BESSENYEI FERENC MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
2022. évi munkaterve

SZEMÉLYI FELTÉTELEK
Az Agóraként működő intézmény személyi állománya jelenleg 5 fő szakmai
munkatársból, 1 fő recepciósból, 1 fő rendezvénytechnikusból, és 2 fő rendezvény technikusi
asszisztensből áll. A szakmai munkatársak közül mindenki rendelkezik felsőfokú szakmai
végzettséggel, egy fő mesterképzést szerzett 2020-ban a SZTE Kulturális mediáció szakon,
míg 1 fő mesterképzést végez. Ezen túlmenően az intézmény és telephelyeinek (ifjúsági
Klub, Népművészeti Tájház) tisztántartását a HVSZ Zrt. foglalkoztatásában álló 3 fő takarító
munkatárs látja el.
Az intézmény sajnos nem rendelkezik marketinges munkatárssal, így a BFMK honlapját,
közösségi oldalát, valamint az intézmény által vezetett TOP pályázat közösségi oldalát három
kollega kezeli és frissíti az aktuális programokkal, újdonságokkal vagy hírekkel.
Az elmúlt időszakban a legfőbb gond a front személyzet hiánya volt, hiszen jelenleg csak 1
fő dolgozik recepciósi munkakörben, ami sajnos nem elegendő, hiszen az intézmény
hétköznaponként átlagos esetben 8.00 és 19.00 óra között tart nyitva, rendezvény esetében
akár 21.00 óráig is, míg programok esetében hétvégenként is. Sajnos 2 év alatt közel 7
személyt próbáltunk felvenni ebbe a munkakörbe, de egy idő után senki sem bírta ezt a nem
átlagos munkarendet. A legjobb, de nem végleges megoldás végül az lett, hogy kettő főt
alkalmazunk diákmunka keretében, aki az 1 fő recepciós kolleganőnek segít.
INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSEK
Az intézmény bevételeinek jelentős részét a terembérleti szerződésből származó
bevételek teszik ki, mely elsődlegesen a színházterem és a II. emeleti terem bérlését jelenti.
Sajnos 2021-ben több alkalommal is meghibásodott az intézmény légtechnikája, és volt olyan
alkalom, hogy az előadásokon vagy 10 fokot fújt be a rendszer vagy 30 fokos meleget. Ennek
tudatában a legfontosabb teendő, az intézmény légkezelőjének átvizsgálása, hibás
alkatrészeinek cseréje, esetlegesen ha szükséges, egy új PLC beszerelése beszerzése a régi
helyett. A légkezelő rendszer üzembiztos működése elengedhetetlen, hiszen rendkívül
kellemetlen, ha a terembérletként kivett teremben a nézők nem érzik jól magukat, hiszen az
előadások alatt nem csak a hideget, meleget szabályozza ez a rendszer, hanem a friss levegőt
is ez biztosítja a színházterem számára.
A másik szintén fontos infrastrukturális fejlesztés a vetítési rendszer cseréje és egy
teljesen új, a mai kornak megfelelő modern projektor beszerzése. A régi projektor sajnos már
a 10 éves használat alatt alkatrészei elöregedtek, elhasználódtak és elavulttá vált. A vetítőt
rendszeresen, szinte napi szinten használjuk, hiszen a fő vetítési rendszer része. A legkisebb
iskolai bemutatóktól kezdve a nagyobb rendezvényekig, előadásokig ezzel a projektorral
vetítünk. Jelenlegi állapotában alkalmatlan már bármilyen vetítési feladatra, hiszen a vetített
képe már alig látszódik. Ha egy produkciónak nagyobb teljesítményű vetítési eszközre lenne
szüksége, jelenleg nem tudnánk számukra biztosítani azt a terem kiadásakor, továbbá a
különböző helyi iskolák, szervezetek számára sem tudjuk biztosítani ezt a technikai
megoldást. Egy olyan új projektor beszerzése volna a cél, amely képes ezen igényeket
kiszolgálni, és ami olyan vetítési tulajdonságokkal rendelkezik (fényerő, optika), amely képes
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nagyobb színházi igényeket is kielégíteni, hiszen egy rendszer megléte hosszú távon
kifizetődő volna a folyamatos bérlési kiadásokkal szemben.
A művelődési központ külső faburkolatai az elmúlt 10 évben az időjárás és a napsütés
határára jelentősen tönkrementek, festésük megkopott. A lépcsőházban lévő nyílászárók
állapota a legrosszabb, a nap annyira kiszárította, és szétégette a fát, hogy a nyílászárók között
gyakran beáznak az ablakok. Ezeknél javasolt karbantartást beiktatni, illetve a felület
kezelését elvégezni, hogy ne romoljon tovább az állapotuk, illetve a beázás is megszűnjön.
Ehhez mindenféleképpen szakember bevonása szükséges. A munkálatok elvégzése 2022-re
már teljes mértékben elengedhetetlenné váltak.
A belső terekben lévő beázások okát az elmúlt évek alatt Önkormányzati szakemberek
segítségével sem sikerült eddig kideríteni vagy megszűntetni, ami azért rendkívül nagy gond,
hiszen eső esetén az irodák és az alagsor folyamatosan beázik. Nagy valószínűséggel az
irodák feletti csatornarendszer szétcsúszása okozza ezt a problémát, de sajnos ezidáig
kollegák nem találták meg a probléma forrását, és mindaddig nem tudjuk helyreállítani a
falakat és lefesteni azokat.
KÉPZÉSI TERVEK
Az intézmény szakmai munkatársai felsőfokú szakirányú végzettséggel rendelkeznek.
Kiss Tímea kolleganő jelenleg a Szegedi Tudományegyetem Kulturális mediáció (MA)
mesterképzés hallgatója. Emellett 2022. évben kötelezően a Közösségfejlesztés gyakorlata
120 órás képzést is elvégzi a TOP-6.9.2 pályázat keretében. Jákri Tamás rendezvénytechnikus
tavaly felvételt nyert a Budapesti Szent György Hang- és Filmművészeti Technikumba, így
képzését idén kezdi el esti tagozaton. (a képzés nagy része e-learning). Lőrincz Norbert
rendezvénytechnikusi asszisztens a 2021-ben elkezdett Színitanház Békéscsaba Szcenikus
szakát folytatja, melyet jövőre fejez be.
Az idei évben továbbá a Nemzeti Művelődési Intézet által meghirdetett ingyenes
képzésekből a Kulturális marketing, valamint Fotó és video alapismeretek képzésekre
Czeglédi Viola, Lőrincz Norbert, és Varga Anikó jelentkezne.
2022. ÉVI PROGRAMOK
Az intézmény az elmúlt két év pandémiás időszakát követően, idén mindenféle akadály és
jogszabályi korlátozás nélkül indíthatta útjára az évet, és a tavalyi év második felében
leszervezett különféle programjait, színházi előadásait, kiállításait, koncertjeit, a X.
Vásárhelyi Ízök Fesztiválját és gyermekprogramjait.
Színházi előadások
A Bessenyei Bérlet 2021/2022. évadjának utolsó két előadását láthatják idén a nézők:
február 22-én a Tanulmány a nőkről című előadást a Zenthe Ferenc Színház előadásában KisDomonkos Márk, Jászai Mari-díjas művész rendezésében, míg március 24-én az Orlai
Produkció: Kaktuszvirág című darabját Kovács Patrícia és Ötvös András szereplésével. A
Bessenyei Bérlet 2022/2023-as évad előadásainak kiválasztása már folyamatban van, és az
elmúlt évhez hasonlóan, idén is úgy tervezzük, hogy az utolsó előadáson a bérleteseink között
szavazásra bocsájtjuk a kiválasztott darabokat, és a 10-12 darabból azokat a színházi
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produkciókat választjuk és tesszük bele a soron következő évadba, amely a legtöbb szavazatot
kapta.
A bérletes előadásaink mellett, természetesen bérleten kívüli előadásokat is szervezünk a
színház szerelmeseinek, így januárban Csoóri Sándor: Párbeszéd sötétben című
koncertszínháza, tavasszal Sissy, a magyar királyné operett előadása, októberben a Színpad
kínpad 1956-1958 című előadás Nagyváradi Erzsébet színésznő és Rubold Ödön Jászai Maridíjas színművész, Érdemes művész előadásában, költészet napja alkalmából- Csuja Imre
irodalmi estje, továbbá Antoine Girard: Tabarin mester csínytevései- a Bessenyei Színkör
előadása várja az érdeklődőket. A tavalyi évben csatlakoztunk a Déryné Programhoz,
melynek keretében idén is szintén számos színházi előadást tervezünk.
Kiállítások
Az Agóraként működő intézményen belül több közösségi tér és terem található, melyek
közül az I. emeleti 202m2-es kiállítótér, a II. emeleti 220 m2 alapterületű multifunkcionális
terem és az épület aulája funkciónál kiállítások helyszíneként.
Idén is sok különleges kiállítással készülünk, illetve a tavalyi évben a vírushelyzet miatt
meg nem rendezett kiállításokat pótoljuk. Szerencsére az I. emeleti kiállítótér nagy
népszerűségnek örvend, így már múlt évben szinte teljesen betelt 2022. évre.
Januárban a kiállítások sorát a PILINSZKY 100 kiállítással kezdtük, mely a költő
munkásságát és életútját mutatta be. Ezt követően február 1-től Szentiványi Attila
ikonkiállítását tekinthették meg az érdeklődők, melyhez kapcsolódóan a Szerzetesek
Világnapja alkalmából február 2-án története címmel egy előadást is hallhattak a résztvevők.
Az évben ezen túlmenően sok képzőművészeti, fotó és festménykiállítás is várja
közönségüket, így februárban Képbe zárt versek címmel - Sipos Edit festménykiállítása,
Hajdú Ervin grafikai kiállítása, Bajusz István festménykiállítása, a Lucien Hervé kameraklub
fotókiállításai, Prém Szabolcs Kávézzunk másképpen festménykiállítása, Krizsán Nóra
gyöngykiállítása, a működő szakköreink eddigi munkáiból nyílt kiállításai, és lesz Veterán
kerékpár kiállítás is, amelyen a magyar kerékpáros kultúra egyes korszakait mutatjuk be.
A második emeleten Orchidea kiállítás várja a virágok kedvelőit áprilisban, míg májusban
játékkiállításra invitáljuk nemcsak a kicsiket, de a nagyokat is egyaránt, hiszen a régi korok
játékait is megtekinthetik az arra járók.
Koncertek
Az intézményben rendszeresen próbál és koncertezik a Péczely Attila Alapfokú Művészeti
Iskola, mind növendék, mind tanári hangversenyeket rendezve, továbbá a Hódmezővásárhelyi
Fúvószenekar is nálunk rendezi meg az elmaradt újévi koncertje helyett szervezett
Tavaszköszöntő fúvószenekari koncertet, mely nagy népszerűségnek örvend a lakosság
körében. Ezen kívül a művelődéi központ különféle komoly,- és könnyűzenei koncertekkel
várja az érdeklődőket. Januárban „S van-e hatalmasabb a gondolatnál?” címmel Cselik Gábor
zongorista és Fekete István trombitaművész jazz estjén vehettek részt az érdeklődők, melyet a
Köszönjük, Magyarország! program keretében valósítottunk meg, továbbá augusztus végén
egy Jubileumi gálaműsorral készülünk, mellyel szeretnénk megünnepelni a 10 évvel ezelőtt
létrehozott új intézményt, a Bessenyei Ferenc Művelődési Központot.
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Gyermekprogramok
Az intézmény idén is különféle színes és változatos programokkal készül a gyermekeknek.
A Hódmezővásárhelyi Tankerület Lázár Ervin pályázatának keretében tavasszal négy
előadáson vehetnek részt a gyermekek, így januárban a Kövér Béla Bábszínház: Tiszavirág
című bábelőadásán, februárban a Filharmónia Oláh Dezső Trió koncertjén, áprilisban pedig a
Szegedi Pinceszínház: Vitéz László, és az Abigél című előadásán.
Február a Farsang időszaka. A TOP-6.9.2 pályázat keretében több helyszínen is várjuk a
gyermekeket és családokat különféle farsangi programokkal, így többek között a Csúcsi
Olvasókörbe, ahol a gyermekek kézműveskedhetnek, az Ifjúsági klubba egy jó kis
szuperhősös Marvel farsangra, Szikáncsra egy családi jelmezes felvonulásra, és kézműves
foglalkozásra, valamint február 26-én 14.30 órától a dr. Rapcsák András sétálóutcán
megrendezésre kerülő Téltemető Lovasfarsang programunkra.
Márciusban több programmal is készülünk, hiszen március 5-én nemcsak a kicsik, de
felnőttek körében is egyaránt népszerű Mazsola és Tádé zenés bábjátékot tekinthetik meg.
Emellett Petőfi Sándor rajzversenyt és szavalóversenyt is hirdetünk, melyre szeretettel várjuk
a jelentkezőket. Március 19-én Tavaszi zsongás - Rolling show-t szervezünk, a TOP-6.9.2
pályázat keretében, ahol az összes helyi kerekes sport megjelenik majd, így a görkorisok,
kerékpárosok, bmx-esek, hoverboardosok. Látványos bemutatókra lehet számítani. Március
végén megkezdjük a Húsvétra hangolódást a Csúcsi és a Tarjáni Olvasókörben szintén a TOP
program keretében.
Áprilisban Hajdú Ervin grafikai kiállítása nem csak a kiállított művek és grafikák miatt
lesznek különlegesek a fiatalok számára, hanem azért is, mert Hajdú Ervin (egyelőre még
nincs konkrét dátum) előadást is fog tartani a középiskolások és általános iskola felső
osztályos tanulói számára, egyfajta pályaorientáció gyanánt, és felkeltve a figyelmet a
számítógépes grafikák elkészítésére. Április 11-én költészet napja alkalmából a fiatalok
körében közkedvelt Kávészünet zenekar műsorával kedveskedünk a fiataloknak, ahol
megzenésített verseket hallhatnak majd. Áprilisban több helyen várjuk a csalásokat különféle
Húsvéti programokkal, így április 18-án a Népművészeti Tájházba, ezt követően pedig a
Csúcsi, Tarjáni olvasókörbe, valamint Szikáncsra tojáskeresésre és kézműves foglalkozásra.
Április 20-án, a Föld Napja alkalmából közös programot szervezünk a Klímanócskákkal a
vásárhelyi óvodások számára.
Április végén egy nagyszerű családi programra várunk mindenkit szeretettel a TOP pályázat
keretében az Epreskertbe, ahol különféle fellépők, közreműködők fogják remekké tenni a
napot. Április-május-júniusban három előadásból álló bérletsorozattal várjuk az Óvodás-és
kisiskolás gyerekeket
Május a gyermekek hónapja nálunk, hiszen mind az intézmény rendezvényei, mind pedig a
TOP Közösségfejlesztés Hódmezővásárhelyen pályázat keretében nagy hangsúlyt fektetünk a
gyermekekre. Május 7-én a Magyar Sport napja alkalmából egy délutáni programot
szervezünk, melyen a hódmezővásárhelyi sportegyesületek jelennek meg és mutatják be
tevékenységeiket, továbbá különféle bemutatók színesítik a rendezvényt. Május 21-én
gyereknapot rendezünk a Csúcsi Olvasókörben. Koncert, ugrálóvár, kézműves foglalkozás,
arcfestés és sok változatos program várja a gyerekeket. Ezen a napon délelőtt harmadik
alkalommal rendezzük meg a Vásárhely Kupa - görkorcsolya versenyt, mely szintén egy
remek hétvégi kikapcsolódás. Május 28-án Új-Kishomokon Kishomoki szomszédolót
szervezünk immáron negyedik alkalommal, melyen különféle bemutatók, koncertek,
kézműves foglalkozások teszik fantasztikussá a hangulatot. Mindezen programok a TOP6.9.2 pályázat keretében valósulnak meg.
Május utolsó vasárnapján egy nagyszabású Gyermeknappal készül az intézmény, melynek
keretében idén is sok-sok meglepetéssel várjuk a gyemekeket, így lesz kézműves foglalkozás,
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interaktív játszóház, népi játékok, hooverboard és számos helyi árus fogja kínálni portékáit. A
gyermeknaphoz kapcsolódóan május 26-27-én a Hódmezővásárhelyi Helyőrség zenekar fog
Gyermeknapi koncertet adni az iskolásoknak. A BFMK épületében gyermeknap hétvégéjén
játékkiállítás várja a kicsiket és nagyokat egyaránt.
Június 4-5-én LEGO kiállítással várjuk az érdeklődőket a BFMK II. emeletére, továbbá
Pünkösd alkalmából június 4-én a Kopáncsi Tanyamúzeumban Pünkösdölő programot
szervezünk pünkösdi királyválasztással, kézműves foglalkozással és táncházzal.
Június 25-én, Szent Iván éji napja alkalmából a Népművészeti Tájházban tűzugrást és zenés
mulatságot tartunk 19.00-22.00 között a TOP pályázat keretében, és szintén ebből a
programból szervezzük meg ugyanezen a hétvégén az Ifjúsági Klub egy éves születésnapját,
mely eseményhez kapcsolódóan koncerteket és különféle látványos programokat tervezünk.
Június végétől augusztus közepéig különféle tematikus táborokkal várjuk a gyermekeket a
szünidőben. Mint minden évben idén is sok új táborral készülünk, melyekről a későbbiekben a
Szünidő 2022 kiadványban tájékozódhatnak. A TOP pályázat keretében kettő jutalomtábort is
szervezünk azoknak a diákoknak, akik jól tanultak a 2021/2022-es tanévben (a neveket az
iskolaigazgatók küldik el számunkra)
A Bodzási úti iskolában többnapos tematikus napokat szervezünk a TOP pályázat keretében
július elején, ahol többek között kézműves foglalkozások és táncház várja az érdeklődőket.
Július közepén egy nagyszabású rendezvény keretében zárjuk le a TOP-6.9.2 projektet. A
hónap végén pedig a Hód tavi csata rendezvény megvalósításában veszünk részt.
Szeptembertől óvodás,- és kisiskolás bérletünk soron következő előadásait láthatják a
gyermekek, hónap végén pedig a Magyar Népmese Napja alkalmából színes programokkal
várjuk őket. Szeptember közepén a X. Vásárhelyi Ízök Fesztálja keretében várjuk a családokat
egy közös főzésre, és egy remek kikapcsolódásra a dr. Rapcsák András sétálóúton.
November végétől minden vasárnap adventi programokkal várjuk a gyermekeket, 15.00
órától kézműves foglalkozásokra, ahol az ünnephez kapcsolódó figurákat és dekorációkat
készíthetnek, majd 17.00 órától pedig az adventi gyertyagyújtásra, ahol a helyi óvodások és
iskolások műsora mellett, különféle koncertek teszik még meghittebbé a pillanatot.
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.

Jeles napi programok
Az intézmény jeles napi programjait február 26-án a Télbúcsúztató Lovasfarsanggal
indítjuk útjára, mely egy igen népszerű program a helyiek körében. A rendezvény ideje alatt
idén nemcsak a lovasok farsangi jelmezeit díjazzunk, hanem mindazokét, akik ezen a napon
úgy döntenek, hogy megmutatják, és felöltik különleges farsangi maskarájukat. Soron
következő rendezvényünk április 18-án a Húsvétoló program lesz. Az elmúlt két év
pandémiás időszaka sajnos nem adott lehetőséget arra, hogy megszervezzük a korábban
megálmodott nagyszabású Húsvéti programunkat, mely egy egész napos élő
hagyományvilágot teremt meg a város szívében található Népművészeti Tájházban. A
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rendezvény ideje alatt a húsvéti népszokásokon túl, a rendezvényre látogatók egy autentikus
locsolkodásban vehetnek részt, továbbá tojásfestés, élő állat simogató, kézműves foglalkozás
is várja a kicsiket nagyokat egyaránt. Egy szintén a pandémia miatt nem megszervezett
programmal folytatjuk a jeles napok sorát, a Szent György napi kihajtással, melyet április 23án a Kopáncsi Tanyamúzeumban szervezünk meg.
Az idei Pünkösdölő rendezvényünket június elején szintén a Kopáncsi Tanyamúzeumban
valósítjuk meg, hiszen szeretnénk ha egyre többen látogatnának el ezen külső helyszínünkre
is, mely augusztusban a népszerű programunknak a Hullócsillaglesnek is helyet ad. Ezekre a
rendezvényeinkre vezetett kerékpáros túrát szervezünk a Népművészeti Tájháztól indulva
ezzel kicsit megmozgatva a helyieket.
Jeles napi programjainkat Szent Márton nappal zárjuk novemberben a Népművészeti
Tájházban, ahol a rendezvényre látogatók különféle libás finomságokat kóstolhatnak és az
ünnephez kacsolódó programokon vehetnek részt.

Bessenyei Színkör
A Színkör 2022-ben is folyamatosan heti két alkalommal folytatja a színköri próbáit és a
2021-es évben színpadra állított Tabarin mester csínytevései című darab tájolását tervezi a
környékbeli művelődési házakba, továbbá színpadra állítását tervezi egy mesedarabnak, mely
a 2021/2022 évi Óvodás,- és kisiskolás bérletben kapna helyet. A kortárs felolvasó esteket az
Okuláré projekt keretében ebben az évben is folytatják.
2022. Petőfi év, így ennek méltó megünnepléseképpen ebben az évben a színkör újra
színpadra állítja és bemutatja Petőfi Sándor: A helység kalapácsa című darabját, mely
korábban is nagy sikert aratott a nézők körében.
2022 őszén 10 éves a Bessenyei Színkör, így ennek megünneplésére különböző
programokkal készülnek a tagok, továbbá ehhez kapcsolódóan egy emlékkönyv
megjelentetését is tervezi az intézmény, sok képpel, és érdekes történetekkel.
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; 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, különféle kiállítások hangosítása,
mely eseményeken túl a művelődési központ a vásárhelyi civil szervezetnek is rendszeresen
nyújt segítséget programjaik szervezésében és lebonyolításában, és együttműködik velük
közös programokat szervezésében. 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.
TOP-6.9.2-16
„A
HELYI
HÓDMEZŐVÁSÁRHELYEN”

IDENTITÁS

ÉS

KOHÉZIÓ

ERŐSÍTÉSE

A Területfejlesztési Operatív Program keretében „A helyi identitás és kohézió erősítése
Hódmezővásárhelyen” című TOP-6.9.2-16 számú pályázat keretében 2022. július végéig még
számos programot szervez az intézmény és a négy célterület közösségfejlesztője a helyi civil
szervezetekkel és egyéb magánszemélyekkel való együttműködésben. A pályázat keretében
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2022-re tervezett gyermekeknek szánt programok fentebb olvashatók a gyermekprogramok
között. A pályázat keretében különféle típusú programokat szervezünk idén is:


Különféle csoportos és kézimunka foglalkozások:
A pályázat keretében több alkalommal került megszervezésre a Horgoló Hétfő, a
Személyiségünk színe- élményfestés, és a különféle élményvarrás programok, melyek nagy
sikernek örvendtek, hiszen a gyakorlott varrók és horgolók mellett a kezdőket is nagy
szeretettel vártuk. Idén is havi szinten szervezzük ezeket a programokat, így az Élményvarrás
program keretében idén készíthetnek praktikus konyhai eszközöket, Húsvéti tojáskínáló
kosarat, textil nyulat, de nőnaphoz kapcsolódóan készíthetnek különféle gyöngy, vagy bross
ékszereket is az érdeklődők, vagy makramézhatnak. Ezen kívül a Kavar a nagyi program
keretében recepteket cserélhetnek, zöldséget faraghatnak, vagy megismerhetik a tökéletes
macaron titkát is.
 Családi programok
Az idei évben január végén a családokat a Busó felvonulással vártuk, mely hatalmas sikert
aratott hiszen több százan voltak kíváncsiak rájuk, és jöttek el a Szent István térre, ahol a
kiszebáb is elégetésre került. Áprilisban Kopáncson szervezzük meg a Szent György napi
kihajtást, melyre vezetett kerékpáros túra keretében juthatnak el az érdeklődők. Farsanghoz
kapcsolódóan számos programot szervezünk mind a város több pontján, így a Csúcsi
Olvasókörben vagy a Tarjáni Olvasókörben, hol különféle kézműves foglalkozással várjuk a
családokat, mind pedig Szikáncson, ahol jelmezes felvonulást szervezünk. Február végén a dr.
Rapcsák András sétálóúton Télbúcsúztató lovas farsangra és utcabálra várjuk mindazokat,
akik velünk szeretnék elűzni a telet és maskarába öltözve jól érezni magukat.
Az év eleji Téli feltöltődés sikere után tavasszal tavaszi feltöltődésre és egy napindító
jógával várjuk az egészséges életmódszerelmeseit.
Április 18-án Húsvétoló program kerül megrendezésre a Népművészeti Tájházban. Az
elmúlt két év pandémiás időszaka sajnos nem adott lehetőséget arra, hogy megszervezzük a
korábban megálmodott nagyszabású Húsvéti programunkat, mely egy egész napos élő
hagyományvilágot teremt meg. A rendezvény ideje alatt a húsvéti népszokásokon túl, a
rendezvényre látogatók egy autentikus locsolkodásban vehetnek részt, továbbá tojásfestés, élő
állat simogató, kézműves foglalkozás is várja a kicsiket nagyokat egyaránt. Csúcsban és
Tabánban húsvéti tojásfát készítünk, és különféle programokkal várjuk a városrészben élőket.
Fontos számunkra, hogy a fogyatékkal élők számára is biztosítsunk programokat a projekt
keretében, így idén is szervezünk a Szivárvány Szakosított Szociális Otthon lakóinak
esélyegyenlőségi programokat.
A Kása erdőben márciusban lesz gombatúra, ahol megismerhetjük a természetben élő
gombafajokat és a Szegedi Gombász Egyesület részvételével előadást hallhatunk róluk, a
Nordic Walking egyesülettel pedig erdőt kerülhetünk. Március 19-én Tavaszi zsongás Rolling show-t szervezünk, ahol az összes helyi kerekes sport megjelenik majd, így a
görkorisok, kerékpárosok, bmx-esek, hoverboardosok. Látványos bemutatókra lehet
számítani. A Wargame játék kedvelőit terepasztal bajnokságra várjuk június elején a
Kertvárosi Olvasókörbe. Júniusban továbbá megrendezésre kerül a IV. Csúcsi Búcsú és Arató
Ünnep, melyen aratási bemutató, kézműves kirakodó vásár, koncertek és néptánc bemutató
várja majd a családokat.
Az Epreskerti Piknik, Kishomoki Szomszédoló, Újvárosi Kavalkád és Bodzási
élménynapokon változatos és színes programokkal készülünk a család minden tagjának,
hiszen túl a különféle bemutatókon, és kézműves foglalkozásokon, koncertek, ügyességi
pontok és róka keresés várja majd a jelenlévőket.
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Lesz továbbá májusfa állítás, táncházak, Görbe Bögre délután - tavaszi zenés piknik a
Tájházban, Tabán Kincsei Kiállítás és tabáni kispiac. A Magyar Sport napján különféle
sportprogramokkal készülünk, ahol a helyi sport egyesületek jelennek meg, tartanak
bemutatókat, és megszervezésre kerül a III. Vásárhely Kupa görkorcsolya verseny is. A
projekt utolsó hónapjában, júliusban a cross pályán a Hód tavi csata kerül megrendezésre,
melyen elsődlegesen a hagyományőrző programok kapnak helyet.
 Ismeretterjesztő programok és előadások
2022. július végéig rendszeresen szervezünk Író – olvasó találkozókat, így februárban a
hódmezővásárhelyi születésű Borbás Edina írónő legújabb könyvét ismerhetik meg. Tavasszal
gombász előadással és növényvédelmi beszélgetés Sipos Gazdával programmal várjuk az
érdeklődőket, de hallhatnak majd előadást a szobanövényeink gondozásáról is.
A 2021. június elején a Serháztéren létrehozott és azóta is működő beltéri mászófal továbbra
is havonta vár mindenkit ingyenes nyílt edzésre.
Az intézmény terve a 2021-ben megnyitott Ifjúsági Klubbal továbbra is az, hogy minél több
gyermeket bevonzzon, így folyamatosan szervezi oda a különféle típusú programokat és
rendezvényeket együttműködve a helyi diákokkal. Havi szinten filmklubbal, tematikus kvíz
műsorokkal, POKET közösség,- író olvasó találkozóval és egyéb programokkal várjuk a helyi
fiatalokat. Szerencsére egyre többen választják az Ifjúsági Klubot születésnapi rendezvények
helyszíneként, ezáltal egyre több fiatal ismeri meg a klubot és látogat vissza a későbbiekben
is.

NYÁRI TEMATIKUS TÁBOROK
Az intézmény az elmúlt évekhez hasonlóan idén is változatos, színes, a 4 éves
korosztálytól egészen a 12 éves korosztályig szervezi nyári tematikus táborait, ahol a
gyermekek tartalmasan tudják eltölteni a nyári szünidőt. A táborok különböző helyszíneken
valósulnak meg, így a BFMK fő épületében- színházterem, II. emelet, szakköri termek-, a
Tánciskolában, az Ifjúsági Klubban, a Népművészeti Tájházban, a Baranta Egyesület
központjában, a Serháztéren, illetve az idén újdonságnak számító „sátras” tábor, amely a
város mellett található crosspályán.
Az intézmény évről-évre igyekszik újabb és újabb táborokat kitalálni és megvalósítani a jól
működő és népszerű táborok mellett, ezzel még szélesebb választékot nyújtva a
gyermekeknek. Az idén az alábbi táborokat valósítjuk meg, az adott időintervallumokban:
Június 20 – 24.
o Közösségfejlesztő (KÖFE) jutalom tábor
Június 27 – Július 1.
o Felfedezők tábor – Jaksits Jozefin (Szakköri 1.)
o Agyagos tábor I. – Piti Julianna (Agyagos)
o Jobb agyféltekés rajzolás - Divattervező tábor – Pup Olivér (Ifi klub)
Július 4 – 8.
o Kalandtábor I. – Molnár Károly (I. emelet)
o Zootropolis I. - Szemán Ákos (II. emelet)
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Július 11 – 15.
o Klímanócska tábor I. – Bozókiné Szabó Ildikó (Színpad+öltözők)
o Let’s Play – Jaksits Jozefin (Szakköri 1.)
o Görkori tábor – Pup Olivér (II. emelet)
o Élménytábor – Lekrinszki Dóra (Tánciskola)
Július 18 – 22.
o Természetjáró tábor – Szász Boglárka (Tájház)
o Klímanócska tábor II. – Bozókiné Szabó Ildikó (Színpad+öltözők)
o Sportágválasztó – Pup Olivér (helyszín folyamatban)
o Mesetábor I. – Selmeczi Tóth Andrea (II. emelet)
Július 25 – 29.
o Szittya Tábor – Sonkoly Ágnes (Cross pálya)
o Kalandtábor II. – Molnár Károly (I. emelet)
o Ugrókötéltábor – Gál Melánia (Tánciskola)
o Klímanócska tábor II. – Bozókiné Szabó Ildikó (Színpad+öltözők)
o Varró tábor - Kéryné Joó Sára (II. emelet)
Augusztus 1 – 5.
o Zene tábor – Berei Erzsébet (Színpad+öltözők)
o Zootropolis II. - Szemán Ákos (II. emelet)
o Táncos tábor - Pup Olivér (Tánciskola)
o Időutazó tábor – Benséné Bánki H. Klára (Tájház)
Augusztus 8 – 12.
o Agyagos tábor II. – Piti Julianna (Agyagos)
o Színjátszó tábor – Benkő Brigitta (Színpad+öltözők)
o Mesetábor II. – Selmeczi Tóth Andrea (II. emelet)

SZAKKÖRÖK
Az intézményben hétről hétre 11 szakkör működik: szövő, hímző, foltmozaik, tűzzománc,
gyöngyékszer készítő, Lucien Hervé Kameraklub, vesszőfonó, nemezelő, csipkeverő és
mézeskalács készítő, továbbá rendszeresen foglalkozásokat tart a Szépkorúak
Néptánccsoportja is. Az intézmény folyamatosan segíti a szakkörök munkáját, illetve
segítséget nyújt számukra a tagtoborzásban is.
Szakkör

Vezető

Szövő,- hímző

Rostás Zoltánné

Margaréta Foltmozaik Műhely

Pokomándy
Zsuzsa

Tulipán Foltmozaik Klub

Kéryné Joó Sára

Alkalom
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Kedd
(szakköri1)
Kéthetente hétfő
(szakköri3)
Havi 1x
(II. emelet)

Létszám
7
4
8

Tűzzománc

Kanyó Natália

Gyöngyékszer készítő

Krizsán Nóra

Agyagműves szakkör

Piti Julianna

Vesszőfonó szakkör (NMI)

Czirok Ágnes

Nemezelő szakkör

Kaszás Ákos

Csipkeverő szakkör (NMI)

Pesti Katalin

Mézeskalács készítő szakkör
(NMI)
Szépkorúak Néptánccsoportja
Senior Örömtánc
Lucien Hervé Kamera Klub

Sipos Róbert
Juhász Istvánné
Nagyhegyesi
Istvánné
Dömötör Mihály

Péntek
(szakköri3)
Szerda
(zakköri1)
Hétfő, szerda
(szakköri3)
Csütörtök
(szakköri3)
Kéthetente szombat
(szakköri3)
Csütörtök
(szakköri1)
Hétfő
(II. emelet)
Hétfő, csütörtök
Szerda
Kéthetente kedd
(szakköri2)

Hódmezővásárhely, 2022. február 5.

Varga Anikó
igazgató
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