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BESSENYEI FERENC MŰVELŐDÉSI KÖZPONT  
2021. ÉVI MUNKABESZÁMOLÓJA 

 

 

Az intézmény 2021. éve még a COVID 19 vírus árnyékában indult, hiszen a 

jogszabály érelmében az intézmény 2020. november 1-től bezárta kapuit a nagyközönség előtt 

és egészen 2021. május közepéig főként az online tér felé fordult, ezen keresztül igyekezett 

tartani a kapcsolatot a közönségével.  

         A karácsonyi időszakban elindított online programok nagy sikerére való tekintettel 2021 

januárjában új online sorozatokat indítottunk útnak, melyben a gyermekeknek mesékkel és 

kézműves foglalkozásokkal, a könnyű,- és komolyzene kedvelőinek koncertekkel, a népi 

kultúra iránt fogékonyaknak népzenével, néptánccal kedveskedtünk, végül, de nem utolsó 

sorban sport bemutatókkal is színesítettük online programjainkat. 

A Múlt-túra című online időutazásuk az intézmény Népi kiállítóhelyeire kalauzolta el 

a nézőket, így a Népművészeti Tájházba, a Papi-féle szélmalomba és a Kopáncsi 

Tanyamúzeumba.  A Hol volt, online volt … című sorozatban hétről hétre egy-egy mesével 

ismerkedhettek meg a gyermekek, és a mesékhez kapcsolódó kézműves alkotást készíthették 

el otthonaikban, míg a Kultúr Kanapé sorozat komoly,- könnyű, – és népzenei koncerteket, 

valamint néptánc és sport bemutatókat kínált az érdeklődőknek. Húsvétra, Farsangra, Valentin 

napra szintén online programokat hirdettünk meg, melyekre ugyancsak nagy érdeklődés 

mutatkozott. Online sorozataink videóit az intézmény közösségi oldalán tekinthették és 

tekinthetik meg a mai napig. Az online sorozatok folyamatos egyeztetést igényeltek a 

fellépőkkel, és közreműködőkkel, előkészítést a színpad, hang,-és fény tekintetében, így 

szinte minden kollegának meg volt a maga feladata ezekkel a programokkal. 

     Az intézmény a színházi előadásait nem ültette át az online térbe, így a pandémiás 

időszak alatt egyetlen egy színházi előadást sem szervezett online, hiszen az intézmény azt 

vallja, hogy a valódi színházi élményt csak személyesen lehet átélni, és nem egy televízió 

vagy egy laptop előtt. 

Az online programok és karbantartási munkálatok mellett, az intézmény folyamatosan 

készült az újranyitásra, a munkatársak folyamatosan egyeztettek partnereinkkel és a 

színházakkal az elmaradt programok, előadások tekintetében, továbbá szerveztük a nyári 

tematikus táborokat és kültéri programokat. 2021-ben az intézmény összesen 265 programot, 

rendezvényt és kiállítást valósított meg, melyen közel 59.000 fő vett részt, míg az online 

programokkal 90.100 fő körüli fő számot értünk el. Az intézmény éves bevétele közel 15 946 
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252 Ft volt, mely a terembérleti szerződésekből, jegybevételekből és bizományosi 

szerződésekből tevődik össze. 

 

SZÍNHÁZI ELŐADÁSOK 

 

A Bessenyei Bérlet 2020/2021-es évadából a pandémia, és a bezárás miatt sajnos csak 

egy előadást sikerült megtartani, így ezt az évadot egy az egyben átültettük 2021/2022-re, 

mely 2021 őszén el is indult. Szeptemberben a Szőke Ciklon című darab a Játékszín 

előadásában, októberben a Rózsavölgyi szalon Intim vallomások című darabja, novemberben 

pedig a Sybill című operett előadás volt látható a Rátonyi Róbert Színház közreműködésével. 

A bérletes előadásoknak nagy sikere volt, azonban érezhető volt a pandémia hatása, hiszen a 

vendégek egy része inkább az előadásonkénti jegyvásárlást részesítette előnyben.   

     Az intézmény csatlakozott a Déryné Programhoz, melynek keretében három 

előadást tekinthetett meg a nagyközönség, a Szájon lőtt tigris, a Fehérlaposok, és a Déryné 

Ifiasszony című darabokat. 

 

KIÁLLÍTÁSOK 

 

2021. május 15-én megnyitottuk kapuinkat a nagyközönség előtt. Az intézmény is 

csatlakozott a Nemzeti Művelődési Intézet által és az országban található tizennégy agórával 

közösen szervezett országos megnyitó eseménysorozathoz. Ennek a közös akciónak a 

központi eseménye egy, a magyarországi agóra hálózatot bemutató rollup-kiállítás volt, mely 

15 egymással megegyező példányban készült el, és az ország 15 pontján egy időben nyílt 

meg, így a Bessenyei Ferenc Művelődési Központ Agórában is. Emellett a kiállítás mellett 

2021-ben összesen 12 kiállítást szerveztünk meg, és valósult meg, így többek között egy 

Fémszobor kiállítás, a Lucien Hervé Kameraklub fotókiállítása, akvarell, a 

Hódmezővásárhelyi Fúvó Zenekar történeti kiállítása vagy éppen a Szent Jobb kiállítás.    

A második emeleti kiállítótérben főként a gyermekeknek kedveztünk kiállításainkkal, 

hiszen szerveztünk LEGO és játék katona kiállítást, papagáj, óriás teknős, ízeltlábú, továbbá 

Leonardo Da Vinci: Művész- Feltaláló –Zseni című kiállítást is, mely nagy sikert aratott 

nemcsak a gyermekek, de a felnőttek körében is.  

Mindemellett a gyermekeket május utolsó vasárnapján egy hatalmas, színes 

programokkal tele tűzdelt, felejthetetlen Gyermeknapra vártuk az intézmény elé, ahol közel 

500-an vettek részt. Nagyszerű volt újra személyesen találkozni a szülőkkel és a 
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gyermekekkel ilyen hosszú idő után, és látni azt hogy mennyire vágytak már ezekre a 

programokra. 2021-ben ezen túlmenően Alma, és Tintanyúl koncerttel vártuk őket, valamint 

szeptember 29-én a hagyományokhoz híven a Magyar népmese napja alkalmából több száz 

gyermeknek szerveztünk kézműves foglalkozást, filmvetítést és a Kacagó bábszínház 

műsorát.  

Az óvodás és kisiskolás bérletünk keretében a gyermekek a Fogi Színház előadásában 

láthatták az Elvarázsolt egérkisasszony című darabot, a Tihanyi Vándorszínpad Mese Mátyás 

királyról szóló meséjét, valamint a Nektár Színház: Világszép nádszál kisasszony című 

előadását. A bérletes előadásokon közel 600 gyermek vett részt. 

 

VÁSÁRHELYI IFJÚSÁGI KLUB 

 

 Az intézmény 2021. június 25-én nyitotta meg a Vásárhelyi Ifjúsági Klubot, melynek 

berendezéseinek és bútorzatainak összeállítását folyamatosan végezte az intézmény, és a 

kollegák azon dolgoztak, hogy egy valóban színvonalas helyet hozzunk létre a vásárhelyi 

fiatalságnak. A nyitás óta 2021. év végéig 25 programot szerveztünk, így többek között egy 

két napos Nyitó rendezvényt fiatalos fellépőkkel, közreműködőkkel és Szent Iván éjhez 

kapcsolódóan egy hatalmas 10 méter magas világító Holddal és tűzshowval. Továbbá nyár 

esti koncerteket négy alkalommal, ahol a fiatalok által javasolt fellépőket hívtunk el, 

különféle bajnokságokat (csocsó, FIFA, ping pong), tematikus esteket (Harry Potter, Star 

wars), Slam poetry estet, az őszi szünet ideje alatt Boszorkányos hétre vártuk a fiatalokat 

különféle kézműves foglalkozásokkal. A kezdeti nagy látogatószámot követően, 

szeptembertől kicsit visszaesett az ifjúsági klub látogatóinak száma, mely főként a jogszabályi 

korlátozásoknak (maszk használat) és a szeptemberben megkezdődő iskolának volt 

köszönhető. Hétköznaponként a délutáni külön órák, és különféle sportedzéseket követően 

sajnos már a fiataloknak nincs kedve kimozdulni, és eljönni az ifjúsági klubba. Az intézmény 

és az Ifjúsági klubban dolgozó kollegák folyamatosan kérdezik a klubba betérő ifjúságot, 

hogy milyen típusú programokat kedvelnének, vagy szeretnének, ha szerveznénk, emellett 

rendszeresen figyeltük és figyeljük, hogy mely időszakokban térnek be leginkább a fiatalok, 

ezek alapján alakítottuk, és alakítjuk ki a nyitvatartási időszakot is. Rendszeresen informáljuk 

az általános és középiskolákat a szervezett programokról és rendezvényekről, illetve több 

közösségszolgálatos diák is segített ötleteivel és működött közre a programok során. 
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NYÁRI TÁBOROK 

 

      2021-ben is az intézmény kiemelt feladata volt a nyári időszakban zajló tematikus 

táboraink szervezése, hiszen jól tudtuk azt, hogy a vírus okozta otthontanulás következtében 

sok szülő használta fel szabadságát, így az előző évhez hasonlóan az idei évben is sok táborral 

készültünk a gyermekeknek. Összesen 31 tábort hirdettünk meg, melyből 28 indult el, közel 

800 gyermek részvételével. Szerveztünk Hagyományőrző tábort, Mese, Angol, Rendvédelmi, 

Néptánc, Élmény, Barátaink az állatok tábort, csak hogy néhányat említsek. Mindegyik 

tábornak nagy sikere volt, és örültünk, hogy a gyermekek nálunk töltötték el tartalmasan a 

szünidejüket.  

 

TOP-6.9.2 „A HELYI IDENTITÁS ÉS KOHÉZIÓ ERŐSÍTÉSE” PÁLYÁZAT 

 

 A nyitástól számítva egészen szeptember végéig folyamatosan szerveztük kültéri 

programjainkat, hiszen láttuk, hogy az emberek már nagyon ki vannak éhezve ezekre, és 

főként a kültéri programokat részesítik előnyben. Fent említett időszakban közel 100 

programot szerveztünk az intézmény berkein belül, illetve az intézmény által szakmailag 

vezetett TOP-6.9.2 „A helyi identitás és kohézió erősítése” című pályázat keretében, mely heti 

szinten körülbelül 5-6 programot jelent. Májusban Kertvárosi Alkotónappal (szalaghímzés), 

Horgoló Hétfővel, Yumeiho és Csúcsi Gyermeknappal készültünk a pályázat keretében. 

Júniusban Kertvárosi Juniális, Nyári konyha gasztro-workshop, Sújtásékszer készítés, 

Horgoló délután, a III. Csúcsi Búcsú és Arató Ünnep, Székely mesemondó nap –Csernik 

Szendével, és Kis kemencés nap várta az érdeklődőket. Júliusban KÖFE táborokkal, Éjszakai 

Bingatúrával, Bolygós játszótéren mászófal átadóval, Szikáncsi családi nappal, Nyári Konyha 

gasztro-workshoppal, Mini utca zene fesztivállal, Újvárosi kavalkáddal és Élményfestéssel 

kedveskedtünk a helyieknek. Augusztusban Epreskerti piknik, Hullócsillag les, az Európa 

parkban Batyus party, Élményfestés, Állati jó nap - kóbor állatok világnapja alkalmából, 

Tarjáni nyárbúcsúztató és Horgoló hétfő szórakoztatta a rendezvényekre érkezőket. 

Szeptemberben megrendeztük a III. Őszelő Hagyományőrző Fesztivált, Bodzási úti 

madárbúcsúzást, a nagy sikerű Vásárhelyi hírös vásárt, Családi Táncházat, Élményfestést, 

segítettünk a Nyugdíjas Szövetség Népdalköri találkozójának szervezésében, III. Tabáni 

Forgatagot szerveztünk, Kishomoki szomszédolót, Szikáncson őszi programban működtünk 

közre, de volt Erdőkerülő Nordic Walking túra, és Gomba túra is.  
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RENDEZVÉNYEK, PROGRAMOK 

 

      Az intézmény színpadán a nézők láthatták a Ránki család komolyzenei koncertjét, a 

Bessenyei Színkör Kortárs felolvasó estjét, illetve legújabb darabját a Tabarin középkori 

komédiát is, de nálunk szerepelt a Kártyajáték című interaktív esten Vecsei H. Miklós és Beck 

Zoltán, az Idősek világnapja alkalmából Bendekffy Katalin lépett színpadra, Rátóti Zoltán A 

bor filozófiájáról elmélkedett, de járt nálunk Vujity Tvrtko és Csernus Imre is, valamint a 

Dumaszínház tagjai is megnevettették a közönséget. Az Önkormányzat nálunk rendezte meg a 

Vásárhelyi Művészeti Díjátadó rendezvényt, továbbá a Péczely Attila Alapfokú Művészeti 

Iskola hétről hétre vonószenekari és zenekari próbákat tartott, majd rendszeresen szervezett 

koncerteket az intézményben.  

    Nagy örömünkre, szeptember közepén a járványügyi korlátozások betartása mellett, 

megszerveztük a IX. Vásárhelyi Ízök fesztiválját és a III. Butellás Pálinka-mustrát is, melyet 

idén egy három napos vásári kavalkáddal egészítettünk ki a TOP-6.9.2 pályázat 

támogatásával. Nagy sikere volt a rendezvénynek, hiszen három napon keresztül több ezren 

vettek részt a különféle gyermekprogramokon, koncerteken, vásári kirakodóvásárban. 

 2021. adventi időszaka szerencsére már nem zárt ajtók mögött és online programokkal 

zajlott, hanem személyesen találkozhattunk a gyermekkel, és szervezhettünk számukra hétről 

hétre különféle kézműves foglalkozásokat, programokat és koncerteket, továbbá a helyi 

óvodák és iskolások is felléptek programjainkon kis karácsonyi műsorokkal. Mint minden 

évben, idén is készültünk az ünnephez illő újdonsággal a vásárhelyieknek, hiszen a szelfi 

pontra egy igazi, autentikus régi szánkó került felújításra, melyhez szarvasokat is készítettünk. 

Nagyon sokan jöttek hozzánk és jelezték, hogy mennyire örülnek, hiszen sokan csak 

gyermekkorukban láttak ilyen szánt, és ültek rajta.  

 

 BESSENYEI SZÍNKÖR 

 

      A Színkör januárban tagtoborzást tartott, mely felhívás a közösségi oldalon 5.200 embert 

ért el, és közel 30-an osztották meg a hirdetést. Eredményeképpen 2 fővel bővült a felnőtt 

színkör. A Bessenyei Színkör januártól kezdődően heti 2 alkalommal próbát tartott. Egy új 

francia középkori népi komédiát (Tabarin mester csínytevései-A megóvott szüzesség) 

dolgoztak fel új darabként, továbbá folyamatosan készültek a rövid kortárs darabok, amiket 
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online előadásokon mutattak be, illetve a Hol volt, online volt…. mesefelvételen is 

közreműködtek, melyben hétről hétre újabb mesékkel várták a gyermekeket. A Színkör a 

Kultúr Kanapé online programsorozatba készített egy 45 perces vidám műsort Humor parádé 

címmel, mellyel szintén az volt a szándéka, hogy követőivel és kedvelőivel tartsa a 

kapcsolatot. Februárban egy új csoportot hívott létre a színkör vezetője, a Bessenyei Színkör 

Barátai csoportot azzal a céllal, hogy a nyílt csoporthoz minél több embert csatlakoztatva 

nagyobb nézettséget sikerüljön elérni, illetve nyitáskor nagyobb közönség bázissal 

rendelkezzenek. A csoport mára oda fejlődött, hogy egy-egy program megosztása 2.000 fő 

feletti megnézést eredményez. 

      Költészet napjára „Vásárhelyi költők és a Tisza” címmel egy fél órás online műsorral 

készültek versekkel és énekszámokkal, majd április végén Kormányos Ákos: Éjjeliszekrény – 

online kortárs felolvasó estet tartottak, melyet a BFMK technikusai segítségével élő adásban 

közvetítettek.   

    A nyitást követően május közepén Váradi Szabolcs: Viola kortárs felolvasó estet rendeztek, 

és ettől kezdődően már a színkör próbái is teljes létszámban zajlottak. Júniusban Lőrincz 

Zsuzsa: Csokoládé című kortárs darabot dolgozták fel és mutatták be.  

Július 12-16 között zajlott a Színjátszó tábor a BFMK-ban, ahol 24 gyermek vett részt.  

      Folyamatosan szervezték az Okuláré projektet és a kortárs felolvasó esteket, október 21-

én pedig bemutatták legújabb darabjukat, Tabarin mester csínytevései címmel. Nagy sikere 

volt az előadásnak. A színkör részt vette az V. Szegedi Egyetemi Fesztiválon, ahol bemutatta 

legújabb darabját, melyet a szakmai zsűri egybehangzóan dicsért. Novemberben ismét 

bemutatták az új darabot, melyre szintén sokan voltak kíváncsiak és csak pozitív visszajelzés 

érkezett. Karácsonyhoz kapcsolódóan, a színkör zenés, énekes műsorral színesítette a hétvégi 

adventi programokat. 

 

TÁNCISKOLA 

 

    A Tánciskolában zajló sport és táncoktatások májusban szintén újraindultak, így 

folyamatosan jött edzést tartani és próbálni többek között a Városi Fúvószenekar, Fogarassy 

Judit Balett és Jazztánc Stúdió, a Promenád TSE, a Szépkorúak Táncháza, a Stars of Hope 

Táncegyüttes és a Ritmus Tánciskola is.  

 

 

Bérlő Vezető  Létszám/hét 

Aerobic csoport dr. Zsurzsáné Kovács Katalin 35 fő 

Városi Fúvószenekar Vágó János  40 fő 
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Fogarassy Judit Balett és Jazztánc 

Stúdió 

Fogarassy Judit  30 fő 

Promenád TSE Móczó János 16 fő 

Ritmus Tánc- és Fitnesz Stúdió Tombácz Hajnalka 26 fő 

Hastánc Kovács Boglárka,  

Héjja Annamária 

24 fő 

Stars of Hope Tánciskola Mérnyei Ilona 25 fő 

 

 

 
 

SZAKKÖRÖK 
 

 

     Az intézményben hétről hétre rendszeresen működő szakkörök mellett, - így a szövő, 

hímző foltmozaik szakkörök, tűzzománc, gyöngyékszer készítő,-  2021. év végén további 

négy szakkört indítottunk útjára. A vesszőfonó, nemezelő, csipkeverő és mézeskalács készítő 

szakköröket a Nemzeti Művelődési Intézet - Tudásunkkal kézenfogva a közösségekért 

programja keretében indítottuk útjára, és amely programból szakköri alapanyagokra és 

szakkörvezetői díjakra kaptunk támogatást.  
 

Szakkör Vezető  
 

Alkalom Létszám 

Szövő,- hímző Rostás Zoltánné 
Kedd 

 (szakköri1) 
7 

Margaréta Foltmozaik Műhely 
Pokomándy 

Zsuzsa       

Kéthetente hétfő 

(szakköri3) 
4 

Tulipán Foltmozaik Klub Kéryné Joó Sára 
Havi 1x 

(II. emelet) 
8 

Tűzzománc Kanyó Natália 
Péntek 

(szakköri3) 
5 

Gyöngyékszer készítő Krizsán Nóra 
Szerda 

(zakköri1)  
3 

Agyagműves szakkör Piti Julianna 
Hétfő, szerda 

(szakköri3) 
3 

Vesszőfonó szakkör (NMI) Czirok Ágnes 
Csütörtök 

(szakköri3) 
10 

Nemezelő szakkör  Kaszás Ákos 
Kéthetente szombat 

(szakköri3) 
7 

Csipkeverő szakkör (NMI) Pesti Katalin 
Csütörtök 

(szakköri1) 
5 

Mézeskalács készítő szakkör 

(NMI) 
Sipos Róbert 

Hétfő  

(II. emelet) 
10 

Szépkorúak Néptánccsoportja Juhász Istvánné Hétfő, csütörtök 22 

Senior Örömtánc 
Nagyhegyesi 

Istvánné 

Szerda 
15 

Lucien Hervé Kamera Klub Dömötör Mihály 
Kéthetente kedd 

(szakköri2) 
32 
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PÁLYÁZATOK 

Az intézmény évről évre igyekszik kihasználni a pályázat adta lehetőségeket a 

finanszírozásban, így rendszeresen pályáz programokra.  

      Az intézmény amellett, hogy folyamatosan figyeli a pályázati lehetőségeket, konzorciumi 

partnerként vesz részt a TOP-6.9.2-16-HM1-2017-00001 „A helyi identitás és kohézió 

erősítése Hódmezővásárhelyen és a „Közösségi szinten irányított városi helyi fejlesztések” 

(CLLD) pályázatokban, melyekben az intézményvezető a projekt szakmai vezetője. 

Mindemellett rendszeresen együttműködünk a Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központtal, a 

különféle civil szervezetekkel, hogy segítsünk a pályázati forrásuk keretében szervezett 

programok lebonyolításában é szervezésében.   

 

 

Hódmezővásárhely, 2022. február 4. 

 

 

Varga Anikó 

    igazgató 


