhettek meg az értékeken alapuló
komolyzenei kultúrával, melynek továbbadása és az új generációk ízlésvilágának formálása a
bérlet egyik fontos feladata.
Előadás címe: Fejérvári Zoltán & Szabó Marcell koncertje
Ideje: 2018. január 26.
Előadás címe: Szabadi Vilmos & Gulyás Márta koncertje
Ideje: 2018. március 8.
Előadás címe: Várjon Dénes & Simon Izabella koncertje
Ideje: 2018. május 11.
Előadás címe: Magyar Állami Operaház Puccini- Turandot
Ideje: 2018. október 12.
Előadás címe: Muzsikás Együttes Allegro Barbaro című koncertje
Ideje: 2018. december 11.
Résztvevők száma összesen: 915 fő
Rendezvény megnevezése: Óvodás és kisiskolás Bérlet
Óvodás és kisiskolás korú gyermekeknek szóló bérletes előadássorozat, melyben a zenés
mesejátékoktól kezdve, a népmeséken át a bábelőadásokig minden stílus megtalálható
Előadás címe: A só
Ideje: 2018. február 12.
Előadás címe: A vén diófa titka
Ideje: 2018. március 4.
Előadás címe: Majális
Ideje: 2018. május 14.
Előadás címe: Harisnyás Pippi
Ideje: 2018. október 15.
Előadás címe: Csodatévő fakéreg
Ideje: 2018. november 5.
Előadás címe: Az erdő Mozartjai
Ideje: 2018. december 11.
Résztvevők száma összesen: 4295 fő
Rendezvény megnevezése: Lélekbérlet
2018. őszén egy teljesen új bérlet került bevezetésre, mely a léleknek nyújt kikapcsolódást. A
bérlet a spiritualitás világába repít el bennünket, és a pozitív életszemlélet, párkapcsolati
témák, önbizalom építés, és az élet szeretete kerül előtérbe benne.
Előadás címe: Lippai Marianna
Ideje: 2018. szeptember 14.
Előadás címe: Marcsó Csilla
Ideje: 2018. október 5.
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Előadás címe: Kerner Tibor
Ideje: 2018. november 30.
Résztvevők száma összesen: 569 fő
Rendezvény megnevezése: Hagyományőrző karácsonyi kézműves foglalkozások
Helyszín: Bessenyei Ferenc Művelődési Központ
Időpont: 2018. december 2., 9., 16., 23. 15.00-18.00 óra
Célcsoport: családi program
Résztvevők száma: 72 fő
Célkitűzés: karácsony ünnepköréhez tartozó hagyományok felelevenítése, népszokások
ápolása
Tartalom: hagyományőrző közösségi tevékenységek, kreatív munka, az ünnepre hangolódás
különféle tevékenységek segítségével

4.5 Az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek
biztosítása
Rendezvény megnevezése: Gárdonyi Géza: A bor című előadás
Időpont: 2018. február 24.
Célcsoport: 18- 90 év
Résztvevők száma: 153 fő
Tartalom: Az Apátfalvi Pódium Színpad amatőr társulatának szereplésével A bor című falusi
történet bemutatása, Gömöri Krisztián, a Szegedi Nemzeti Színház művészének
rendezésében.
Rendezvény megnevezése: Molnár Eszter fotó és festmény kiállítása
Időpont: 2018. Február 19 - Március 14.
Célcsoport: 18- 90 év
Résztvevők száma: 250 fő
Tartalom: Egy fiatal fotós és festő hölgy első bemutatkozása a művelődési központban és
Hódmezővásárhelyen.
Rendezvény megnevezése: Jazzbalett évzáró
Időpont: 2018. június 3.
Célcsoport: 11- 28 év
Résztvevők száma: 353 fő
Tartalom: A intézményben működő jazzbalett csoport évzáró bemutatója. A mozgáskultúra
bemutatása kiváló koreográfiára.
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Rendezvény megnevezése: Kankalin Néptánccsoport estje
Időpont: 2018. június 9-10.
Célcsoport: 6- 89 év
Résztvevők száma: 800 fő
Tartalom: A Bessenyei díjas helyi néptánccsoport csoportjainak bemutatkozó estje kiváló
élőzenés kísérettel.

4.6 Tehetséggondozás és -fejlesztés feltételeinek biztosítása

Rendezvény megnevezése: Drámapedagógiai foglalkozások
Időpont: hetente 2 alkalommal
Célcsoport: 5- 12 év közötti fiatalok
Résztvevők száma: 60 fő
Célkitűzés: A drámapedagógiai foglalkozás 2012 októbere óta áll a hódmezővásárhelyi
iskolák és óvodák rendelkezésére. 2018-ban a drámafoglalkozásokon összesen 1 172 gyermek
és kísérő tanár vett részt. Megadott tematika szerinti órák, de számos esetben az osztályra,
illetve a tananyagra szabott órák.

Rendezvény megnevezése: Megyei francia szavalóverseny
Időpont: 2018. március 22.
Résztvevők száma: 40 fő
Célcsoport: 14-18 év közötti fiatalok
Tartalom: A megyéből érkező, francia nyelvet tanuló diákok versmondási versenye
Rendezvény megnevezése: Városi népdaléneklési verseny
Időpont: 2018. március 20.
Célcsoport: 6-14 év közötti fiatalok
Résztvevők száma: 80 fő
Tartalom: A város általános iskoláiból érkező gyermekek éneklési versenye
Rendezvény megnevezése: Petőfi szavalóverseny döntő
Időpont: 2018. március 15.
Célcsoport: 7- 18 év közötti fiatalok
Résztvevők száma: 60 fő
Tartalom: az immáron 33. alkalommal megrendezésre kerülő Petőfi
szavalóversenyen a diákok bemutathatják tehetségüket és szavalóképességüket.
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Sándor

Rendezvény megnevezése: Bóbita est
Időpont: 2018. június 16- 17.
Célcsoport: 6- 80 év
Résztvevők száma: 800 fő
Tartalom: Az intézmény tánccsoportjainak estje, melyen közel 700 gyermek mutatja be azt a
tudást, melyet hétről hétre az intézmény falain belül tanul meg.
Rendezvény megnevezése: Komplex Dance tánccsoport évzáró
Időpont: 2018. június 24.
Célcsoport: 6- 80 év
Résztvevők száma: 353 fő
Tartalom: A városban 2015 óta működő Komplex Dance Stúdió estje, ahol közel hatvan lány
sajátítja el a balett alapjait. A gálán öt csoport mutatja be az egész évben szerzett tudását.
Rendezvény megnevezése: Árendás Néptánccsoport előadása
Időpont: 2018. november 24.
Célcsoport: 6- 70 év
Résztvevők száma: 353 fő
Tartalom: A városban tevékenykedő néptánccsoport bemutató estje, melyen
néptánccsoport berkein belül táncot tanuló gyermekek mutatják be néptánc tudásukat.

a

Rendezvény megnevezése: 33. Amatőr Művészeti Fesztivál Döntő
Időpont: 2018. december 16.
Célcsoport: 6- 80 év
Résztvevők száma: 400 fő
Tartalom: Az Amatőr Művészeti Fesztivál ezért hivatott létrejönni, hogy a tehetségeket
felkutassa, és teret engedjen nekik a bemutatkozásra. A művelődési központ nemcsak a
városban, hanem a térségben és a megyében élő amatőr előadók és csoportok részére biztosít
bemutatkozási és megmérettetési lehetőséget. A fesztivál műfaji és korosztályos korlátozás
nélkül fogadja a produkciókat és mutathatja meg tehetségét a szakmai zsűri előtt.

4.7 Kulturális alapú gazdaságfejlesztés
Rendezvény megnevezése: Bor,-és gasztrofesztivál
Helyszín: Kossuth tér és dr. Rapcsák András sétálóutca
Időpont: 2018. augusztus 17-20.
Célcsoport: minden korosztály
Résztvevők száma: kb. 10 000 fő
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Célkitűzés: a gasztronómia, konyhaművészet és a kultúra népszerűsítése, értékközvetítés,
étkezési kultúra fejlesztése
Tartalom: négy napos fesztivál, melynek célja a magyar borkultúra sokszínűségének,
gazdagságának és kiemelkedő színvonalának széleskörű megismertetése. A családi
pincészetektől kezdve a leghíresebb borászatokig, a termelők széles skálája kínálja jobbnál
jobb borait. A kitűnő borok mellett a helyi gasztronómiai specialitások is megjelennek, és a
fesztivál elmaradhatatlan kísérője a népművészeti vásár és a nívós kulturális programok.
Rendezvény megnevezése: Őszi hetek rendezvénysorozat kirakodóvásár
Helyszín: dr. Rapcsák András sétálóutca
Ideje: 2018. október 6-7.
Célcsoport: minden korosztály
Résztvevők száma: 300 – 1000 fő
Célkitűzés: hagyományápolás, helyi termelők támogatása, értékteremtés, gazdaságfejlesztés
Tartalom: Az Őszi hetek rendezvénysorozat közel 40 éve a város meghatározó eseménye,
mely az Európában is egyedülálló Őszi Tárlat rendezvényhez kapcsolódik. A két napos
rendezvény ideje alatt helyi termelők várják portékáikkal a rendezvényre érkezőket.
Vásárhely tradicionális ízei, helyi termékek és portékák, éjszakai főzőverseny, kézműves
kirakodó vásár, aszfaltrajzverseny, népi ruha divatbemutató, gyermekprogramok és
fantasztikus koncertek.
Rendezvény megnevezése: Árkádos kézműves vásár
Helyszín: Népművészeti Tájház
Ideje: minden hónap 2. péntekje 8-14.00 óra
Alkalmak száma: 12 vásár
Célcsoport: minőségi helyi kézműves termékeket kedvelő vásárló közönség
Résztvevők száma: vásáronként kb. 80 fő
Célkitűzés: hagyományápolás, helyi termelők támogatása, értékteremtés, gazdaságfejlesztés
Tartalom: 21 termelő a város szívében található Népművészeti Tájházban és környékén várja
vásárlóit minden hónapban. Termékeik: házi sajtok, füstölt húsáruk, mézek, lekvárok,
szörpök, gyógyteák, házi pálinka, savanyúságok, idény gyümölcsök, túró lepények, szárított
zöldségek, aszalt gyümölcsök, fürjtojásos termékek, homoktövis termékek, gyümölcslevek,
kézműves csokoládék, házi sütemények, házi szappanok, kézműves termékek.
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4.8 Marketing

A Bessenyei Ferenc Művelődési Központ 2017-ben egy teljesen új marketing stratégia
mentén kezdte folytatni az utat. A korábban minden háztartásba eljuttatott papíralapú
programfüzetet, mely rendkívül költséges volt, azonban nem elég hatékony, felváltotta az
elektronikus és online hirdetési platformokon való hirdetések. Az intézmény honlapja
megújult és egy teljesen fiatalos, a kor igényeihez igazodó oldalt sikerült kialakítani, mely
évről évre egyre több látogatót vonz. Az intézmény programjai hirdetésénél legfőképpen a
közösségi médiát használja, melyen célzott hirdetéseket feladva éri el régi és új látogatóit és
vendégeit. Az intézmény közösségi oldala 2018. év végére meghaladta a 4200 főt.
Figyelembe véve, hogy a látogatóink komoly százaléka az idősebb korosztályból kerül ki,
ezért alkalmanként a helyi hirdetőújságokban is helyezünk el hirdetéseket. Az intézmény a
helyi és a szegedi rádióval is jó kapcsolatot ápol, így programjaink ott is rendszeresen
megjelennek és elhangzanak. Az intézményben zajló programok plakátjait rendszeresen
elhelyezzük a város forgalmasabb csomópontjaira, ezzel még jobban felkeltve a városban élők
érdeklődését az események iránt.

4.9 Pályázatok

2018-ban megnyert és elszámolt pályázatok:
- NKA Nemzeti Kulturális Alap Komolyzenei Kollégiuma - Steinway komolyzenei bérlet
500 000 Ft.
- NKA Nemzeti Kulturális Alap Közművelődés Kollégiuma Kistérségi Amatőr Művészeti
Fesztivál 700.000 Ft
- Emberi Erőforrások Minisztériuma Csoóri Sándor Program fellépő ruhák elkészíttetése és
koreográfia: 1 800 000 Ft.

2019-be futó pályázatok:
- NKA Nemzeti Kulturális Alap Közművelődés Kollégiuma - Petőfi Sándor Szavalóverseny
és Rajzpályázat 700.000 Ft
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- NKA Nemzeti Kulturális Alap Közművelődés Kollégiuma - Illla berek, nádak erek
honismereti tábor 500.000 Ft
- Emberi Erőforrások Minisztériuma Csoóri Sándor Program fellépő ruhák elkészíttetése és
koreográfia: 2 000 000 Ft
- Czirbusz Piroska Emlékére a Hódmezővásárhelyi Művészetekért Közalapítvány pályázata
hódmezővásárhelyi vagy ahhoz kötődő szerző(k) irodalmi, művészeti, tudományos műve
kiadásának támogatására – Bessenyei Színkör új darabjának bemutatása 200.000 Ft
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5. Munkaterv 2019.
tevékenység

forma

megnevezése

időpont/

program célja

tartalom

rendszeres

célcsop

tervezett

humán

ort

létszám

erőforrá

ség
Prém Szabolcs

kiállítás

kiállítása

jan.1-

alapszolgáltatás megnevezése

s igény
kultúra közvetítés

festménykiállítás

16-99

120 fő

2 fő

febr.1.

A hagyományos közösségi kulturális
értékek átörökítése feltételeinek
biztosítása

Borbás Edina

ismeretterjes

könyvbemutatója

ztő előadás

Véradás

rendezvény

jan. 10.

könyvbemutató

könyvbemutató, interaktív

25-65

50 fő

2 fő

beszélgetés
jan. 12.

helyi identitás

véradás

A tehetséggondozás- és -fejlesztés
feltételeinek biztosítása

18-99

90 fő

2 fő

erősítése,

Közösségi és társadalmi részvétel
fejlesztése

jótékonyság
Magyar Nótaest

koncert

jan.18.

kultúra közvetítés,

Magyar nóta

30-99

353 fő

6 fő

szórakoztatás

A hagyományos közösségi kulturális
értékek átörökítése feltételeinek
biztosítása

Játékosok Klubja

rendezvény

jan. 19.

szórakozás

társas játékok

6-99

25 fő

1 fő

Közösségi és társadalmi részvétel
fejlesztése

Arról, hogy mi a

színházi

groteszk- Örkény

előadás

jan. 24.

kultúra közvetítés,

irodalom és történelem óra

14-99

353 fő

6 fő

szórakoztatás

A hagyományos közösségi kulturális
értékek átörökítése feltételeinek
biztosítása

Bessenyei bérlet (6

színházi

jan.29-

kultúra közvetítés,

bérletes előadás)

előadás

dec.21.

szórakoztatás

Színházi előadások, darabok.

16-99

353 fő

8 fő

A hagyományos közösségi kulturális
értékek átörökítése feltételeinek
biztosítása

Bessenyei díjátadó

rendezvény

febr. 10.

helyi identitás

Városi elismerések, díjak

erősítése

átadása.

16-99

353 fő

8 fő

A hagyományos közösségi kulturális
értékek átörökítése feltételeinek
biztosítása

Színházi előadások, darabok.

Gombos bérlet (4

színházi

febr. 14-

kultúra közvetítés,

bérletes)

előadás

dec.20.

szórakoztatás

Steinway bérlet (4

komolyzenei

jan. 03-

kultúra közvetítés,

bérletes előadás)

koncertek

dec.20.

szórakoztatás

Óvodás kisiskolás

színházi

febr. 4-dec.

kultúra közvetítés,

Színpadi mesejátékok,

bérlet (6 bérletes

előadás

14.

szórakoztatás

gyermekeknek szóló színházi

elődadás)
Árkádos piac

16-

353 fő

8 fő

A hagyományos közösségi kulturális értékek
átörökítése feltételeinek biztosítása

komolyzenei koncertek

16- év

353 fő

9 fő

A hagyományos közösségi kulturális értékek
átörökítése feltételeinek biztosítása

6-10

353 fő

6 fő

A hagyományos közösségi kulturális értékek
átörökítése feltételeinek biztosítása

darabok.
rendezvény

havi 1

kulturális alapú

Helyi és térségi őstermelők

alkalom

gazdaságfejlesztés,

vására.

16-99

300-400

1 fő

Kulturális alapú gazdaságfejlesztés

2 fő

A hagyományos közösségi kulturális értékek

fő/ alk.

hagyományőrzés
Kisné Máji Etelka

kiállítás

kiállítása
Dumaszínház

febr. 6-

kultúra közvetítés

festménykiállítás

30-99

febr. 24.
rendezvény

évi 4

átörökítése feltételeinek biztosítása
szórakoztatás

szórakoztató önálló estek

18-60

353 fő

8 fő

alkalom
Ismerős Arok Akusztik

rendezvény

febr. 15.

A közösségi és társadalmi részvétel
fejlesztése

szórakoztatás

könnyűzenei koncert

18-99

353 fő

8 fő

- 20 éves jubileumi

A hagyományos közösségi kulturális értékek
átörökítése feltételeinek biztosítása

koncert
Illatvarázs

rendezvény

febr. 16.

kultúra közvetítés

Aromaterápia, bemutató,

20-60

60 fő

2 fő

interaktív beszélgetés
Szerelmes Vásárhelyi
költők

rendezvény

febr. 16.

helyi identitás

Színházi előadás

átörökítése feltételeinek biztosítása
14-50

erősítése, kultúra

A hagyományos közösségi kulturális értékek

60 fő

5 fő

A hagyományos közösségi kulturális értékek
átörökítése feltételeinek biztosítása
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közvetítés
A helység kalapácsa

rendezvény

febr. 17.

helyi identitás

Színházi előadás

12-99

250 fő

6 fő

erősítése, kultúra

A hagyományos közösségi kulturális értékek
átörökítése feltételeinek biztosítása

közvetítés
Filharmónia Ifjúsági

rendezvény

bérlet
Iskolaestek

Lélekbérlet (6 bérletes

rendezvény

rendezvény

előadás)
Zeneiskolai koncertek

Magic show

hangverseny

rendezvény

8-18

300 fő

5 fő

febr. 20.-

kultúra közvetítés,

komolyzenei koncert általános

A hagyományos közösségi kulturális értékek

április 24.

szórakoztatás

és középiskolás tanulók részére

évi 20

helyi identitás

Ifjú tehetségek bemutatkozása

7-99

353 fő

5 fő

Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

alkalom

erősítése

febr. 22-

önismeret

Spiritualitás, pszichológia,

18-80

353 fő

6 fő

A hagyományos közösségi kulturális értékek

dec. 10.

fejlesztése

önismeret

évi 30

helyi identitás

Ifjú tehetségek bemutatkozása

alkalom

erősítése

febr. 23.

szórakoztatás

átörökítése feltételeinek biztosítása

átörökítése feltételeinek biztosítása
7-99

200 fő

5 fő

A hagyományos közösségi kulturális értékek
átörökítése feltételeinek biztosítása

gyerekelőadás

6-99

353 fő

8 fő

A hagyományos közösségi kulturális értékek
átörökítése feltételeinek biztosítása

Lármafa, Pusztacsárda

rendezvény

febr. 24.

kultúra közvetítés,

Üllési táncegyüttes műsora

30-99

353 fő

6 fő

szórakoztatás
Kaviár és lencse

színházi

febr. 26.

előadás
Lucien Hervé Kamera

kiállítás

Klub kiállítása
Téltemetés,

kultúra közvetítés,

átörökítése feltételeinek biztosítása
Színházi előadás

25-99

353 fő

8 fő

szórakoztatás
febr. 26-

kultúra közvetítés

márc. 2.

fotó kiállítás

6-99

120 fő

2 fő

A hagyományos közösségi kulturális értékek
átörökítése feltételeinek biztosítása

helyi identitás

hagyományőrzés

12-99

200 fő

10 fő

erősítése,

lovasfarsang

A hagyományos közösségi kulturális értékek
átörökítése feltételeinek biztosítása

márc.24.
rendezvény

A hagyományos közösségi kulturális értékek

A hagyományos közösségi kulturális értékek
átörökítése feltételeinek biztosítása

megemlékezés
Városi gyerekfarsang

rendezvény

márc. 3.

helyi identitás

családi program

3-99

erősítése,

34

100-150 fő

8 fő

Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

megemlékezés
Petőfi Szavaló verseny

rendezvény

(2 selejtező, 1 döntő)

Márc. 4-

helyi identitás

15.

erősítése,

versmondó tehetségkutató

12-99

100-120 fő

5 fő

Tehetséggondozás és- fejlesztés feltételeinek
biztosítása

megemlékezés
Dr. Kószó Ferenc

ismeretterjes

előadása Cyber bűnözés

ztő előadás

márc. 11.

nyugdíjasok

ismeretterjesztő előadás

60-99

330 fő

3 fő

Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

ismeretterjesztő előadás

7-18

340 fő

3 fő

Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

Néptánc műsor

20-99

200 fő

6 fő

A hagyományos közösségi kulturális értékek

figyelmének
felhívása a témára

Bűnmegelőzési Osztály

ismeretterjes

rendezvénye

ztő előadás

márc. 13.

gyermekek
figyelmének
felhívása a témára

Sepsiszentgyögyi

rendezvény

márc. 14.

kultúra közvetítés,
hagyományőrzés

Háromszék

átörökítése feltételeinek biztosítása

Táncegyüttes
MOZGÁS!

ismeretterjes

márc. 20-

Sportbeszélgetés

ztő előadás

június 10.

Dr. Zacher Gábor
előadása

ismeretterjes

márc. 25.

ztő előadás

kultúra közvetítés

ismeretterjesztő előadás

12-99

120 fő

2 fő

Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

gyermekek

ismeretterjesztő előadás

14-99

353 fő

2 fő

A hagyományos közösségi kulturális értékek

figyelmének

átörökítése feltételeinek biztosítása

felhívása a témára
Kijev City Balett-

rendezvény

márc. 26.

Rómeó és Júlia
Könyvszobor kiállítás

kultúra közvetítés,

Balett előadás

20-99

353 fő

8 fő

szórakoztatás
kiállítás

ápr. 1-23.

kultúra közvetítés

megismertetése feltételeinek biztosítása
könyvekből készült szobrok

12-99

150 fő

2 fő

kiállítása
Városi KI-MIT TUD?

rendezvény

ápr. 4.

Ifjú tehetségek

A hagyományos közösségi kulturális értékek

A hagyományos közösségi kulturális értékek
átörökítése feltételeinek biztosítása

családi program

7-14

300 fő

5 fő

Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

családi program

7-99

300 fő

5 fő

Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

bemutatkozása
Roma Kultúra Napja

rendezvény

ápr. 4.

helyi identitás
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megerősítése
SEMMELWEIS

színházi

oratorikus kórkép

előadás

Költészetnapi

rendezvény

ápr. 5.

kultúra közvetítés,

Színházi előadás

20-99

353 fő

8 fő

szórakoztatás
ápr. 9.

Trendhagyó irodalom

A hagyományos közösségi kulturális értékek
átörökítése feltételeinek biztosítása

kultúra közvetítés,

könnyűzenei koncert, versek

szórakoztatás

megszerettetése zenés formában

önismeret

ismeretterjesztő előadás

12-18

353 fő

6 fő

A hagyományos közösségi kulturális értékek
átörökítése feltételeinek biztosítása

óra a KÁVÉSZÜNET
zenekarral
dr. Kádár Annamária

rendezvény

ápr. 9.

előadása
Francia-Magyar Baráti

20-99

353 fő

6 fő

fejlesztése
rendezvény

ápr. 11.

verseny

átörökítése feltételeinek biztosítása
szavaló verseny

3 fő

12-18

Társaság
Mazsola és Tádé

A hagyományos közösségi kulturális értékek
átörökítése feltételeinek biztosítása

bábelőadás

ápr. 13.

kultúra közvetítés,

családi program

6-12

353 fő

6 fő

szórakoztatás
Crazy Little Queen

emlékkoncer

Tribute Band

t

Csodatévő fakéreg

színházi

ápr. 14.

kultúra közvetítés,

ápr. 17.

kultúra közvetítés,

könnyűzenei koncert

16-99

353 fő

6 fő

ápr. 19.

rendezvény

ápr. 20.

A hagyományos közösségi kulturális értékek
átörökítése feltételeinek biztosítása

Gyerekelőadás

7-12

900 fő

5 fő

szórakoztatás

rendezvény

A hagyományos közösségi kulturális értékek
átörökítése feltételeinek biztosítása

szórakoztatás

előadás
Adventisták

A hagyományos közösségi kulturális értékek

A hagyományos közösségi kulturális értékek
átörökítése feltételeinek biztosítása

300 fő

5 fő

Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

50 fő

2 fő

A hagyományos közösségi kulturális értékek

jótékonysági est
Hangfürdő

testi lelki spirituális
feltöltődés

Molnár Ferenc:

Színházi

Üvegcipő

előadás

LHKK kiállítás

fotókiállítás

ápr. 28.

kultúra közvetítés,

átörökítése feltételeinek biztosítása
színházi előadás

20-99

353 fő

8 fő

szórakoztatás
Ápr. 24-

kultúra közvetítés

A hagyományos közösségi kulturális értékek
átörökítése feltételeinek biztosítása

fotókiállítás

12-99

máj. 12.

120 fő

2 fő

A hagyományos közösségi kulturális értékek
átörökítése feltételeinek biztosítása
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Országos

rendezvény

máj. 6.

verseny

rendezvény

Máj. 7.

szórakoztatás

6-12

3 fő

Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

6 fő

A közösségi és társadalmi részvétel

Mesevetélkedő döntő
Dumaszínház

szórakoztató önálló estek

18-99

353 fő

fejlesztése
Országos Tornyai János

rendezvény

máj. 11.

verseny

Ifjú tehetségek megmérettetése

6-18

90 fő

3 fő

Festészet verseny
Pál Ferenc-A

A hagyományos közösségi kulturális értékek
átörökítése feltételeinek biztosítása

rendezvény

máj. 16.

szorongástól az

önismeret

ismeretterjesztő előadás

20-99

353 fő

6 fő

fejlesztése

A hagyományos közösségi kulturális értékek
átörökítése feltételeinek biztosítása

önbecsülésig
Hot Men Dance Show

rendezvény

máj. 17.

szórakoztatás

revütánc

18-40

353 fő

6 fő

A hagyományos közösségi kulturális
értékek átörökítése feltételeinek
biztosítása

Nyugdíjas alkotók

kiállítás

máj. 18-25.

rendezvény

Máj. 25.

40-80

110 fő

2 fő

rendezvény

Jún. 1.

helyi identitás

helyi identitás

60-99

353 fő

5 fő

Fogarassy Judit

kiállítás

rendezvény

június 1-

helyi identitás

18.

megerősítése

június 9.

helyi identitás

Néptánc műsor

20-99

353 fő

5 fő

Bóbita est

jún. 15-16.

helyi identitás

rajzkiállítás

12-99

90 fő

2 fő

kiállítás

jún. 19-30.

helyi identitás

A hagyományos közösségi kulturális értékek
átörökítése feltételeinek biztosítása

Tánc és mozgás

6-99

353 fő

5 fő

A hagyományos közösségi kulturális értékek
átörökítése feltételeinek biztosítása

Néptánc műsor

6-99

353 fő

5 fő

megerősítése
Tízek Alkotó Kör

A hagyományos közösségi kulturális értékek
átörökítése feltételeinek biztosítása

megerősítése

Táncstúdió évzárója

A hagyományos közösségi kulturális értékek
átörökítése feltételeinek biztosítása

megerősítése
Péczely kiállítás

A hagyományos közösségi kulturális értékek
átörökítése feltételeinek biztosítása

megerősítése

Találkozó
Kankalin est I.

kézműves alkotások kiállítása

megerősítése

kiállítása
Tiszántúli Népdalköri

helyi identitás

A hagyományos közösségi kulturális értékek
átörökítése feltételeinek biztosítása

Kézműves kiállítás
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20-40

120 fő

2 fő

A hagyományos közösségi kulturális értékek

megerősítése

kiállítása
Napraforgó Népdalkör-

rendezvény

jún 22.

helyi identitás

60-99

300 fő

5 fő

megerősítése

találkozó
Stars of Hope est

átörökítése feltételeinek biztosítása

rendezvény

jún. 23.

helyi identitás

átörökítése feltételeinek biztosítása
Tánc és mozgás

6-99

353 fő

5 fő

megerősítése
Komplex Dance Stúdió

rendezvény

jún. 29.

helyi identitás

kiállítás

Júl. 1-22.

hagyományőrzés

Tánc és mozgás

6-99

353 fő

5 fő

kerékpár kiállítás

20-60

150 fő

2 fő

Aprók tánca I. tábor

Nyári tábor

júl.1-6.

Nyári tábor

Nyári tábor

Júl. 1-5

Júl. 1-5

Kalóz tábor

Nyári tábor

Júl. 1-5

Mese tábor I.

Nyári tábor

Júl. 1-5

(kicsiknek)
Sherlock Holmes Tábor
Agyagműves II. tábor

Aprók tánca II. tábor

A hagyományos közösségi kulturális értékek
átörökítése feltételeinek biztosítása

hagyományőrzés

Csipkeverés alapjainak

40-70

30 fő

2 fő

elsajátítása
Agyagműves tábor I.

A hagyományos közösségi kulturális értékek
átörökítése feltételeinek biztosítása

kiállítás
Csipkeverő tábor

A hagyományos közösségi kulturális értékek
átörökítése feltételeinek biztosítása

megerősítése
Veteránkerékpár

A hagyományos közösségi kulturális értékek

Nyári tábor

Nyári tábor

Nyári tábor

Júl.8-12.

Júl.8-12.

Júl.8-12.

A közösségi és társadalmi részvétel
fejlesztése

szünidő tartalmas

Agyagozási technikák

6-12

20 fő

2 fő

A közösségi és társadalmi részvétel
fejlesztése

eltöltése

elsajátítása

szünidő tartalmas
eltöltése

Néptánc tanulás játékos

6-12

20 fő

2 fő

A közösségi és társadalmi részvétel
fejlesztése

szünidő tartalmas
eltöltése
szünidő tartalmas
eltöltése

Kincskeresés, rejtvényfejtés

6-12

20 fő

2 fő

Meseolvasás, vetítés,bábozás,

4-7

20 fő

2 fő

A közösségi és társadalmi részvétel
fejlesztése
A közösségi és társadalmi részvétel
fejlesztése

szünidő tartalmas
eltöltése

Rejtélyek megoldása, nyomozás,

6-12

20 fő

2 fő

A közösségi és társadalmi részvétel
fejlesztése

szünidő tartalmas
eltöltése

Agyagozási technikák

6-12

20 fő

2 fő

A közösségi és társadalmi részvétel
fejlesztése

szünidő tartalmas
eltöltése

Néptánc tanulás játékos

6-12

20 fő

2 fő

A közösségi és társadalmi részvétel
fejlesztése

feladatok által

kézműves foglalkozás
bűnügyek felderítése

elsajátítása

feladatok által
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szünidő tartalmas
eltöltése
szünidő tartalmas
eltöltése

Kísérletek,

6-12

20 fő

2 fő

Ismerkedés az egészséges

6-12

20 fő

2 fő

szünidő tartalmas
eltöltése

Kézműves foglalkozások,

6-12

20 fő

2 fő

A közösségi és társadalmi részvétel
fejlesztése

szünidő tartalmas
eltöltése

Az állatgondozás és nevelés

6-12

20 fő

2 fő

A közösségi és társadalmi részvétel
fejlesztése

szünidő tartalmas
eltöltése

Az állatok megismerése

6-12

20 fő

2 fő

A közösségi és társadalmi részvétel

Júl. 29-aug.
2.

szünidő tartalmas
eltöltése

Görkorcsolya, ugráló kötél edzés

Nyári tábor

aug. 5-9.

szünidő tartalmas
eltöltése

Nyári tábor

aug. 5-9.

szünidő tartalmas
eltöltése

Színjátszás játékos keretek

társadalmi

Prevenciós előadások, kiállítás,

világnapja - Állai jó

problémára való

filmvetítés, játékos feladatok

nap

figyelemfelhívás

kicsiknek és nagyonknak

szórakoztatás,

Bor és-Gasztrofesztivál, Egész

gasztro élmények

napos, tartalmas és minőségi,

nyújtása

családi programok, koncertek

helyi identitás

Városi elismerések, díjak

erősítése

átadása.

helyi identitás

Egész napos, tartalmas és

Tuti tudósok tábor

Nyári tábor

Júl.8-12.

Élmény és egészség

Nyári tábor

Júl.8-12.

Tábor
Kézműves tábor

Barátaink az állatok

Nyári tábor

Nyári tábor

Júl. 15-19.

Júl. 15-19.

Tábor
Állati küldetés tábor

Görkorcsolya tábor

Mese tábor II.

Nyári tábor

Nyári tábor

Júl. 22-26.

(nagyoknak)
Színjátszó tábor

Kóbor állatok

Borfesztivál

Boldog Gizella díj

rendezvény

fesztivál

rendezvény

aug. 16.

aug. 16-20.

aug. 19.

átadó
Őszelő Népzenei

fesztivál

szept. 7.

táplálkozással és életvitellel

kreativitás fejlesztése

megismerése

A közösségi és társadalmi részvétel
fejlesztése
A közösségi és társadalmi részvétel
fejlesztése

fejlesztése
6-12

20 fő

2 fő

A közösségi és társadalmi részvétel
fejlesztése

6-10

20 fő

2 fő

A közösségi és társadalmi részvétel
fejlesztése

6-12

20 fő

2 fő

A közösségi és társadalmi részvétel
fejlesztése

6-99

200 fő

8 fő

Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

6-99

20.000 fő

10 fő

A hagyományos közösségi kulturális értékek

játékos keretek között

között

átörökítése feltételeinek biztosítása

20-70

353 fő

5 fő

A hagyományos közösségi kulturális értékek
átörökítése feltételeinek biztosítása
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6-99

200 fő

5 fő

A hagyományos közösségi kulturális értékek

erősítése

minőségi, családi programok

szept. 28okt. 31.

helyi identitás

festménykiállítás

szept 27.

helyi identitás

Fesztivál
Prém Szabolcs

kiállítás

kiállítása
Magyar Népmese napja

rendezvény

átörökítése feltételeinek biztosítása
18-99

120 fő

2 fő

erősítése

átörökítése feltételeinek biztosítása
mesejátékok, játékos vetélkedők

6-12

350 fő

6 fő

erősítése
Vásárhelyi Ízök

fesztivál

Október 5.

Fesztiválja
Sárik Péter Trió

rendezvény

okt. 12.

helyi identitás

Egész napos, tartalmas és

erősítése

minőségi, családi programok

kultúra közvetítés,

könnyűzenei jazz koncert

rendezvény

okt.23.

helyi identitás
erősítése

rendezvény

okt. 26.

helyi identitás

koncert
KRIKO kupa

6-99

900 fő

10 fő

rendezvény

Nov. 15.

20-70

353 fő

6 fő

kiállítás

Nov. 11Dec.2

kultúra közvetítés

Megemlékezés és koszorúzás az
’56-os forradalom és
szabadságharc tiszteletére.
sport verseny

40-80

200 fő

6 fő

Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

20-50

353 fő

5 fő

A hagyományos közösségi kulturális értékek
átörökítése feltételeinek biztosítása

családi program

20-99

Amatőr művészek

3 fő

hagyományőrzés,
mozgásfejlesztés,
ismeretterjesztés

Advent

rendezvény

Dec.1-22.

helyi identitás

Népi hagyományok, játékok
megismerése, tárgyalkotó
foglalkozások szakképzett
foglalkozásvezetőkkel.
kézműves foglalkozások,

erősítése

koncertek, vásár

december
16.

helyi identitás

Amatőr művészek

erősítése

bemutatkozása,

december

helyi identitás

ajándék osztás és tartalmas

Fesztivál
rendezvény

A hagyományos közösségi kulturális értékek

60 fő

2 fő

A hagyományos közösségi kulturális értékek
átörökítése feltételeinek biztosítása

nov.

rendezvény

20- 99

bemutatkozása

rendezvény

Városi gyerekfarsang

400 fő

átörökítése feltételeinek biztosítása

Márton nap

Amatőr Művészeti

A hagyományos közösségi kulturális értékek
átörökítése feltételeinek biztosítása

erősítése

Családi Nap
Kriczki Zita kiállítása

helyi identitás

A hagyományos közösségi kulturális értékek
átörökítése feltételeinek biztosítása

erősítése
V. Esélyegyenlőségi

A hagyományos közösségi kulturális értékek
átörökítése feltételeinek biztosítása

szórakoztatás
Október 23-i Ünnepi

A hagyományos közösségi kulturális értékek

6-99

150 fő

8 fő

A hagyományos közösségi kulturális értékek
átörökítése feltételeinek biztosítása

6-99

400 fő

8 fő

Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

6-99

250 fő

6 fő

Tehetséggondozás és- fejlesztés feltételeinek
biztosítása
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6-14

700 fő

8 fő

Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

erősítése

program biztosítása a
rászorulóknak

Klubok, szakkörök
tevékenység
megnevezése

néptánc tanítás

néptánc, népi játékok

1,5-14

150 fő

amatőr színjátszás

mesék, irodalmi művek
színpadra állítása
közösség építés

8-99

24 fő

klub

időpont/
rendszeres
ség
heti 2
alkalom
heti 2
alkalom
kéthetente

16-

10 fő

használati tárgyak, formák
tervezése, varrása.
közösség építés
A fotográfia népszerűsítése,
közösség építés
A hímzési és szövési technikák
elsajátítása, hagyományőrzés
valamint a hagyomány életben
tartása. Közösség építés
közösség építés

16-

10 fő

16-

25 fő

16-

5 fő

55-

15 fő

A kötési és horgolási technikák
elsajátítása, hagyományőrzés,
közösség építés
Tűzzománc technika elsajátítása,
ékszerek tervezése és
kivitelezése.
közösség építés
gyűjtemény kiegészítés,
bemutatás

16-

5 fő

16-

5 fő

Művelődő közösségek létrejöttének
elősegítése…

12-

6 fő

Művelődő közösségek létrejöttének
elősegítése…

forma

program célja

BFMK
Néptánccsoportjai
Bessenyei Színkör és
Gyerekszínkör
Tulipán Foltmozaik
Klub
Margaréta Foltmozaik
Műhely

szakkör

klub

kéthetente

foltvarrás

Lucien Hervé Kamera
Klub
Díszítőművészeti Kör
Hímző- és
Szövőszakkör

klub

heti 1
alkalom
heti 1
alkalom

fotózás

Szépkorúak
tánccsoportja
Kötő- Horgoló szakkör

szakkör

heti 2
alkalom
heti 1
alkalom

néptánc tanítás

Tűzzománc szakkör

szakkör

heti 1
alkalom

hagyományőrzés

Képeslapgyűjtő szakkör

szakkör

heti 1
alkalom

képeslap gyűjtés,
cserélés

színkör

szakkör

szakkör

foltvarrás

hagyományőrzés

hagyományőrzés

tartalom
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célcsop
ort

tervezett
létszám

humán
erőforrá
s igény

alapszolgáltatás megnevezése
Művelődő közösségek létrejöttének
elősegítése…
Közösségi és társadalmi részvétel
fejlesztése
Művelődő közösségek létrejöttének
elősegítése…
Művelődő közösségek létrejöttének
elősegítése…
Közösségi és társadalmi részvétel
fejlesztése
Művelődő közösségek létrejöttének
elősegítése…
Művelődő közösségek létrejöttének
elősegítése…
Művelődő közösségek létrejöttének
elősegítése…

Gyöngyékszer készítő
szakkör

szakkör

heti 1
alkalom

Gyöngyfűzés, új
technikák
elsajátítása

Gyöngyfűzés közösségben

18-

6 fő

Művelődő közösségek létrejöttének
elősegítése…

Rajzszakkör

szakkör

heti 1
alkalom

tehetséggondozás

A rajz készség fejlesztése

10-

6 fő

Művelődő közösségek létrejöttének
elősegítése…

Promenád tánccsoport

klub

heti 3

mozgásfejlesztés

A standard és latin táncok

17-

12 fő

közösségi és társadalmi részvétel
fejlesztése

20-

40 fő

közösségi és társadalmi részvétel
fejlesztése

8-

10 fő

közösségi és társadalmi részvétel
fejlesztése

15-

25 fő

közösségi és társadalmi részvétel
fejlesztése

8-

20 fő

közösségi és társadalmi részvétel
fejlesztése

18-

10 fő

közösségi és társadalmi részvétel

alkalom
Cross tréning

klub

heti 2

elsajátítása
mozgásfejlesztés

alkalom
Jazzbalett

klub

heti 2

mozgáskultúrára nevelés
mozgásfejlesztés

alkalom
Aerobic

klub

heti 2

klub

heti 1

mozgásfejlesztés

tánc oktatás

klub

havi 2

Egészséges életmód biztosítása,
mozgáskultúrára nevelés

mozgásfejlesztés

alkalom
Dolce Dance - salsa

A kifinomult mozgás , művészi
mozgás elsajátítása

alkalom
Hastánc

Egészséges életmód biztosítása,

A hastánc művészetének
elsajátítása

mozgásfejlesztés

A salsa táncforma elsajátítása

alkalom

fejlesztése

Hódmezővásárhely, 2019. február 27.

Varga Anikó
intézményvezető
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