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Fekete Beatrix –Fekete Beatrix – 

Három város, három példa 
az értékközpontú családi 

kikapcsolódásra
A  felmérések tanúsága szerint 

a család mindennél fontosabb az 

emberek számára. A hagyományos 

felfogás szerint a család a legkisebb 

társadalmi egység, amely anyából, 

apából és legalább egy gyermek-

ből áll. Különleges szerepe szerint 

generációról generációra örökíti 

normáit, viselkedési szabályait. Az 

identitás elsődleges kovásza, s egy-

ben a legfontosabb mikroközösség 

is, a  család, mely természetesen 

teret ad a mindennapi kötelezett-

ségek mellett a tartalmas kikapcso-

lódásnak is. Az írásunkban bemu-

tatott három példa jó lehetőséget 

biztosít a csupán néhány órás ki-

kapcsolódáshoz, de akár többna-

pos családi kiránduláshoz is.

Bács-Kiskun megye színes kul-

turális lehetőséget biztosít mind a 

megyében élő családoknak, mind 

az idelátogatóknak. Nem hegyek-

kel hívogat, hiszen olyannyira sík, 

hogy a legalacsonyabb és legma-

gasabb pontja között mindössze 

80 méter a szintkülönbség. A  me-

gye hét gyógyfürdővel, három 

gyógyhellyel és számos szabadvízi 

fürdőhellyel várja a kikapcsolódni 

vágyókat. Kulturális programok, 

kerékpáros úthálózat, fesztiválok 

széles skálája áll a kisgyermekes 

családok rendelkezésére. Érdemes 

megismerni közelebbről is az iz-

galmas, magával ragadó tájakat, 

a  kiskunsági pusztát, a  buckák ár-

valányhajas világát és a rónák fővá-

rosát, Kecskemétet.

A 2018-ban 650 éves jubileumát 

ünneplő település egy dinamikusan 

fejlődő nagyváros az Alföld szívé-

ben. Olyan nagy magyaroknak volt 

szülővárosa, mint Katona József, 

a  Bánk bán írója, illetve Kodály 

Zoltán, a  ma már hungarikummá 

vált zenepedagógiai módszer meg-

alkotója. A  szecessziós belváros 

nevezetes épületeit, a  Városházát 

Lechner Ödön és Pártos Gyula, 

a Cifra Palotát Márkus Géza tervei 

alapján építették. Számos múze-

um és kiállítás található a városban, 

közülük a Szórakaténusz Játékmú-

zeum és Műhely kihagyhatatlan 

helyszín a gyermekes családoknak.

Téged is vár a Kecske-
mét Hírös Agórája

A  Hírös Agóra Kulturális és If-

júsági Központ Nkft. a város köz-

művelődési intézménye, mely több 

mint 40 éves múltra tekint vissza. 

Munkatársai azon dolgoznak, hogy 

Játéktár
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összehangolt, „élethosszig” tartó, 

komplex közművelődési, közösségi 

szolgáltatásokat tudjanak kialakí-

tani, működtetni a városban. Kis-

gyermekkortól az ifj ú felnőttkoron 

át a szenior korig ívelően egymásra 

épülő közművelődési programok 

gazdag kínálatát dolgozták már ki 

eddig is a tudás – élmény – közös-

ség szakmai alapelv mentén. Igye-

keznek gyorsan és rugalmasan al-

kalmazkodni a felmerülő igények-

hez: a  kreativitás és az innováció 

szakmai munkájuk egyik fő mozga-

tórugója.

Közművelődési alapszolgálta-

tásaikban kitüntetett célcsoport 

a család; évről évre több családi 

programot szervezek. Az egész 

család számára élményt adó prog-

ramokat még az olyan események-

be is belopják, mint a Kecskeméti 

Barackpálinka és Borfesztivál, ahol 

„családi meseudvart” működtetnek 

Kecskemét főterén. Számos nyári 

tábor kezdődik vagy záródik közös 

családi programokkal.

A mostani szülők és nagyszülők 

még gyermekként és fi atalként jár-

tak először az Ifj úsági Otthonban. 

Akkori élményeik hatására most 

gyermekeikkel és unokáikkal láto-

gatják az idők során tartalmában 

és formájában is megváltozott, ám 

a hagyományokat ápoló és újszerű 

élményt nyújtó eseményeket.

A  Babaváró kedd esték a Tan-

dem kapcsolatműhely szakembe-

reivel már a születendő gyermek 

okán várják az érdeklődőket; a kis-

mamák férjükkel és leendő nagy-

mamákkal érkeznek a foglalkozá-

sokra, ahol korszerű családbarát 

gyakorlatokkal ismerkednek. Ezek 

a foglalkozások megalapozhatják 

az örömteli szülő−gyermek kap-

csolatot. A  foglalkozások témája a 

pozitív szülésélmény, a  szoptatás 

és az anyatej, a hordozás, a  testkö-

zelség harmóniája és praktikuma, 

a  babaápolás, valamint a baba-

masszázs természetes módszerei.

A  családi zenei nevelésre már 

néhány hónapos kortól a Ringató 

− Vedd ölbe, ringasd, énekelj! soro-

zat keretében nyílik lehetőség. Az 

„Így tedd rá!” népi játék és néptánc 

foglalkozásokra a piciket és na-

gyobbakat az iskolás korig várják 

szüleikkel együtt. A  zenés családi 

programkínálatot egészíti ki a Tü-

körtermi hangversenysorozat, ahol 

a komolyzenével barátkozhatnak a 

családok mesével és tánccal kiegé-

szítve, illetve rendszeresen várják 

az érdeklődőket gyermekkoncer-

tekre is.

A kreatív foglalkozások tárháza 

is széles a Hírös Agóra Ifj úsági Ott-

hon kézműves műhelyében, ahol 

szombatonként várják a szülőket 

nagyobb gyermekükkel közös al-

kotásra. Készül itt kerámia sütőtál, 

tortatál, vagy ünnepi dekoráció ad-

vent és húsvét idején.

A  Családi Bábszínházban a ki-

csik és nagyok élményszerűen is-

merkedhetnek a bábművészettel, 

a  mesék világával. Az érdeklődők-

nek az előadások után lehetősége 

van kézműves foglalkozáson bábot 

készíteni, valamint a bábok kipró-

bálására is. A  Mackó kuckóban a 

bábok segítségével már másfél éves 

kortól elkezdődik az anyanyelvi 

 nevelés.

A  Szivárvány Játéktár eszköz-

parkját 25 évvel ezelőtt kezdték 

gyűjteni azzal a céllal, hogy a város 

fesztiváljain, nagyrendezvényein 

Baba-mama jóga

Mackó kuckó
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együtt játszhasson a család hagyo-

mányos, fából készült, többnyire 

népi játékeszközökkel. Ez az esz-

közpark ott van a város családi ren-

dezvényein, fesztiváljain. Megtalál-

ható a játékok között az ügyességet 

próbára tevő gólyaláb és hordó, 

a  gondolkodtató társasjáték, mint 

a malom és az apróságokat fog-

lalkoztató babaház, faautó is. Az 

Otthon Moziban, a város art mozi-

jában szombatonként családi mati-

né előadások várják a térség lakóit. 

Az Alföldön élő kecskeméti gyere-

keknek, családjaiknak egész évben 

lehetőségük van a festői Mátrában, 

a  Hírös Agóra által üzemeltetett 

Parádfürdői Ifj úsági Táborban ki-

kapcsolódni. Évente több mint 

ezer gyermek részesül a táborozás 

kalandjaiban Parádfürdőn, vagy a 

kecskeméti táborban.

János Vitéz és a 3D 
puzzle Tündérpalota

A  megyeszékhelyről délnyugat 

felé indulva Kiskőrösre érkezünk, 

melynek nagy volumenű turiszti-

kai attrakciója országosan is egye-

dülálló.

A  lexikonok szerint a város leg-

híresebb szülötte Petőfi  Sándor, aki 

1823. január 1-jén egy nádfedeles 

házban látta meg a napvilágot. Sze-

mélyéhez kapcsolódik a település 

központjában létrehozott János Vi-

téz Látogatóközpont, mely család-

barát, interaktív, játékos kiállítás. 

A látogatók átélhetik Petőfi  Sándor 

leghíresebb művének cselekmé-

nyét, együtt járhatják végig Kuko-

ricza Jancsival az utat a kicsiny fa-

lujától egészen Tündérországig. Az 

öt fős csapatok az interaktív kiállí-

tás elején táblagépet kapnak. A  lá-

togatók a tableten „megalkotják” 

saját hősüket, kiválasztva például 

hajszínét, öltözetét, ezzel közel ke-

rülnek hozzá, a  segítőjévé válnak. 

A  tárlatvezetés tehát nem a hagyo-

mányos formában folyik. A  láto-

gatók a táblagép utasításait végre-

hajtva játékos feladatokat oldanak 

meg útjuk során a gyönyörűen be-

rendezett színházi díszletek között. 

Az intézmény munkatársai csupán 

kísérő szerepet töltenek be a játék 

folyamán. A csapatok labirintuson 

haladnak keresztül, mely János vi-

téz kalandjainak szimbolikus szín-

tere. Az útvonal bejárásával ismer-

kednek meg a gyermekek Petőfi  

művével. A kanyargós elrendezés a 

költemény hatékony átadását teszi 

lehetővé, biztosítva a szórakoztató 

tanulás lehetőségét. A  megfelelő 

atmoszférát a labirintusban elsö-

tétített részek, illetve irányított szí-

nes fény- és hanghatások teremtik 

meg (ezért sajnos epilepsziás bete-

gek nem látogathatják a kiállítást). 

A fény- és hanghatásoknak köszön-

hetően változik a játék dinamikája, 

a  látogatók hangulata. A  képek és 

hangok újszerű, innovatív megje-

lenítést kölcsönöznek a szövegnek, 

így a jelenkor gyermekei számára 

is élvezetes formában jelenítik meg 

az elbeszélő költeményt. A  mo-

dern technika segítségével a láto-

gatás komplex auditív és vizuális 

élménnyé válik. A  vers időrendisé-

gét és cselekményét követve vers-

részletek, érdekességek, értelmező 

információk ismerhetők meg az 

irodalmi műhöz kapcsolódóan.

A kiállítás aktív részvételt kíván 

vendégeitől. A kaland során elláto-

gatnak a zsiványtanyára, beállnak 

katonának, megmentik a francia 

királylányt, legyőzik az óriások ki-

rályát, majd a boszorkányokat, vé-

gül megérkeznek Tündérországba. 

Így tehát a különböző „próbaté-

telek” kapcsán a látogató maga is 

részesévé válik a cselekménynek. 

Új ismereteket tanul, ugyanakkor 

széles spektrumú befogadójává 

válik a műalkotásnak. A fontosabb 

versbeli eseményeket bemutató ál-

lomásokon multimédiás eszközök, 

szimulátorok és installációk segít-

ségével válik a látogató is „szerep-

lőjévé” a történetnek.

A  János Vitéz Látogatóközpont 

tehát korszerű technikai megol-

dásokkal mutatja be Petőfi  Sándor 

elbeszélő költeményét, ezzel segíti 

A János vitéz látogatóközpont épülete
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a tanulás élményszerűvé válását, 

amelyekkel a fi atalabb korosztály 

kulturális és irodalmi értékek iránti 

érdeklődése is könnyen felkelthető.

Ez a rendhagyó kirándulás 

az egész családnak igazi élményt 

nyújt, bár a hat év alattiakra ijesz-

tően hathatnak a díszletek, illetve 

a hang- és fényhatások. Petőfi  ver-

ses meséje minden korban képes 

belopni magát az ember szívébe. 

Az általános iskolák ötödik osztá-

lyában a mű kötelező olvasmány, 

melynek feldolgozásában óriási se-

gítség a pedagógusok és a gyerekek 

számára ez a 21. századi megkö-

zelítés. A  látogatóközpontban el-

töltött idő alkalmas a megszerzett 

tudás elmélyítésére.

A  turisztikai attrakciónak az 

1845-ben épült késő klasszicista 

kúria – volt evangélikus lelkészlak 

– ad helyet. Az Alföld épített örök-

ségének emblematikus épülete egy 

pályázat keretében újult meg, s ezt 

követően kapott új funkciót. A  ki-

állítás megtekintése mellett múze-

umpedagógiai foglalkozásokra, kö-

zösségi programokra is lehetőség 

nyílik. A  látogatóközpont emeleti 

részében található foglalkoztatóban 

elhelyezett, természetes anyagok-

ból készült ismeretfejlesztő játé-

kokkal ugyancsak a János vitéz té-

mában merülhetnek el a vendégek. 

A  3D puzzle Tündérpalota mellett 

memóriajátékok verses és képi fel-

adványokkal, társasjátékok, kódfej-

tők, labirintus játékok várják a játé-

kos kedvű kicsiket és nagyokat.

Kiskőrös már a kiegyezés előtt 

ápolta a költő kultuszát, a világ első 

köztéri Petőfi  szobrát 1862-ben 

állították, s  az azóta is megtekint-

hető. Érdemes meglátogatni a szü-

lőházát, valamint a hozzá tartozó 

múzeumot – mely az Év Múzeuma 

díjnak kétszeresen is birtokosa  –, 

ami egyben az országos Petőfi -kul-

tusz egyik központja.

Rajongjunk, 
mesézzünk!

A megye harmadik legnagyobb 

városa Kiskunfélegyháza. A  tele-

pülésen működő Dudás Kreatív 

Ház és Játszóház nevéből is kitű-

nik, hogy többről van szó, mint egy 

egyszerű játszóházról. Itt ugyanis 

a szabad játszóházi játékon túl kü-

lönböző foglalkozásokkal, családi 

programokkal is várják a kisgyer-

mekes családokat. A  játszóház kü-

lönlegessége a nagy közösségi tér, 

melyet szándékosan nem építettek 

be játékokkal, így lehetőség nyílik 

családi programok szervezésére. 

Sokféle lehetőség várja a családo-

kat a házban: tartanak bábszínházi 

előadást, koncertet vagy táncházat 

is. Az anyukák járhatnak csemeté-

ikkel baba-mama tornára, mamin-

baba latin fi tness foglalkozásokra, 

de folyik a falak között gyógype-

dagógiai fejlesztés – alapozó torna 

és beszédindítás – népzeneoktatás 

is az igényeknek megfelelően. BB 

rajongói klub (Bogyó és Babóca) is 

működött már az évek alatt, hiszen 

a kisgyerekes családokban állandó, 

vagy gyakori vendég a kedves csi-

gafi ú és a bájos katicalány. A  ját-

szóház lehetőséget biztosít szüle-

tésnapi zsúrok lebonyolítására is.

Tökfi lkó Parti, Farsangi mulat-

ság, Nyárbúcsúztató családi nap, 

melyek alkalmai különleges él-

ményt nyújtanak a család minden 

tagjának. A  rendezvények, foglal-

kozások minőségi kikapcsolódást 

biztosítanak a gyermekeknek és 

a szülőknek. Alkalmanként a Du-

dás-csapat népi hangszersimogató 

bemutatója, zenebölcsi és zeneovi, 

gyermektáncházi foglalkozás várja 

a csöppségeket.

A baba-mama tornával az anyu-

káknak egy komplex, szülés utáni 

regenerációs programot kínálnak, 

hiszen míg a babák értő kezek kö-

zött játszanak, az anyukák is sokat 

tesznek saját egészségükért. A  tor-

nához a szülést követően, már az 

Dudás játszóház

Interaktív feladatmegoldás
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első pár hétben lehet csatlakozni, 

de akár néhány hónappal, netán 

évvel a szülést követően is. Babák 

tekintetében pedig sem alsó, sem 

felső korhatár nincsen.

A  Kreatív Ház az izgalmas 

foglalkozások mellett a kötetlen 

játékkal is várja a gyermekeket a 

legkisebb korosztálytól körülbelül 

tíz éves korig. Különösen hasznos 

tevékenység a baba-mama mon-

dókatorna, mely a három év alatti 

korosztálynak szól. Ez a program 

segít a beszéd- és mozgásfejlődés-

ben: egy beszédindító terápia, me-

lyen a legkisebbek is részt tudnak 

venni a szülőkkel együtt. A  foglal-

kozás során az idegrendszer olyan 

ingereket kap, amelyek elősegítik a 

mozgás- és beszédfejlődést. Az al-

kalmakon a szülők más gyerekeket 

is látnak, akik hasonló életkorú-

ak. Látják az életkori sajátosságo-

kat, így könnyebb észrevenni, ha 

a gyermek eltér az átlagtól. A  fog-

lalkozás hatékonysága növelhető 

azzal is, hogy a szülők hazavihetik 

a mondókákat, és otthon együtt is 

eljátsszák azokat.

A  mondókák segítenek a gyer-

mekek testfogalmának kialakításá-

ban, ami manapság lassabban ala-

kul ki. Könnyen lehet, hogy azért, 

mert kevesebbet mozognak, illetve 

kevesebb idő jut a rituális jellegű 

fürdésre, öltözésre, mert sietni kell 

reggel is, este is. Ezek a mondókák 

azáltal tudnak segíteni, hogy a test-

séma tanulása játékosan, indirekt 

és érdekes formában történik, hi-

szen mondás közben végigsimítjuk 

a testrészeiket. És ez nagyon fontos 

ahhoz, hogy a beszédet és a moz-

gását koordinálni tudja.

A  játszóház mottója is lehet-

ne ez az üzenet: rajongjunk, me-

sézzünk közösen gyermekeinkkel, 

hogy mikor nagyobbacskák lesznek 

is, velük együtt őrizzük szívünkben 

a minőségi időben megélt élménye-

ket és emlékeket. A  játszóházban 

tehát sokrétű tevékenység folyik a 

magyar népművészet ápolásától, 

bemutatásától kezdve a szabadidő 

szervezéséig. Gyógypedagógiai fej-

lesztés zajlik a művészeti nevelés és 

a közöségépítés eszközeivel.

Kiskunfélegyházát nevezik 

Móra és Petőfi  városának is. A  vá-

ros nagyon büszke híres szülöttére, 

Móra Ferencre, aki egy apró, alföldi 

nádtetős kis házban született. Az 

író, emlékháza 1972-től látogatha-

tó. A  szülőházban bemutatott ki-

állítás végigvezet Móra Ferenc éle-

tén, kiemelve a város és az író igen 

szoros kapcsolatát. A Petőfi  Sándor 

Emlékház bemutatja a költő kis-

kunfélegyházi emlékét és kultuszát, 

valamint a kiskunfélegyházi Petőfi  

kutatókat. A város központjában az 

építészetileg és irodalomtörténeti-

leg is értékes műemlék, a Hattyúház 

vonja magára a fi gyelmet, melyben 

egykor helyet kapott a Petőfi  Sán-

dor édesapja által bérelt mészárszék.

Ez a három példa csak felvillan-

tani kívánta Bács-Kiskun megye 

sokszínű családi program palettá-

ját. Jól illusztrálja, hogy az intéz-

mények számára fontos szerepet 

tölt be a család, mint közösség. 

Rendezvényeik kialakításánál épí-

tenek arra, hogy akár három gene-

ráció érkezik együtt a családi prog-

ramokra. Érdemes tehát ellátogatni 

a megyébe, ahol a kulturális lehe-

tőségek mellett a természeti szép-

ségek is felejthetetlen élményekkel 

gazdagítják a családokat.

FEKETE BEATRIX művelődésszervező, könyvtáros, történelem tanár, kulturális medi-
átor. A kulturális élet számos területén tevékenykedett pályája során. Tanított általános 
iskolában, dolgozott iskolai könyvtárosként, művelődésszervezőként, múzeumpedagó-
gusként. Részt vett több jelentős hazai és uniós pályázat lebonyolításában. Elnökhelyet-
tese a kiskunfélegyházi Móra Ferenc Közművelődési Egyesületnek. Részt vett a Lakitelek 
Népfőiskola Alapítvány által szervezett értékfeltáró kollégiumok munkájában. Jelenleg a 
Nemzeti Művelődési Intézet Bács-Kiskun Megyei Igazgatóságának módszertani referense.

OLÁH EDIT közművelődési szakember, népi játék- és nemezkészítő szakoktató, erdő-
pedagógus. Pályafutását a Szórakaténusz Játékmúzeumban kezdte, majd Lajosmizsén, 
a Művelődési Ház és Könyvtárban dolgozott mint művelődésszervező. Tizenhat évig 
a Kecskeméti Ifj úsági Otthon, majd a szervezeti átalakulások után, a Hírös Agóra Kul-
turális és Ifj úsági Központ munkatársa. A civil életben a Kecskeméti Szatyor Közösség 
Egyesületben tevékenykedik, előbb tagként, majd elnökként. Az egyesület fő célkitűzé-
se, a helyi termékek és a környezettudatos életvitel népszerűsítése, mely háromgyerme-
kes családanyaként is kiemelten fontos számára. Jelenleg a Nemzeti Művelődési Intézet 
Bács-Kiskun Megyei Igazgatóságának vezetője.

Hangszeres foglalkozás


