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BESSENYEI FERENC MŰVELŐDÉSI KÖZPONT  
2020. évi munkaterve 

 

 

 Az intézmény célja az elmúlt évekhez hasonlóan, hogy a legkülönbözőbb 

korosztályokat szólítsa meg programjaival, ezáltal biztosítva számukra a minőségi 

kikapcsolódást a város határán belül. A 2020-as programjainak kialakításánál és 

összeállításánál a legfontosabb cél a minőségi, igényes, tartalmas, változatos, minden 

korosztály igényeit kielégítő előadások, rendezvények és események szervezése. A 

programokon résztvevők véleményei és visszajelzései nagyon meghatározók, ezeket a 

visszaigazolásokat rendszeresen beépítjük munkánkba. 

2020-ban is folytatódnak a bérletes előadások, így a Bessenyei-, az Óvodás és 

kisiskolás, valamint a Lélekbérlet. Ez utóbbi esetében is különleges előadókkal várjuk majd 

az érdeklődőket.  Ugyanakkor idén is a legjobb színházak legkiválóbb színészei állnak 

színpadra, többek között Esztergályos Cecília, Koltai Róbert, Kovács Patrícia, Szabó Kimmel 

Tamás, Oroszi Tamás, Makrai Pál, Kern András, Vándor Éva, Hernádi Judit.  

     A gyermekeket különleges programokkal, koncertekkel és ismeretterjesztő kiállításokkal, 

kézműves foglalkozásokkal várjuk 2020-ban is. A kicsik a városi farsangon 

különlegesebbnél-különlegesebb jelmezekbe öltözhetnek be, a városi gyermeknapon 

nagyszerű előadók koncertjeit hallgathatják meg, és színes programok közül választhatnak. 

Márciusban a Keszekusza mese című musicalt nézhetik meg, de lesz még Lego, Hobbiállat, 

Játékos tudomány, Nosztalgia játék, Videójáték kiállítás, valamint Kisautó börze is. A felelős 

állattartás fontosságára is szeretnénk felhívni a lurkók figyelmét a kóbor állatok világnapján. 

Ehhez illeszkedve idén is megtartjuk az Állati jó napot, ahová minden négylábút és gazdiját 

várjuk.   

A nyári szünetben a művelődési központ közel 20 különféle tematikus tábort kínál a 

gyerekeknek a szabadidő tartalmas eltöltésére. A téli időszakban kézműves foglalkozásokkal 

és változatos adventi délutánokkal várjuk őket, ahol együtt készülhetnek velünk a 

karácsonyra. Az is fontos célkitűzésünk, hogy a jeles napokhoz kapcsolódóan megismerjék 

népszokásainkat és elsajátítsák a hagyományos kézműves technikákat. Mindezekhez több 

autentikus helyszín is rendelkezésünkre áll: a Népművészeti Tájház, a Kopáncsi 

Tanyamúzeum, vagy éppen a Papi féle szélmalom. De színpadi produkciókból sem lesz hiány, 

az óvodás és kisiskolás bérlet keretében A szépség és a szörnyeteg, Gulliver, az Ann-droid, és 

Az elvarázsolt egérkisasszony című mesék is életre kelnek a művelődési házban.     

A magyar népmese napjára is nagyon készülünk, ebből az alkalomból is igyekszünk 

változatos programokkal megörvendeztetni az óvodás és iskolás gyermekeket az 

intézményben. Kiemelt dátumként kezeljük a költészet napját, amelyet ebben az évben a 

Bessenyei Színkörünk előadásával ünnepelünk meg. Majd a líra után az Alföld Quartett 

muzsikájával hangolódunk a Húsvétra. Az iskolákból idén is várjuk a szebbnél szebb 

alkotásokat a Petőfi rajzversenyre, míg az irodalom szerelmesei a Petőfi Sándor 

szavalóversenyen csillogtathatják meg tehetségüket a zsűri előtt.    

 A fiatalok ismeretterjesztését is kiemelt feladatnak tekintjük. A művelődési központ 

együttműködik a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztályával.   

Ennek eredményeként színpadra kerül A mi dalunk! című zenés produkció, amely azt hivatott 

bemutatni, milyen veszélyek leselkedhetnek a mai fiatalokra. 

 A művelődési központ a tehetséggondozást, az amatőr művészpalánták és művészek 

felkarolását, támogatását is fontosnak tartja. Ebből a célból 2020-ban immár a 35. Kistérségi 

Amatőr Művészeti Fesztivált rendezzük meg, amely keretében- műfaji megkötöttség nélkül- 

bemutatkozási lehetőséget biztosítunk az egyéni és csoportos fellépőknek. Ez a program már 

számos fiatal számára hozta el a várva várt ismertséget, hiszen a városi rendezvényeken és 
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fesztiválokon rendszeres fellépési lehetőséget igyekszünk számukra biztosítani, ezzel is 

egyengetve karrierjük elindulását.   

Az amatőr és a professzionális képzőművészeket is tárt karokkal fogadjuk, 

alkotásaikat az első emeleti kiállítóteremben tárhatják a látogatók elé. 2020-ban 15 kiállítást 

tervezünk, a legkülönbözőbb műfajok felsorakoztatásával: festmények, horgolt,- és fa 

termékek, fotók, gyermekrajzok, és fémszobrok is láthatók lesznek. A kávézás világnapjához 

kapcsolódóan Prém Szabolcs kávéval festett képeiből is nyílik tárlat, ahol a kávékészítés 

jellegzetes tárgyait is meg lehet majd csodálni.  

A lelki feltöltődésre is kínálunk alternatívákat az intézmény falai között. Rögtön az év 

egy Hangfürdővel indult, ahol a résztvevők gongtálak segítségével teremthették meg a belső 

lelki nyugalmukat. Februárban az aromaterápia kedvelői élveznek előnyt, az Illatvarázs című 

előadáson az illóolajok jótékony hatásai kerülnek előtérbe. MOZGÁS! című 

sportbeszélgetéseink is folytatódnak 2020-ban, amelynek keretében a vásárhelyi kötődésű 

sportolókat az ugyancsak helyi gyökerekkel büszkélkedő Kandó Tamás sportriporter kapja 

mikrofonvégre.   

A komolyzene kedvelőinek idén az Alföld Quartett és a Bendekffy fivérek nyújtanak 

felejthetetlen élményt zongora és hegedűjátékukkal, míg a fiataloknak a Filharmónia Ifjúsági 

bérlet hozza házhoz a klasszikus muzsikát. 

Az intézmény repertoárjának kialakításában a változatosságra és színességre törekszik 

a város és a lakosság igényeit kiszolgálva, a rendelkezésre álló költségkeretet figyelembe 

vételével.  Idei kültéri programjainkat a költséghatékonyság jellemzi. A különböző tematikájú 

programokkal úgy szeretnénk minél több embert megszólítani, hogy az kevés 

költségráfordítást igényeljen. Az évi programnaptárunkban a nemzeti ünnepek és 

megemlékezések is fontos helyet kapnak. Egyebek mellett a rendszerváltás 30. évfordulója 

alkalmából egy kiállítást láthatnak az érdeklődők, amely idézetekkel, fényképekkel, korabeli 

újságcikkekkel időrendi sorrendben jeleníti meg a kommunista rendszert és az elmúlt 3 

évtized meghatározó pillanatait. Az év jeles napjaihoz illeszkedve a Népművészeti Tájház, a 

Kopáncsi Tanyamúzeum, és a Papi- féle szélmalom egész évben folyamatosan kínál tartalmas 

kikapcsolódási lehetőségeket. A Húsvétoló program részeként idén egy igazi autentikus népi 

locsoló műsort tekinthetnek meg vendégeinek, de lesz Pünkösdölő, Szent Iván éji tűzugrás, 

valamint megünnepeljük a Szent György, az András és a Márton napokat is. A tervek szerint, 

a pályázati forrásból 2020-ban megújulhat a Csúcsi Fazekasház is, ezzel is bővítve 

helyszíneinek és programjaink sorát.  

2020. évi kültéri rendezvényeinket is különleges programokkal tervezzük kiegészíteni 

az elfogadott költségvetés alapján, valamint a 2017-ben megnyert TOP-6.9.2-16 számú 

pályázatból finanszírozva. Programok széles tárházát szeretnénk megvalósítani. Többek 

között busójárást, lovas farsangot, táncházakat, tűzzsonglőr bemutatót, különféle kézműves 

foglalkozásokat, de tervezünk Tabáni forgatagot, Szikáncsi, Batidai családi napokat is. 

Szeretnénk sütögető helyeket kialakítani és ünnepélyes keretek között átadni az Európa 

Parkban, a Somogyi dombnál, vagy éppen a Hódtóban, ahogyan a helyi zenekarokra is 

számítunk fesztiválok és koncertek szervezésekor. A Csúcsi Olvasókör fennállásának 30. 

évfordulójára kiállítással szeretnék előrukkolni, Kopáncsra, vagy a Papi féle szélmalomhoz 

kerékpártúrákat is indítanánk, továbbá idén is lenne Hód Pump Track Kupa és Hód Bike 

Feszt. A felsorolásból is kitűnik, hogy szinte minden hétvégére jut majd rendezvény és 

esemény. Idén új időpontban, szeptember közepén kap helyet a VIII. Vásárhelyi Ízök 

Fesztiválja, és a II. Butellás Pálinka Mustra, mely a tavalyi évben nagy sikert aratott. Július 

végén közreműködünk a Hód-mezei csata megrendezésében is, augusztusban az 

önkormányzattal közösen szervezzük meg a Szent István királyunk tiszteletére rendezett 

programsorozatot, valamint a XVI. Bor,- és gasztrofesztivált; míg a karácsonyi időszakban 

karácsonyi vásárral és hozzá kapcsolódó programokkal várjuk a város és a környék lakosait.  
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A Bessenyei Ferenc Művelődési Központ az elmúlt évekhez hasonlóan, idén is 

folytatja a városban tevékenykedő civil szervezetekkel (Alföldi Szabadidős Egyesület, All U 

need Dance Stúdió, Hungarian Flyers stb.) és oktatási intézményekkel az együttműködést, 

igény szerint technikai, szakmai segítséget nyújtva számukra. A Magyar Vöröskereszt 

Csongrád Megyei szervezetével megkezdett jó kapcsolatot is ápoljuk, és túl azon, hogy 

helyszínt biztosítunk a véradásoknak, színházi vagy koncert belépőkkel támogatjuk a 

szervezet munkáját. Az Árkádos Kézműves Piac számára idén is biztosítjuk a Népművészeti 

Tájházat, mint a kirakodó vásáruk helyszínét.  

Az intézmény 2020-ban is minden pályázati lehetőséget igyekszik megragadni és a 

Nemzeti Kulturális Alap által kiírt pályázatokból finanszírozni programjait. Az intézmény 

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város konzorciumi partnereként tovább folytatja munkáját a 

Területfejlesztési Operatív Program keretében „A helyi identitás és kohézió erősítése 

Hódmezővásárhelyen” című TOP-6.9.2-16 számú pályázatban, amelyben az intézmény 

vezetője szakmai irányítóként látja el a pályázathoz kapcsolódó feladatokat és teendőket, 

koordinálva a négyéves időtartamú projektet. Az intézmény idén szintén két héten keresztül 

táborokat is szervez gyerekeknek, az EFOP-3.3.5-17 program jóvoltából, valamint az EFOP-

3.11.1-17-2017-00001 számú „Szülő-Suli programok a gyerekekért” című projektben tanulási 

motivációt felkeltő, erősítő rendezvényeket is kínálunk a fiataloknak.  

 

 

Hódmezővásárhely, 2020. február 3. 

 

 

 

Varga Anikó 

intézményvezető 

 


