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Az Erkel Ferenc Kulturális Központ és Múzeum Nonprofit Kft. 2019. éves szakmai 

beszámolója 

 

Gyula városa egyedülálló természeti és épített környezetével a Dél-Alföld gyöngyszeme.  Az 

Erkel Ferenc Kulturális Központ és Múzeum Nonprofit Kft. egyszerre kínálja a helybelieknek 

a közösségi művelődés lehetőségét és az ide látogató turistáknak a kulturális, turisztikai 

programkínálatot, a művészeti élményeket. 

 

Az Erkel Ferenc Kulturális Központ és Múzeum Nonprofit Kft. szakmai programját az üzleti 

tervben határozta meg, amely a törvényi kötelezettségekhez, a Gyula Város Önkormányzatával 

kötött közszolgáltatási keretszerződéshez igazodik. 

 

A tevékenység az alábbi szakterületeket fedi le: 

Közművelődési feladatellátás: 

 települési közművelődési feladatellátás, 

 multifunkcionális térségi közösségi központ funkcióból adódó területi feladatellátás. 

Múzeumi feladatellátás: 

 területi múzeumi feladatellátás, 

 kiállítóterek működtetése. 

Kulturális turisztikai programok bonyolítása. 

Konferenciák, rendezvények szervezése. 

Vendéglátó-ipari, kereskedelmi tevékenység: 

 Kultur Café, 

 Vigadó vendéglátása, 

 Rondella Terasz, 

 Kastély Kávézó, 

 Kastély ajándékboltja. 

 

A művelődési központ az a közművelődési színtér, ahol a lakosság az alaptörvényben rögzített 

művelődéshez, tanuláshoz, szórakozáshoz, rekreációhoz való jogát gyakorolhatja. Teheti ezt 

egyrészt személyesen, másrészt közvetetten, gyermeke, családja révén. 

Ennek megfelelően a város valamennyi korosztálya és rétege igénybe veszi a kulturális 

szolgáltatásokat. A látogatók száma eléri az évi 600 ezer főt. Ez a magas látogatottsági szám 
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abból is adódik, hogy Gyula városa jelentős vonzáskörzettel és idegenforgalmi vonzerővel 

rendelkezik. 

Az Erkel Ferenc Kulturális Központ és Múzeum Nonprofit Kft. alapfeladatait a várossal kötött 

közszolgáltatási keretszerződés tartalmazza. 

 

A Kft. tevékenységi köre napjainkig folyamatosan bővült az alábbi feladatokkal: 

 

2011. Társadalmi rendezvényekkel kapcsolatos feladatok és Dénesmajori Közösségi Ház 

működtetésének átadása 

Gyula Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 107/2011. (III.24.) KT számú határozata 

szerint a Polgármesteri Hivatal által ellátott rendezvényszervezési, és a Dénesmajori Közösségi 

Ház működtetési feladatokat ellátási szerződés keretében 2011. április 1-jétől átadta a Gyulai 

Kulturális és Rendezvényszervező Nonprofit Kft-nek. 

 

2011. „Castrum Borozó” és a hozzá tartozó Rondella terasz működtetése 

A „Castrum Borozó” és a hozzá tartozó Rondella terasz Kft. általi hasznosításáról 

Gyula Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 335/2011. (X. 20.) KT számú határozata 

alapján hozzájárult ahhoz, hogy: 

I. A Kft. a „Castrum Borozó”-t és a hozzá tartozó Rondella teraszt saját üzemeltetésében 

működtesse, annak üzemeltetésére pályázatot ne írjon ki. 

II. Elkészüljön a Rondella teraszának engedélyes és kiviteli terve a kft. szakmai 

koncepciója alapján. 

 

2011. a Corvin János Múzeum kiállítóhelyeinek működtetése 

Gyula Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2011. március 24-i ülésén elhatározta a 

Corvin János Múzeum megszüntetését 2011. május 31-i hatállyal. A Képviselő-testület 

77/2011. (III. 24.) KT számú határozat döntése értelmében a Corvin János Múzeum által ellátott 

közfeladatokat 2011. június 1. napjától – a feladatellátás tekintetében utódszervezetként – a Kft. 

látja el. 

 

2013. az Erkel Ferenc Múzeum területi feladatellátásának átvétele 

Gyula Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 351/2012 (XII.20) KT számú határozata 

alapján 2013. január 1. napjával az Erkel Ferenc Múzeumot, annak gyűjteményét és Gyula, 

Kossuth u. 17 sz. alatti épületét adta át 2 fő alkalmazottal muzeális feladatok ellátására. 
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2014. a Vigadó működtetése 

2014 januárjában a DAOP- 5.1.2/A-09-2f-2012-0001 elnyert pályázati támogatásnak 

köszönhetően újra birtokba vehette Gyula város lakossága a régi „Dübögő” épületét. Az új 

közösségi tér Gyulai Vigadó Rendezvényközpont néven várja régi és új látogatóit. 

 

2015. AGÓRA - Multifunkcionális – tér 

Gyula város DAOP-5.1.2/A-09-2f-2012-0001, Gyula, Göndöcs-kert és környezetének integrált 

fejlesztése a című pályázatnak köszönhetően a Kft 3 épülete a 2013-as évben felújításra került. 

A Vigadó épülete 2014. január 17-én BE-04D/01/9-8/2014 ügyiratszám alapján, a Kohán Képtár 

2014. január 17-én BE-04D/01/1-8/2014, valamint a Művelődési Ház 2014. február 5-én BE-

04D/01/84-3/2014 ügyiratszám alapján kertült használatba. 

Gyula város  TIOP-1.2.1.A-15/1-2015-0006 „Erkel Ferenc Multifunkcionális Térségi Közösségi 

Központ„ kialakítása című pályázatának keretében megújultak a művelődési ház belső terei, 

termei. Színháztermünk új arculatot, modern fény és hangtechnikai berendezéseket és 

színpadtechnikai korszerűsítést kapott. Épületünk technikailag alkalmassá vált nemzetközi és 

hazai konferenciák szervezésére (projekttorok, vetítő vásznak, okos TV-k kerültek elhelyezésre). 

Megújuló energiaforrás használata vált lehetővé (napelem). 

 

2016. Gyulai Almásy-kastély Látogatóközpont működtetése 

2012-ben Gyula Város Önkormányzata a "Hétköznapok és ünnepek az alföldi kastélyokban 

- A gyulai Almásy-kastély évszázadai" című, DAOP-2.1.1/G-11-k-2012-0001 azonosító számon 

regisztrált kiemelt projektje megvalósításának keretében új egységgel bővült a Kft. feladatköre, 

mely kapcsán átszervezésről döntött a város Képviselő testülete. Egy két ügyvezetős modell 

bevezetésére került sor. 

 

I.  Közművelődési feladatellátás 

I. 1.  Települési közművelődési feladatellátás 

Intézményünk egyik fontos feladatának tekinti, hogy a város lakóinak kulturális igényeit a 

lehető legszélesebb műfaji keretek között szolgálja ki. 

A feladatellátásban résztvevő dolgozók száma 17 fő. A múzeumi területtel közös 

alkalmazásban 1 fő gazdaságvezető, 1 fő gazdasági ügyintéző és 0,5 fő irodai ügyintéző 

dolgozik. Fontos szempontnak tartjuk, hogy a műfaji sokszínűség és a szórakoztatás mellett 

olyan rendezvényeket illetve rendezvénysorozatokat szervezzünk, ami a szórakoztatáson túl a 
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közismeretek terjesztését, a rétegkultúra iránt érdeklődő közönség igényeit is folyamatosan 

kielégíti. 

Tekintve, hogy Gyula szociológiai, társadalmi szempontból igen sokrétű, fontosnak tartjuk 

rendezvényrendszerünk összeállításánál, hogy az igazán színes és igényeit tekintve jelentősen 

különböző lakosságot, olyan programkínálattal lássuk el, melyben mindenki megtalálja a maga 

számára érdekes és befogadható elemeket. A város lakosságának kulturális aktivitása 

korosztályok szerint jelentősen különbözik. 

 

I. 1.1.  Alkotó közösségek a művelődési házban 

Célunk, hogy a 2015. november 30-án átadott, új multifunkcionális közösségi központ, az 

Agóra váljon a gyulaiak, illetve a térség lakói számára a társas együttlét változatos formáinak, 

és a szórakozás programjainak színterévé. A több szempontból is megújult épületbe új 

közösségek létesültek, civil szervezetek költöztek. 

A közösségi művelődés, a kötetlen társas élet területén évtizedek óta számos, jól működő 

közösség, klub, szakkör található intézményünkben, amelyek heti rendszerességgel járnak 

össze. (Székely Aladár Fotóklub, Erkel Ferenc Vegyeskar, József Dezső Amatőr Művész 

Szakkör és Alkotótábor Egyesület, Gyulai Alkotók Baráti Köre, stb.) 

Ezen közösségek száma a felújítás óta, folyamatosan növekszik, jelenleg csaknem 40 

kisközösség dolgozik intézményünkben. Termeink mindegyike jól felszerelt technikai 

berendezésekkel, így valóban alkalmasak a közösségi művelődés és szabadidő eltöltés szinte 

minden, a kultúrához köthető formájának kiszolgálására, a szakmai programok lebonyolítására. 

A házban működő alkotó közösségek számára a helyszín és infrastruktúra biztosítása mellett 

egyéb szolgáltatásokat is nyújtunk: pályázatfigyelés, pályázatírás, valamint bemutatkozási 

lehetőséget (kiállítási és fellépési lehetőséget). 

A több mint 40 éves múltra visszatekintő Erkel Ferenc Vegyeskar jelenleg 35 fővel működik. 

Karnagy: Perlaki Attila 

Tevékenységük: 

- Részvétel az EFOP 3.7.3-16 „Lifelong Learning Gyulán” című projektben május 31.-ig 

- Közreműködés az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 171. évfordulójának 

alkalmából tartandó ünnepi megemlékezésen. 

- Nagypénteki Passió koncert a gyulai Református Templomban. 

- Emlékkoncert a Hymnus eredeti verzió, és a többi fennmaradt pályamű bemutatásával 

a Magyar Nemzeti Múzeumban. 

- Közreműködés Erkel Ferenc egész alakos szobrának átadóján a Gyulai Várfürdőben. 
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- V. Keszthelyi Dalünnep Amatőr Kórusok Fesztiválján arany minősítést értek el. 

- Békés megyei Príma Gálán, zene kategóriában Príma díjat nyertek. 

- Közreműködés az október 6-i illetve október 23-i városi ünnepeken, 

megemlékezéseken. 

- Október végén a Békéscsabai Bartók Béla Kórussal és a Ludwigsburgi Szimfónikus 

Zenekarral két közös koncert Gyulán illetve Békéscsabán. 

- Decemberben a Városi Adventen működtek közre illetve egy teltházas Karácsonyi 

koncertet adtak a Vigadóban 

- Ősszel az Erkel Ferenc Vegyeskar bekerült a Gyulai Települési Értéktárba. 

 

Székely Aladár Fotóklub 

A fotóklub jelenleg 24 fővel üzemel, heti rendszerességgel, minden kedden 18-20 óráig. Téma: 

képelemzés, képek válogatása kiállításokra, pályázatokra. Egymás képeinek bírálata jobbító 

szándékkal. A hagyományos stílusok mellett megtalálhatók a legmodernebb, a 

számítástechnika vívmányait is alkalmazó fotósok sokasága. A klub szakmai tekintélyére 

jellemző, hogy nem csak kedvtelésből fotózók látogatják a foglalkozásokat, hanem 

fényképésztanulók, sőt hivatásos fotóriporterek is tagjai a gyulai Székely Aladár fotóklubnak. 

2019-ben a következő kiállításokon, pályázatokon szerepeltek: 

Egyéni: 

- Apáról fiúra c. kiállításon 8 kép a Százéves Cukrászdában (Kesztyűs András, 

Kesztyűs Máté) 

- a Turistamagazin áprilisi hónap fotója "Virágzó természet" témában 1. hely, fotó 

címe: Tűzben (Kesztyás András) 

- az "Élet a vidéken" c. fotópályázat 2. hely, fotó címe: Egyszarvú (Kesztyűs András) 

- a "Muzsikál az erdő" fotópályázatán 2 kép a falon (Kesztyűs András, Kesztyűs Máté) 

- Prizma Kör Mozgás Forma pályázat (Boldog Zsuzsanna) 

- Prizma Kör Idő pályázat (Boldog Zsuzsanna) 

- Erdei Iskolában kiállítás (Fenyvesi Dóra) 

- II. Rákóczi Ferenc Emlékév: Rákóczi “Házak” A Fejedelem ma is látogatható palotái, 

várai, kastélyai a történelmi Magyarországon (Bagyinszki Zoltán) 

- Gyulai Képes Szecessziós Térkép Elkészítése 2019. Május Hónap -Városi Fotóanyag 

Biztosítása Hozzá (Bagyinszki Zoltán) 

- Szabadtéri Kiállítás Budapesten - Magyar Szecessziós Építészet Címmel – 

(Bagyinszki Zoltán) 
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Csoportos: 

- Békéscsabán, Aradon illetve Nagyváradon vettek részt a tagok 

- Szent-Miklós Park átadón kiállítás Gyula látványosságairól (Bánfi Barna, Bagyinszki 

Zoltán) 

- Erdei Iskolában egy természet fotókiállításon szerepeltek a klub képei 

- a fotóklub 35 éves fennállásának jubielumának alkalmából két hónapos kiállítással 

készültek a Kohán-képtárba 80 db fotóval, mely kiállításhoz egy 200 db-os kiadvány 

is készült. 

 

Gyulai Alkotók Baráti Köre 

A baráti kör 6 tagból áll, megalakulásuk óta létszámunkban változás nem történt.  Az előző 

évekhez hasonlóan heti egy alkalommal találkoznak, és együtt alkotnak. Céljuk, hogy 

fejlődjenek, új technikákat sajátítsanak el, és jó hangulatban töltsék együtt a szabadidejüket. 

Kiállításmegnyitókat látogatnak, saját kiállításokat szerveznek, alkotótáborokba járnak. Ebben 

az időszakban egyéni és közös kiállításaik is egyaránt voltak: 

- Január 24-én közös kiállításon vett részt az egyik tag Békéscsabán. 

- Február 4.-én Hévízen nyílt kiállítás a 2018-as zakynthosi alkotótáborban készült 

festményekből, amin 3 tag szerepelt. A kiállítás április 18-ig volt látható. 

- A következő alkotótáborokban vettek részt: 

- Május 19-től 25-ig 2 fő Kecskeméten alkotott. 

- Június 17-21-ig Sarkadon alkotott 5 fő. 

- Június 27-étől 10 napon át Kapnikbányán, Erdélyben alkotott 3 fő. 

- Június 28-tól 1 hétig Szlovákiában fafaragó táborban 1 fő vett részt. 

- Montenegrói alkotótáborban 1 fő vett részt. 

- Felsőbányai alkotótáborban 2 fő vett részt. 

- Az ősz folyamán két alkotónak is nyílt kiállítása a Pándy Galériában. 

 

Illés Panna Népdalkör 

A Népdalkör tagjainak közös döntése, hogy városunk lakója, Demkó Józsefnéről (Illés Anna) 

- Bartók Béla „egyik népdal éneklése volt” – nevezzék el a közösséget és nagy tisztelettel, 

hagyományként énekeljék népdalait. A csoport célja, hogy őrízzék kultúránkat, a népdalokat 

átörökítsék és továbbadják a fiatalabb generációnak. Több népdalkörrel ápolnak jó kapcsoaltot, 

így rengeteg helyre hívják fellépéni őket. 2019 tavaszán új fellépő ruhával gazdagodott a 
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népdalkör teljes létszáma, emellett pedig hangszerek is beszerzésre kerültek, mint például 3 db. 

citera és egy köcsögduda. 

A csoport művészeti vezetője: Pluhárné Petneházi Enikő. 

Tevékenységük: 

- Farsangi rendezvényeken fellépés a helyi Idősek Nappali Ellátó Intézményeiben. 

- Országos „Ki mit tud”című versenyen való részvétel 

- 2019. március 29. A 47. alkalommal megrendezett Városi Borversenyen való részvétel. 

- 2019. április 27-28. Fellépés a Szent-György nap Sárréti Ízek Fesztiválján, Nagyrábén 

- 2019. május 19. Fellépés a Kevi fesztiválon, Túrkevén 

- 2019. június 22. Részvétel a Citerazenekari Fesztiválon, Mezőtúron 

- 2019. június 28-30. Részvétel a Körös-Völgyi Sokadalom című rendezvényen, Gyulán. 

- 2019. október. 19. V. Viharsarki Regionális Népdalkörök Találkozójának 

megszervezése. Ez a népdalkör legnagyobb rendezvénye, melyet a Művelődési Házzal 

közösen szerveznek. Idén több mint 20 csoport jelentkezett és közel 300 embert láttak 

vendégül. Az idei rendezvényt az NKA támogatta. 

- 2019. október 26. Részvétel a Katonadal Fesztiválon, Vésztőn. 

- 2019. november 16. Részvétel a Dalos Találkozón, Szegeden. 

- 2019. november 17. Részvétel egy szakmai találkozón Egerben. 

- 2019. december 6. Részvétel a Dalos Találkozón, Szeghalmon. 

 

Gyulai Nótakedvelő Nyugdíjasok Klubja 

2017 óta működik intézményünkben, tagjai havonta két alkalommal találkoznak. Aktivitásuk 

példaértékű, megalakulásuk óta több városi, illetve környékbeli fellépésük volt már, illetve 

szervezői voltak intézményünkben megrendezett programoknak is. Jelenleg már több mint 50 

tagja van a klubnak 

2019. március Városi Borverseny 

Minden hónap utolsó hétfőjén teljes létszámmal vesznek részt a közös nótás délutánon. 

Negyedévenként a művelődési házon kívül tartanak vacsorával egybekötött egyesületi 

tagoknak közös összejövetelt. 

 

József Dezső Amatőr Művész Szakkör 

2017. október óta az egyesület elnöke Alt Norbert, helyettese, ill. szakmai vezetője Séllei-

Andruska Anna lett. Jelenleg a tavalyi évhez hasonlóan 30 fős aktív tagságuk van. A félév során 

8 fő stabil tag érkezett, akik rendszeresen részt tudnak venni a foglalkozásokon, illetve a 
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közösségi programokon. Ők egyrészt volt korábbi tagok, másrészt új jelentkezők, akik 

megkerestek hirdetés, vagy személyes kapcsolataik útján. Célunk a tanulás, festés, szakkör 

tartás, nyári táborok és kiállítások szervezése, látogatása. 

Minden héten, szerdán találkoznak a szakkör tagjai, mely alkalmakat Séllei-Andruska Anna 

tartja. 

Egyéni kiállítások:  

- Papp Mária (január): A Központi Kórház képzőművészettel foglalkozó dolgozóinak 

csoportos kiállítása. Pándy Galéria 

- Szabó József (július 04.-31.): „Tájak és életképek” címmel. Helyszín: Postagaléria 

- Orestyákné Buka Mária és Téglásné Peskay Ilona (június 06.-július 03.) Helyszín: 

Pándy Galéria 

- Marosán Rózsa és Sütő Jánosné (március 09.-április 07.) Helyszín: Pándy Galéria 

- Török Erzsébet (április 02.-április 30.) Helyszín: Százéves Cukrászda 

- Séllei-Andruska Anna (május 02.-június 03.) Csaba Gyöngye szervezésében a 

Semmelweis 200 anyagát hozták Gyulára, a Pándy Galériába. 

- Séllei-Andruska Anna és Hollóné Mancz Fatime Nóra kiállítása (szeptember 26. – 

október 15.) Helyszín: Erkel Ferenc Művelődési Központ, földszinti galéria 

- Bíró Katalin és Cseke Mihályné: 2019. október- Posta Galéria 

- Béres Ildikó: Békéscsaba, Idősek Otthona 2019.10.08.- 11.15. 

- Papp Mária a Pándy Galériában állított ki 2019 decemberében. 

Csoportos kiállítások: 

- 2019. március: Ady emlékévhez kapcsolódva, a Boróka Egyesület rendezésében 

kaptak helyet a Könyvtár kiállító terében. „Ady tükrében” címmel nyilt a kiállítás 

- 2019. december: Gyula, Erkel Ferenc Művelődési Központ-Tárgy nélküli kép, rendező 

forma c. csoportos kiállítás 

- 2019. december: „Forrás” -Boróka Egyesülettel közösen a Mogyoróssy János Városi 

Könyvtárban. 

Közösségi programjaik: 

- 2019. január: hószobrászolós szeánszok a Göndöcs kertben az egyesület tagjaival, 

illetve meghívták a Harruckern Lánykollégium diákjait is egy alkalommal. 

- 2019. február: részt vettek Kötegyánban egy fazekas, korongozós délutánon a 

B.M.N.E. szervezésén belül. 

- 2019. március: 2 napos fazekasképzésen vettek részt, a Békéscsabai Népművészeti 

Egyesület szervezésében (Békéscsaba, Tégla Közösségi Ház) 
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- 2019. április: a Békéscsabai Bábgyalogló Művészfaluból Seres Barbara járt náluk, 

tűnemezelést tanítani. 

- 2019. április és május: Novák Attila vizuálpedagógus többször volt meghívott 

előadójuk. 

- 2019. május: éves közgyűlés 

- 2019. május 23: Sérült Fiatalok Megyei Találkozója Gyulán: egyesületük kézműves 

foglalkozással várta a rendezvény helyszínén a fiatalokat. 

- 2019. május: Festőtábor Makón, a Vízimentő Egyesület szervezésében 

- 2019. októbertől decemberig Kötegyában fazekas tanfolyam a Kötegyáni Baráti Kör 

szervezésében. 

- 2019. december: Városi Adventi vásárban standolás 

 

Békés Megyei Családfakutató Klub 

Jelenleg 15 fő tevékenykedik a Klubban, amelynek a művelődési ház I.emeleti kisterme ad 

otthont. Klubvezető: Gyevnár Erika. 

Online - Facebook csoportuk folyamatosan bővül, külföldi tagokkal is. 

A Békés Megyei Családfakutató Klub egyik tevékenységének célja, a MNL BéNL levéltárában 

végzett gyakorlati kutatások elsajátítása. 

A 2016 márciusa óta zajló - Levéltári órák keretében –a Klub tagjai, az elméleti oktatáson kívül, 

miként használhatják a gyakorlatban is a levéltári anyagokat, összeírásokat, családi iratokat, 

gyűjteményeket, térképeket és a megyei levéltári Fondot. A levéltár belső rendszerén keresztül 

elérhető, online egyházi anyakönyvi bejegyzések a 17. századtól: (településenként) való 

gyakorlati elsajátítása, módszeres használata. Esetenként, eredeti egyházi anyakönyvi 

dokumentációk használata; amely a továbbiakban pedig a megfelelő – gyakorlás után, a 

könnyebb olvashatóságukat eredményezi. Az eredeti, korszakonként változó írásmódok, 

nyelvezet megismertetése (ónémet, latin), az egyéni kutatásoknál való alkalmazása. 

A helytörténeti ismeretek folyamatos elsajátítása, melyek a kutatás egyik részét képezik. Az 

anyakönyvi kutatások mellett, a települések történetének megismertetése levéltári 

forráskiadványokból, szakirodalmakból. 

A Békés Megyei Családfakutató Klub önálló, saját Facebook oldalán elérhető a csoport 

tevékenysége. A folyamatosan bővülő tagságunk mellett, külföldi kutatók csatlakozása külön 

öröm a számunkra, hiszen szerves célunk a nemzetek történelmének, kultúrájának 

összekapcsolása a családfakutatásban is. 
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Szeptembertől indul Békéscsabán, a Békés Megyei Könyvtárban - a békéscsabai csoport -, 

összekapcsolva a gyulai Klub tevékenységével, egy közösséget alkotva. 

 

I. 1.2.  Szabadidős foglalkozások 

Az intézményünkben működő különböző mozgásformák ebben az évben is nagy érdeklődésre 

tartanak számot: Kangoo, alakformáló torna, Szabadtorna SE, Filippino mozgásművészet-

escrima, valamint a gyermek karate a Gyulai Karate Egyesület szervezésében. 

2017 szeptemberében mazsorett kezdő tánc tanfolyamot indítottunk. Az első év sikere tovább 

folytatódott és egyre több érdeklődő mellett ismét, több városi rendezvényen is fellépett a 

csoport. 

2019. május – Gyulai Virágok Fesztiválja 

2019. július – Gyulai Nyári Korzó 

 

2014 óta az Erkel Ferenc Művelődési Központ Családbarát munkahely elismerő címet viseli. 

A pályázati támogatás eredményeként a földszinten egy gyermek foglalkoztatót alakítottunk ki, 

ahol eleinte csak az intézményben dolgozó kollégák gyermekeire szakképzett óvónő felügyelt, 

az Agóra átadásával pedig a gyermekfoglalkoztató tevékenységei is tovább bővültek: 

Az év folyamán több alkalommal, helyet biztosítottunk a LoveYour Belly hasizom fejlesztő – 

és regeneráló tréningnek, amely során a résztvevő anyukák táplálkozási és életmód tanácsokkal 

gazdagodtak. 

Emellett a különböző közösségekben, csoportokba érkező szülők is a gyermekfoglalkozatóban 

tudják hagyni szakképzett felügyelet alatt a gyermekeiket. 

A Ciróka – maróka baba – mama klub 2016. január óta működik intézményünkben. 

Klubvezető Molnárné Suhajda Tímea, rendkivűl agilis, aktív anyuka, aki maga is érintett kis 

gyermekes anyaként. 

A klubba nagy szeretettel várnak minden olyan Anyukát, akinek 3 hónapos és 3 éves kor közötti 

gyermeke van, és szívesen szocializálódna, hiszen nekik is rendkívüli szükségük van a szülést 

követően a szociális kapcsolatokra. 

Meghívott vendégeik hasznos információkkal színesítik programjaikat. Rendszerint olyan 

témákat választanak, ami a nagy többséget érdekelhet. Vendégük volt már mentőtiszt, tűzoltó 

és rendőr. Előadást hallhattunk a bicikliülésekről, só szobáról és egészségmegőrzésről. 

Mindemellett rendszeresen látogat el hozzájuk orvos, fotósok és szakemberek is. A gyerekek 

előszeretettel kapcsolódnak be a kézműves foglalkozásokba.  
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Folyamatosan kapnak megunt, használt játékokat, melyeket nagy szeretettel fogadnak. Hiszen 

az, ami valakinek már unalmas, a klub gyermekei számára egy új, érdekes játékot jelenthet. 

Minden év decemberében süti-vásárt tartanak, ahova a szülők hozzák az általuk készített 

finomságokat és melyeket Mikulás ünnepséget követően lehet elfogyasztani jelképes összegért 

cserébe. Ez egyfajta becsületkassza, ami számukra hatalmas kincs lesz, hiszen ebből 

gazdálkodnak egész évben és szerzik be a szükséges játékokat.  

Rendszeres visszajelzés érkezik az óvodába került gyermekek szüleitől, hogy mennyire 

hasznosnak bizonyult az a néhány hónap, melyet gyermekükkel a klubban tölthettek. Szinte 

kivétel nélkül mondható, hogy nyitottabbak azok a gyerekek, akik az óvoda előtt is közösségbe 

jártak. 

 

2017 szeptembere óta töretlen sikerrel működött intézményünkben a Pici maci muzsika baba-

mama zenés foglalkoztató. 3 hónapos kortól egészen 3 éves korig várták a kisgyermekes 

anyukákat. A foglalkozások alkalmával népi hagyományokat elevenítettek fel, mondókáttak, 

énekeltek, körjátékokat játszottak. Vannak kiegészítő elemek, amelyek színesebbé tették a 

foglalkozásokat: ritmushangszerek, csörgők, buborékfújók, színes ejtőernyők. Az egyes 

alkalmak az anya-baba kapcsolatának, érzelmi kötődésének elmélyítését szolgálták. 2019 év 

végéig működött a foglalkoztató. 

2019 tavaszán még egy zenés gyermekprogram indult el heti rendszereséggel. Hevesi Imi bácsi 

platina és aranylemezes előadóművész, zenepedagógus, zeneszerző megálmodta és létrehozta 

a Varázsének foglalkozásokat. Ez egy interaktív, muzikalitást előcsaló, önmegvalósítást 

elősegítő, személyiséget szárnyaltató, mozgást fejlesztő zenés együttlét. Itt minden 

megengedett, semmi sem kötelező! Lehetőség van hangszerek kipróbálására is, a cél a teljes 

felszabadultság elérése. A program egyre népszerűbb és egyre több gyermeket és családot vonz 

be. 

Havi egy alkalommal délelöttönként a Gyulai Hordozó Klub foglalkozást. Alkalmaikon 

hordozási szakember segítségével segítenek eligazodni a hordozó eszközök világában 

(hordozókendő, mei-tai, ssc, babaerszény), megkeresik a megfelelő eszközöket és megtanítják 

annak helyes és biztonságos használatát. A klubban sokféle hordozót kipróbálhatnak, sőt, 

kölcsönzési lehetőség is van. Megismertetik a családokat a modern mosható pelenkákkal, 

beszélgetnek a környezettudatos életmódról. Támogatják az édesanyákat az igény szerinti 

szoptatásban és hozzátáplálásban. Klubukban IBCLC-s szoptatási tanácsadóval is 

konzultálhatsz. 
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2018 szeptemberében a Premier Művészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 

telephelye költözött intézményünkbe. Az órákon klasszikus balettoktatás folyik 

iskolarendszerben óvodás korosztálytól, általános iskolás korig. Heti három alkalommal 

vannak intézményünkben, az oktatók okleveles balett tanárok. 

Szeptemberben egy másik, új mozgásművészeti csoport is indult nálunk: Az Acid Jazz 

Táncművészeti Iskola gyermek- és junior korosztályos növendékei heti egy alkalommal, 

péntekenként táncos gimnasztika és akrobatika képzésen vesznek részt intézményünkben. Az 

iskola fenntartója: Békés Megyei Művészeti és Kulturális Egyesület.  

 

I. 1.3.  A művelődési házban működő civil szervezetek 

Intézményünkben több civil szervezet is működik, amelyek bejelentkezés alapján, 

alkalomszerűen tartották összejöveteleiket. Erkel Kórus Egyesület, Körös Néptánc Alapítvány, 

Békés Megyei Méhész Egyesület, Békés Megyei Galamb-és Kisállattenyésztők Egyesülete, 

Békés Megyei Horgászegyesület, Kohán Alapítvány, Versenytánc Alapítvány, Nyugdíjasok 

Érdekvédelmi Egyesülete, Polgári Nyugdíjas Egyesület. 

Tavaly új civil szervezet költözött a művelődési házba: Békés Megyei Vakok és Gyengénlátók 

Gyulai Körzeti Csoportja, akik havi egy alkalommal találkoznak intézményünkben, 

alkalmanként helyet biztosítunk zártkörű rendezvényeiknek: 

2019. március – Vakok és Gyengénlátók éves közgyűlése 

2019. május – Anyák napi műsor 

 

 A Védő Burok Közhasznú Egyesület munkatársai 2017 tavaszától tevékenykednek 

intézményünkben. Programjaik az EFOP-1.2.1-15-2016-00077 Védőháló a családokért. 

„Burokban a család” pályázat keretében valósul meg: 

Anya-kurzus: 

Szülésfelkészítő zártcsoport várandós kismamák részére. A szolgáltatás a várandós nők 

pszichológiai felkészítését célozza, a testükben és lelkükben lezajló változások tudatosításával 

és elfogadásának megkönnyítésével. Kiemelt témaként kezeli a szülést, a szoptatást és a 

gyermekágyas időszakot. Érzelmi támogatást és elfogadó légkört nyújt a résztvevőknek. 

Csoportvezető: Selmecziné Valach Renáta tanácsadó szakpszichológus 

Szülőségről szabadon csoportfoglalkozások: 

A szolgáltatás azokat a szülőket célozza meg, akik gyermekük nevelése során támogatást és 

információt is igényelnek egy-egy életkori sajátossággal való hatékony megküzdésben, a 
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felmerülő problémás nevelési helyzetek sikeres megoldásában. Tematikus, nyitott csoport, 

amelyhez bárki csatlakozhat. 

Néhány eddigi téma: Testvér(v)iszony, Tabutémák (válás, gyász, betegség), Gyerekek a kütyük 

bűvöletében – tiltani, támogatni, tűrni? 

Csoportvezető: Selmecziné Valach Renáta tanácsadó szakpszichológus 

Rendszeresség: havonta-kéthavonta péntekenként 

Résztvevők száma: 10-20 fő között 

Helyszín: 101-es terem 

Egyéni életvezetési tanácsadás 

Tanácsadó szakpszichológus: Selmecziné Valach Renáta 

A szolgáltatás 2017 októbere és 2019 februárja között folyamatos volt.  

Az Egyesület további – jelenleg is működő - programja a „Pharlipe – Nyitott szemmel a 

sokszínű társadalomra EFOP-1.3.4-16-2017-00040” című projekt, melynek célja a roma 

nemzetiségi kultúra bemutatása. A projekt keretében 12 békés-megyei településen 2 év alatt 

közel 80 program valósul meg a roma önmegvalósítás, öltözködés, gasztronómia, valamint 

roma irodalom, zene és ünnepek témájában. A sorozatból az elmúlt évben 20 rendezvény 

valósult meg többek között Sarkad, Méhkerék, Elek és Kétegyháza településeken. Szintén a 

207-es számú irodában működik a Kultúr Cafe 48 Alapítvány. A kulturális és tehetséggondozó 

feladatokat ellátó civil szervezettel együttműködve 2019-ben több élő koncert került 

megrendezésre a Vigadóban. Vendégünk volt a Kiscsillag, a Müller Péter Sziámi AndFriends, 

Szabó Balázs Bandája, a Kaukázus, Péterfy Bori és a Love Band és a Pál Utcai Fiúk együttes. 

Az Erkel Ferenc Művelődési Központ és a Kultúr Cafe 48 együttműködése biztosítja, hogy az 

élő koncertek kedvelői sem maradnak program nélkül városunkban. 

 

Nyitott Tanulási Központ (NYITOK) 

A Szövetség, az Életen Át Tartó Tanulásért gyulai tanulási központjában, a „NYITOK hálózat 

a munkaerő-piaci kompetenciák fejlesztéséért” című program keretében ingyenes képzéseket 

(pl. angol, német, orosz, informatika, stb.) biztosít. A képzéseken azon munkaképes korú 

személyek (16-64 év) vehetnek részt, akiknek a társadalmi és munkaerő-piaci integrációját, 

munkahelyük megtartását, illetve karrier- és életpálya építését alapkészségeik alacsony szintje 

akadályozza, valamint azok, akik számára nem biztosított az esélyegyenlőség a számukra 

megfelelő tanulási és kompetenciafejlesztési lehetőségekhez való hozzáférés tekintetében és 

nappali tagozatos hallgatói jogviszonnyal nem rendelkeznek. A program célja, komplex és 

innovatív felnőttképzési modell megvalósítása, alapkompetencia fejlesztés, a 
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foglalkoztathatóságot javító, a mindennapi életben való személyes eligazodást és boldogulást 

segítő alapkészségek, kulcskompetenciák, kiemelten a digitális írástudás, az anyanyelvi és 

idegen nyelvi kommunikáció fejlesztése. A modern informatikai eszközökkel felszerelt, 

barátságos kialakítású, tanulási térben, rövid, 20 órás képzéseikkel azonnal használható, 

versenyképes tudást biztosítanak a jelentkezők számára. 

Helyszín: 101. terem 

2019-ben elsősorban az angol, orosz és német nyelvi képzések voltak népszerűek, de sokan 

látogatják az informatikai tanfolyamokat is. Folyamatban van egy román nyelv tanfolyam 

beindítása is ami Gyulán – földrajzi fekvésének köszönhetően – szintén egy jelentős 

érdeklődésre számot tartó program. A megszokott képzések mellett egyre több piaci 

kompetenciákat fejlesztő program is beindul a Nyitott Tanulási Központ szervezésében. Ezek 

a képzések kifejezetten egy-egy piaci szegmens munkaerő fejlesztését igyekszik segíteni. 

Gyula városában elsősorban a turizmusban és a szolgáltató iparban dolgozóknak kínál 

szakirányú tanfolyamokat.   Egy év alatt több mint 100 fő végzett és kapott tanúsítványt a 

Nyitott Tanulási Központ képzésein. A NYITOK eddigi működése során közel 300 környékbeli 

lakos regisztrált a képzőközpont irodájában. 

 

I. 2. Rendezvények a művelődési központban 

Az Erkel Ferenc Kulturális Központ által összeállított programok során fontos szerepet játszik, 

hogy az intézmény a programokat és a kommunikációs elemeket egyaránt beleértve sokszínű, 

minden társadalmi réteget és korosztályt kiszolgáló, ennek ellenére egységes, minden 

tekintetben koherens rendezvénykínálatot nyújtson. 

Széleskörű együttműködést valósítottunk meg a város kulturális és oktatási intézményeivel, 

civil szervezeteivel és törekszünk is ezek megerősítésére. A megkeresések esetén, részt 

vállalunk rendezvényeik szervezésében, lebonyolításában. 

2019 januárjában a magyar kultúra napja alkalmából Gyula Város Önkormányzatával, a Gyulai 

Várszínházzal, a Mogyoróssy János Városi Könyvtárral és a Gyulahússal közösen közösen 

állítottunk össze egy ünnepi programot, amely a Művelődési Házban illetve a Vigadóban várta 

az érdeklődőket. 

2019-ben több alkalommal adtunk helyet a helyi általános – és középiskolák rendezvényeinek:  

2019. február – Erkel Ferenc Gimnázium szalagavató ünnepsége 

2019. május – Dürer Színpad – a Gyulai Dürer Albert Általános Iskola Művészeti Szemléje 

2019. május – Gyulai Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola tánc tanszakának és népzene 

tanszakának évzáró műsora 
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2019. június – Energy Dance Cool évzáró ünnepsége 

2019. szeptember - 10 éves a Harruckern Táncegyüttes – Floklór műsor 

2019. november – Karácsonyi János Gimnázium szalagavató ünnepsége 

2019. december - „Lilla csillagszóró – gyermekcsoportok a színpadon” - Gyulai Implom József 

Általános Iskola 5. Számú Általános Iskola és Sportiskola Tagintézménye műsora 

2019. december - 16. Gyulai Karácsonyi Táncgála - Békés Megyei Művészeti és Kulturális 

Egyesület műsora 

Jó kapcsolatot építettünk ki a Gyulai Rendőrkapitánysággal, akik évről-évre a művelődési 

házban rendezik be a „Közlekedésbiztonság gyermekszemmel” című kiállításukat, amely 3 

héten keresztül színesíti az I. emeleti előteret. Több rendezvényünkön megjelennek prevenciós 

előadásokkal, szimulációs gyakorlatokkal. Rendszeres résztvevői Városi Gyermeknapunknak, 

ahol szimulációs gyakorlatokkal, rendőrségi autó bemutatóval színestik programunkat. 

Ebben az évben is folytatódott a partnerség az Egészségügyi Alapellátási Intézmény 

Egészségfejlesztési Irodájával. Az idei év tavaszán előszőr egy új közös programsorozatot is 

szerveztünk velük. Az Életigen Gyula Előadássorozat címmel a lelki egészséget érintő 

témákban hallhattak gondolatokat az érdeklődők Zsiga Attilától, aki négy-négy alkalommal 

szólt a fiatalokhoz illetve a felnőttekhez. Ősszel pedig szintén új rendezvényként jelent meg a 

6 órás egészségvetélkedő, mely a város intézményei között igyekezett a kapcsolatot erősíteni, 

miközben számos játékos feladatot teljesítettek. 

2019. első félévében szintén sikeres volt a kisgyerekes családokat megcélzó Családi szombat 

délutánok című sorozatunk, mely egy gyermekszínházi előadásból és egy az előadáshoz 

tematikájában kapcsolódó népi kézműves játszóházból áll. A szülőktől, illetve pedagógusoktól 

kapott pozitív visszajelzések alapján ez a programunk állandó részévé vált a Művelődési 

Háznak. Az ősz folyamán egy alkalommal rendeztük meg a programot, de a jövő évben 

folytatni szeretnénk a sorozatot. 

A Családi Szombat Délutánok programjait a 1. számú melléklet tartalmazza. 

 

Gyermek-és ifjúsági programok 

Gyermekszínházi előadások 

Alsó tagozatos gyermekek részére, valamint az óvodások részére ebben az évben is 

gyermekszínházi előadásokat szerveztünk. Bérletes előadásainkat a helyi oktatási intézmények 

mellett az Agóra programban együttműködő települések oktatási intézményeiben is 

meghirdettük. Ebben az évben is kedveskedtünk a bérletes előadások mellett egy bérleten kivüli 

előadással is, amely hasonlóan a korábbi évekhez óriási érdeklődés mellett zajlott. Elértük azt, 
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hogy jelenleg 3 előadást szervezünk 1-1 nap közel 1000 gyermeknek. Ezeken a 

gyermekszínházi előadásokon kiemelt partnerünk a Gyulai Tankerületi Központ. 

A Gyermekszínház bérletes illetve bérleten kívüli előadásait a 2. számú melléklet tartalmazza. 

 

Rajz- és alkotótevékenységre kiírt pályázati lehetőségek 

Ebben az évben is igyekeztünk jeles napokhoz, évfordulókhoz kötődően pályázatokat kiírni és 

meghirdetni óvodások és kisiskolások körében. Ettől az évtől a pályázati kiírásokat az Agóra 

program kilenc együttműködő településéhez is eljuttattuk. 

2019. március – Költészet napjához kapcsolódó versíró pályázat 

2019. május – „A képzelet virágai” – a Gyulai Virágok Fesztiváljához kapcsolódó rajzpályázat 

 

Ifjúsági programok 

A Gyulai Ifjúsági Központ működtetője a Mi Egymásért Gyulai Gyermekekért és Ifjúságért 

Közhasznú Egyesülettel számos közös rendezvényt szerveztünk az idei első félévben is.  

Februárban egy prevenciós előadást szerveztünk Zacher Gáborral, aki egy nap alatt három 

különböző korosztálynak három különböző előadás móddal ugyanarról a témáról, a 

droghelyzetről adott elő. Az alkohol, a kábítószerek és például az okostelefonok okozta 

függőségekről beszélt. A három előadásra több mint 1100-an látogattak el. 

Április elején a már hagyománynak számító DÖK Szakmai Napot tartottunk a Művelődési 

Központban, amely évek óta nagy érdeklődéssel és izgalmas előadásokkal valósul meg. 

A tanév végét pedig egy hat órás vetélkedővel zártuk a Vigadóban az általános iskolások 

részvételével. A rendezvény célja az iskolák közötti kapcsolatok erősítése, a diákok csapatban 

való működési hajlandóságának erősítése volt, melyet a visszajelzések alapján maximálisan 

sikerült megvalósítani. 

Ősszel immár sokadik alkalommal szerveztük meg a Továbbtanulási Börzét, mely kifejezetten 

a 7-8-os tanulókat segíti kiállító iskolákkal, szakmai előadásokkal és kötetlen beszélgetésekkel. 

A rendezvény fő célja, hogy a ballagás előtt álló fiatalok betekintést nyerjenek a szakiskolák, 

szakközépiskolák és gimnáziumok mindennapi szakmai és diákéletébe.  

Az Ijfúsági Konferencia jubileumi tizedik rendezésére is sor került ősszel, ahol mind az 

általános iskolások, mind a középiskolások hasznos előadásokon és workshoppokon vehettek 

részt. A programot egy improvizációs előadást zárt a Vigadóban. 
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Ifjúsági filmvetítések 

2019-ben is folytatódtak az ifjúsági filmvetítések. Egy-egy alkalommal közel 100 tanuló 

látogatta a programot. A filmvetítések után a diákoknak lehetőséget biztosítottunk kerekasztal 

beszélgetésekre, találkozhattak egy – egy szereplővel, vagy lehetőség szerint akár a rendezővel. 

A délutáni programok moderátora Fodor György magyar szakos tanár. 

Tavasszal két ilyen alkalmon vehettek részt a diákok. Előszőr „A Vörös Teknős” című japán-

francia animációs mesét vetítettük, míg a második alkalmon a luxemburgi-belga-francia 

„Legújabb testamentum” című végjátékot láthatták a diákok. 

 

Ifjúsági Hangverseny bérletsorozat 

A Békéscsabai Filharmónia Nonprofit Kftvel közösen a 2018/2019-es tanévben három 

előadásból álló ifjúsági hangverseny bérletet kínáltunk a városi általános iskolák számára. A 

népszerű programra a helyi Implom József Általános Iskola teljes felső tagozata jelentkezett. 

Az első előadás még ebben az évben, 2018 decemberében megvalósult a népszerű Full Moon 

Együttes koncertje „Mi fán terem az acapella?” címmel. A másik kettő pedig az idei évben 

került megrendezésre. 2019. február 5.-én a Kalungu Ütőegyüttes – „A dobok dübörgése, az 

élet lüktetése” című koncertjét hallhatták a diákok, míg 2019. április 9-én a Zűrös Banda: 

Népzene szárnyán a Balkántól Magyarországig címmel zenélt a Művelődési Házban. Az első 

alkalommal elindított Ifjúsági Hangverseny sorozat mind a három alkalma teltházzal zajlott le, 

így októberrel kezdve folytatódott a sorozat, ahol az első alkalmon az Oláh Dezső Trió zenélt. 

 

Kiállítások 

Állandó kiállítások 

2017 novemberétől látható intézményünkben Lajos Ferenc grafikusművész állandó kiállítása. 

I. emeleti termünk, a 102. terem 2017 novemberétől Lajos Ferenc nevét viseli, ahol szintén a 

grafikusművész munkái láthatók. 

 

Időszaki kiállítások 

A földszinti kisgalériánkban továbbra is helyet biztosítottunk elsősorban gyulai és Gyuláról 

elszármazott amatőr művészeknek, művészeti csoportoknak. 

Kiállítási naptárat 3. számú melléklet tartalmazza. 
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Színházi előadások 

A színházművészet sokszínűségét bemutató Erkel Bérlet előadásait ebben az évben is 

tervszerűen teljesítettük, négy előadás megvalósítását vállaltuk. Teltház várta minden 

alkalommal a meghívott budapesti neves társulatokat. Bérleten kívüli előadásaink is nagy 

népszerűségnek örvendtek a lakosság körében, ahol ráadás előadást is szerveztünk a nagy 

érdeklődésre való tekintettel. 

Az Erkel bérletes illetve bérleten kívüli előadásait az 4. számú melléklet tartalmazza. 

 

Egyéb rendezvények 

A művelődési házban megrendezésre kerülő egyéb rendezvények listáját a 5. számú melléklet 

tartalmazza. 

 

I. 3. Rendezvények a művelődési központon kívül 

I. 3.1. Nagy rendezvények 

Újévi Polgármesteri Fogadás 

Januárban Gyula város polgármestere ezen a rendezvényen, - a korábbi évekhez hasonlóan - 

évértékelő beszédet tartott, majd ezt követően a „Sikeres Gyulai díjak” átadása következett. A 

programot az országos elismertségú Farkas Gábor Gábriel Újévi koncertje zárta. 

Helyszín: Polgármesteri Hivatal díszterme 

 

Magyar Kultúra Napja 

A rendezvényt a Békés megyei X-szemzők kiállítás megnyitója kezdte a Művelődési Házban, 

ezután a program a Vigadóban folytatódott. Az Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola 

táncbemutatóját követően Dr. Görgényi Ernő Gyula Város polgármestere köszöntötte a 

megjelenteket, majd átadta Erkel Ferenc Művészeti önsztöndíjat. Az Erkel Ferenc Vegyeskar a 

Hunyadi László című operából adott elő részletet, végül a programot Szűcs Nelli önálló estje 

zárta, aki Fedák Sári életébe adott bepillantást. 

 

Városi megemlékezések 

2019. március 15.  

Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 171. évfordulója alkalmából tartandó ünnepi 

megemlékezés 

Program: 

10.00 Koszorúzás  
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Közreműködőtt: Calliope színjátszókör 

Helyszín: Kossuth tér 

11.00 Városi megemlékezés 

Közreműködött: Kaláka Együttes, Erkel Ferenc Vegyeskar 

Helyszín: Petőfi tér 

16.00 Ünnepi képviselő-testületi ülés 

Erkel Ferenc Társaság XXX. Történelmi Hangversenye 

Helyszín: Polgármesteri Hivatal – díszterem 

 

2019. október 6. 

Megemlékezés – Az aradi vértanúk napja 

Program: 

Emlékbeszédet mondott Prof. Dr. Csikány Tamás ezredes a Honvédelmi Minisztérium 

Oktatási, Tudományszervező és Kulturális főosztályvezetője 

Közreműködött: 

ROLE zenekar (folk rock) 

Rékasi Károly színművész 

MH Szolnok Helyőrség Zenekar 

Magyari Katonai és Huszár Hagyományőrző Szövetség 

Erkel Ferenc Vegyeskar 

Helyszín: 1848/49-es Honvédtiszti emlékhely 

 

2019. október 23.  

Megemlékezés az 1956-os forradalom és szabadságharc emléknapján 

9.30 

Közreműködött: Bay Zoltán Általános Iskola tanulói 

Helyszín: Gyulavári, 1956-os kopjafa 

11:00 

Program: 

Közreműködött: 

Nemcsák Károly, Jászai Mari-díjas magyar színész, érdemes művész 

Andrádi Zsanett színész, musical énekes 

békéscsabai Tabán Táncegyüttes 

Helyszín: Gyula, Október 23. tér 
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Magyar Költészet Napja 

A rendezvényt a Mogyoróssy János Városi Könyvtárral együtt szerveztük. Ezen a napon író –

olvasó találkozóra és a Magyar Költészet Napja alkalmából meghirdetett versíró pályázat 

eredményhirdetésére is sor került. 

Időpont: 2019. április 

Helyszín: Mogyoróssy János Városi Könyvtár 

 

Városi Majális 

A 2019 évi majálist úgy állítottuk össze, hogy a délelőtti és kora délutáni gyermek és családi 

programok után, élő koncertek követték egymást. Olyan együtteseket igyekeztünk választani, 

akik érdekes, újszerű, izgalmas muzsikát játszanak. Közben persze a május elsejék 

elmaradhatatlan kellékei sem hiányoztak. Volt Bábika kézműves játszóház, ugrálóvár, étel, ital 

és kirakodó vásár. 

A 2019. évi rendezvényen a következő fellépések valósultak meg: 

- Gyulai Erkel Ferenc Ifjúsági Fúvószenekar koncertje 

- Népzenei Majális – a Téglás Zenekar műsora 

- Gyulai Alapfokú Művészeti Iskola táncműsora 

- Ifjú Gyulai Tehetségek a színpadon 

- Hanta Banda – zenés gyermekműsora 

- Csacsi fogat – Napsugár Bábszínház műsora 

- Torony Band koncertje 

- Antovszki Band Koncertje 

Helyszín: Göndöcs-kert 

 

Városi Gyermeknap 

A rendezvényen egész napos szórakoztató, családi programokat kínáltunk az érdeklődőknek. 

Az idei év különlegessége abban rejlett, hogy egy sportnappal lett egybekötve a rendezvény. A 

program első fele szólt a sportról, ahol színpadon volt Somi Margó, gerincjóga és 

piláteszoktató, instruktor, Claudiu Gutu, zumba fitness instructor, Szabados Ádám, freestyle 

labdarugó, magyar bajnok és világcsúcstartó, Szentlélekiné Csávás Erika, Bánkúti Gabriella 

illetve Palkó Noémi, életmód mentor. Kora délutántól pedig ismét a szórakozásé volt a 

főszerep: Berta János vándokomédiást a Bojtorján zenekar és a Hanta Banda zenekar követte.  
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A rendezvény nagy sikerrel zajlott le és az esemény végén felszolgált 600 szeletes csoki tortát 

minden vendég megkóstolhatta. A program zárásaként konfetti és buborékfújással vártuk a 

gyermekeket. 

A rendezvényen közel 1500 fő vett részt. 

Időpont: 2019. május 27. 

A Városi Gyermeknap részletes programját a 6. számú melléklet tartalmazza. 

 

Gyulai Nyári Korzó – Gyermek Művészeti Fesztivál 

Rendezvényünket a TOP-7.1.1-16-H-ESZA2019-00124 azonosító számú, Gyulai Nyári 

Gyermek Művészeti Fesztivál című pályázat keretein belül az Európai Szociális Fejlesztési 

Alap és a Magyar Állam támogatta. 

Az idei Nyári Korzó rendezvénysorozatunk az elöző évek tematikusságát követte, de mégis 

teljesen újszerű volt. Megmaradt a tematika két fő vonala a rendezvények helyszíne illetve a 

műfaja. Az idei év újdonságát az jelentette, hogy lehetőséget adtunk a helyi fiatalságnak is 

tehetségük bemutatására és tapasztalatszerzésre. Szinte minden alkalom egy gyermekcsoport 

előadásával kezdődőtt legyen szó énekről, táncról, koncertről vagy éppen színházi 

produkcióról. Számos általános iskola és művészeti iskola csatlakozott hozzánk a nyár 

folyamán és ezzel a célunkat elértük, hiszen Gyula értékei közül bemutathattuk a fiatal 

tehetségeket is.  

A belvárosban a Világóra körüli területen minden hétfői napon zenés produkciókat mutattunk 

be. A zenén belül igyekeztünk igazán színes kínálatot felvonultatni. Volt fúvós- és 

gitármuzsika, de helyet kapott a jazz és a népzene is. 

A Harruckern téren minden szerdai napon a táncé volt a főszerep. A közönség láthatott 

klasszikus és modern táncokat, valamint néptáncot egyaránt. 

A nyári programok legfőbb helyszíne a Várkert volt. Itt elsősorban könnyűzenei koncerteket 

tekinthettek meg az érdeklődők, de volt agility bemutató, színházi bemutató és nyílt karate 

edzés. 

Az egész Gyulai Nyári Korzó programsorozatról elmondható, hogy folyamatosan nagy 

érdeklődés mellett zajlottak programjaink és nagy érdeklődést arattak úgy a gyulaiak, mint a 

turisták körében. Majdnem minden programunkat minimum 200 néző kísérte figyelemmel, de 

voltak események, hogy ahol közel 1000 néző is jelen volt. 

A Gyulai Nyári Korzó részletes programját a 7. számú melléklet tartalmazza. 
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Civil Piknik programsorozat 

Rendezvényünket a TOP-5.3.1-16-BS1-2017-00010 azonosító számú, Közösségfejlesztési 

tevékenységek megvalósítása Gyulán című pályázat keretein belül az Európai Szociális 

Fejlesztési Alap és a Magyar Állam támogatta. 

Szeptemberben egy 10 alkalomból álló családi programsorozat valósítottunk meg. Ezek a 

rendezvények minden héten pénteken, szombaton és vasárnapon várták az érdeklődőket. A 10 

alkalom a város 10 különböző pontján voltak. Tematikusan felépített programokkal készültünk, 

hiszen mindenhol játszóház, ugrálóvár, vattacukor, egészségsziget, közösségfejlesztés, kvíz 

játék várta az érdeklődőket. Emellett zenés gyermekműsort, kutyás bemutatókat is láthattak az 

emberek. A családi napok zárása minden alkalommal egy közös vacsora volt. Ezen 

programjaink fő célja az volt, hogy az egy környéken élő lakosságot egy közösséggé formáljuk. 

Ezen kívül megtudhattuk a kulturális programokkal kapcsolatos igényeiket is. 

 

I. 3.2. Fesztiválok 

Gyulai Virágok Fesztiválja 

Gyula Város Önkormányzata, a Gyulai Turisztikai Nonprofit Kft. és az Erkel Ferenc Kulturális 

Központ idén is megszervezte a Gyulai Virágok Fesztiválja című rendezvényt. 

A rendezvény egy nagyszabású virágkiállításból és vásárból áll. 

A Művelődési központ aulájában Virágkötészeti Kiállítást rendeztünk, melyen a közönség 

szavazatai alapján legjobban sikerült alkotásokat díjaztuk. 

A fesztivál részeként több gyulai étteremben készítettek olyan ételeket, melyek szerves alkotó 

része valamilyen virág volt. A közönség szavazatai alapján az éttermeket is díjaztuk. A 

rendezvényhez kapcsolódóan pályázatot hirdettünk az óvodás és kisiskolás korosztály részére. 

A pályázat címe „A képzelet virágai” volt. Több mint 500 beérkezett pályamunkából a 

legjobbakat be is mutattuk egy szabadtéri kiállítás keretében.  A zsűri által kiválasztott 

alkotásokat díjaztuk is. 

A 2019. évi Gyulai Virágok Fesztiváljára, a három nap során több ezer érdeklődő látogatott el. 

Az első nap programjai egy különleges szakmai, de mégis a nagyközönség részére is 

befogadható előadással indultak, ahol az idén 100 éves Bálint Gazda előadását hallhatták az 

érdeklődők. A tavalyi évhez hasonlóan a szakmai nap végére két szórakoztató jellegű műsort 

is színpadra állítottunk. 

A hétvége a közönség szórakoztatásáról és természetesen a virágok megtekintéséről és 

vásárlásáról szólt. 

A Gyulai Virágok Fesztiváljának részletes programját a 8. számú melléklet tartalmazza. 
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VIII. Gyulai Végvári Napok 

Rendezvényünket a TOP-7.1.1-16-H-ESZA2019-00123 azonosító számú, VIII. Gyulai Végvári 

Napok című pályázat keretein belül az Európai Szociális Fejlesztési Alap és a Magyar Állam 

támogatta. 

Az idei évben 8. alkalommal rendeztük meg a Gyulai Végvári Napokat. Mint az előző években 

most is július utolsó hetében valósult meg a program. 

A pénteki nyitó napon késő délutánra megnyíltak a török és magyar táborok. A tavaly évi 

rendezvény pozitív visszajelzései után, a két tábort ismét a vár mögötti területre helyzetük el, 

elkülönítve minden mástól így még autentikusabb tábori élet zajlott. A táborokat a három nap 

során az érdeklődök bármikor látogathatták, így betekintést nyerhettek a korabeli katonák 

hétköznapi életébe is. 19.00órakor nyitottuk meg a fesztivált. Ezt követte a felvonulás a 

belvárosba majd vissza a Várkertbe. A két sereg teljes díszöltözékben vonult fel. Az esti 

program felvezetője egy Tabulatúra régizene-együttes koncert volt. Az első nap zárásáról Nagy 

Feró és a Beatrice Zenekar gondoskodott, ahol a Várkert teljesen megtelt. 

A második nap már délelőtt 10 órától indult. A délelőtt inkább a játékosság jegyében telt és így 

igyekeztünk bemutatni a várvédők és ostromlók életét. Volt itt apródiskola, különböző mesék, 

putalövészet, kézműves manufaktúra vagy éppen tevegelés. Új elemek voltak a középkori 

játszótér illetve a középkori kaszinó. Nagy örömünkre szolgált, hogy az előző évekhez képest 

még több érdeklődő jelent meg a délelőtt folyamán (ugyanez történt a vasárnapi napon is). A 

délután eleje még mindig leginkább a gyerekekről szólt, hiszen egy várostromban vehettek 

részt. Ezt követte egy agárfuttatás és agár bemutató, ahol a nézők jobban megismerhették a 

magyar agarat. Mielőtt pedig a megszokott ostromra sor került volna Fekete László és fiai 

tartottak egy erőművész showműsort. Kora este következett a Gyulai Vár ostromának 

felidézése. Az ostrom előtt mindkét csapat felvonult egy szemlére, ahol megcsodálhatták a 

korabeli magyar és török hadi fegyverzeteket. A csata nagyon látványos elemekből állt össze, 

de sajnos a közönségnek szomorúan kellett konstatálnia, hogy a gyulai vár elbukott. A szombat 

esti záró program „Gyula büszkeségei” címmel Hevesi Tamás nagykoncertje volt. Szombaton 

több „külső” helyszínen is megjelentünk programokkal: a gyulai várban solymászbemutatóval 

és tárlatvezetéssel, a Várfürdőben egy török fosztogató portyával, a Harruckern téren pedig egy 

zenés-táncos bemutatóval, a Világóránál egy utcaszínházzal, a Rondellánál egy 

könyvbemutatóval. Az idei fesztivál egyik legnagyobb újdonsága volt, hogy az 

esélyegyenlőség jegyében számos civil szervezet jelent meg olyan programokkal, mint 

érzékenyítés, szellemi totó, előadások, filmvetítések. Emellett a társadalom fogyatékkal élő 

rétegének szóló előadások, filmvetítések is voltak illetve a koncerteken elkülönített résszel 
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segítettük a testi fogyatékkal élőket. Ezen a napon volt kint a legtöbb látogató a három nap 

során.  

A vasárnapi délelőtt hasonló gyerekprogramokkal kezdődött, mint szombaton. Ezen a napon is 

voltak a Várkerten kívül más helyszínen rendezvényeink. A Várfürdőben a tegnapi török portya 

után, most hajdúportyával leptük meg a fürdőzőket. A délután ismét tevegeléssel és hétpróba 

versennyel indult a gyerekek számára. Itt az érdeklődők hallhattak egy Toldi Legenda Historica 

című előadást illetve megrendezésre került az I. Gyulai Boszorkányverseny is. Ezután 

következett a vár visszafoglalása. Előtte ismét felvonult a két sereg egy szemlére, majd délután 

4 órakor megindult a csata. Egy nagyon látványos és izgalmas harc után a magyar seregek 

visszafoglalták a várat. Ezt és a szombati csatát is Prof. dr. Csikány Tamás „közvetítette”, így 

mindenki információt kapott arról, hogy éppen mi történik a csatatéren. Sajnos este a viharos 

időjárás miatt a Magna cum Laude koncert illetve a tűzijáték elmaradt. 

Összegezve a három napot, mindenképpen pozitívan értékelhetjük a rendezvényünket. Az idei 

fesztiválunkon is látszódott, hogy évről-évre egyre komolyabban fejlődik a programkínálatunk. 

Ami kifejezetten pozitív volt az az, hogy a megszokott délutáni és esti érdeklődés, most a 

délelőtti programokra is jellemző volt. A nyolcadik alkalommal megrendezett Végvári Napok 

idén fogadta a legtöbb látogatót, ami mutatja, hogy jó irányba halad a programunk és a jövőben 

is ezen az úton kell tovább fejleszteni, új ötletekkel színesíteni fesztiválunkat. 

A VIII. Gyulai Végvári Napok részletes programját a 9. számú melléklet tartalmazza. 

 

Minden Magyarok XXV. Nemzetközi Néptáncfesztiválja 

Az idei évben jubileumi 25. alkalommal rendeztük meg a Minden Magyarok Nemzetközi 

Néptáncfesztiválját.  

A csütörtöki napon most már sorozatban harmadik évben gasztroudvar és ismerkedési esttel 

kezdtünk. Itt lehetőségük volt mind a hazai, mind a külföldi együtteseknek, bemutatkozniuk 

ételeik és italaikon keresztül. Idén hat együttes nevezett be a programra. Ezzel egybekötve a 

Fesztiválzenekar közreműködésével táncház is kezdődött, ahol az volt a célunk, hogy a 

megérkezett tánccsoportok megismerkedhessenek egymással. Eközben a Gyulai Vár udvarán a 

minden évben egyre inkább látogatott Minden Magyarok Borai nevű borest került 

megrendezésre. Idén a felvidéki, garam menti borászoknak volt lehetőségük bemutatni 

boraikat, így Bott Frigyes és Mátyás András hozott különleges borokat. Az est házigazdája 

csakúgy, mint minden évben most is Ambrus Lajos József Attila díjas író volt. A rendezvény 

résztvevői teljesen megtöltötték a vár udvarát és nagyon kellemes hangulatot teremtettek oda. 
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A felvezető est után pénteken már a táncé volt a főszerep. Az idei fesztiválon tizenegy magyar 

táncegyüttes, valamint öt külföldi együttes (Kolumbia, Szerbia, Görögország, Hong Kong és 

Törökország) vett részt. Pénteken és szombaton két külföldi együttes mutatott be egy körülbelül 

húsz perces előadást a Várfürdő területén, míg vasárnap a határon túli magyar együttesek léptek 

fel. A programok péntek délután indultak el igazán. Délután Dr. Halmos Bélára emlékeztünk a 

népzenekutató házánál, ahogy Patyi Zoltán a fesztivál művészeti vezetője osztotta meg 

gondolatait. Ezután a már minden évben megszokott táncos felvonulás kezdődött a Kossuth 

térről. A meneten az összes táncegyüttes képviseltette magát és több helyszínen megállva rövid 

bemutatókkal szórakoztatták az érdeklődőket. Ez a fesztivál egyik leglátványosabb jelenete. 

Ezután következett a Tószínpadon a fesztivál hivatalos megnyitója. Dr. Görgényi Ernő Gyula 

Város polgármestere megnyitója után a jubileumi alkalom apropójából több a fesztivál életében 

jelentős szerepet játszó személyt tüntetett ki. Így díjat vehetett át: Patyi Zoltán, Szatmári 

Sándor, Gyalog László, Téglás Ferenc, Mészáros Zoltán és Varga András munkásságáért 

Asztalosné Varga Judit. A díjak átadását követően a táncegyüttesek bemutatkozása következett. 

Az est zárásaként táncház volt. A péntek estét magyar táncegyüttesek vezették le, rengeteg 

érdeklődő mellett. 

A szombati délelőtt leginkább a gyermekeknek szólt. Népi kézműves játszóház és mesemondás 

várta az érdeklődőket. Végül még ebéd előtt a vajdaszentiványi hagyományőrzők bemutatója 

volt a színpadon. Eközben a város különböző pontjain a Garagulya Gólyalábasok hirdették a 

programokat. A délutáni programok között szerepelt ismét népi kézműves játszóház, 

gyermekszínházi előadás a Boka Színház közreműködésével, vásári komédia és egy 

Rendhagyó Prímástalálkozó. Ezen olyan művészek léptek fel, mint Balogh Kálmán, Bede Péter, 

Nyitrai Tamás, Bognár András, Mester László, Bognár Szilvia és Korpás Éva. Kora este még a 

belvárosban a Harruckern téren is láthattak tértáncot az érdeklődők. A szombati esti 

Fesztiválbemutató első felében a külföldi táncegyüttesek műsora volt látható, majd a második 

felében a Fitos Dezső Társulat „A Falu” című műsora került megrendezésre. A rendkívül 

színvonalas előadást teltházzal tartottuk meg. Az este ismét táncházzal végződött, ahol ezen az 

estén a külföldi együttesek voltak porondon. Itt tavalyhoz hasonlóan fergeteges hangulat alakult 

ki és több száz ember kapcsolódott be.  

A záró nap, vasárnap a már megszokott tértánccal kezdődött a Városi piacon. Napközben népi 

játszóházzal, betyárparádéval, gyermek színházzal vártuk a családokat a Várkertbe. A délelőtti 

program zárás Fekete Bori és Barátai népzenei koncertje volt. A kora délutánt pedig az Erkel 

Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola műsora nyitotta meg. Őket követte Savanyó Jóska címmel 

a Boka Színház előadása. Kora este Herczku Ági és Zenésztársai gondoskodtok a jó 
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hangulatról. Este nyolc órától pedig a záró gála következett. Ezen az összes táncegyüttes 

fellépett egy rövid produkcióval majd egy nagy közös éneklés zárta a programot.  

A helyi partnereinken kívül a fesztiválunkat támogatta az NMI Művelődési Intézet, a Városok 

Falvak Szövetsége, a Folklórfesztiválok Magyarországi Szövetsége, a Magyar Fesztivál 

Szövetség, az Ív Produkció, a Festival Finder, a Nemzeti Kulturális Alap és az OTP Bank Nyrt. 

A sok támogató és partner nélkül a fesztiválunk nem tudott volna ilyen színvonalas és sokszínű 

programokat biztosítani ezen a hétvégén. Összességében méltó volt a jubileumi alkalomhoz az 

idei fesztivál minősége. 

A Minden Magyarok XXV. Nemzetközi Néptáncfesztiváljának részletes programját a 10. 

számú melléklet tartalmazza. 

 

I. 3.3. Vigadó 

2014 januárjában a DAOP- 5.1.2/A-09-2f-2012-0001 elnyert pályázati támogatásnak 

köszönhetően újra birtokba vehette Gyula város lakossága a régi „Dübögő” épületét. Az új 

közösségi tér Gyulai Vigadó Rendezvényközpont néven várja régi és új látogatóit. 

Az épület sokrétű rendezvény lebonyolítására alkalmas. Közkedvelt bálhelyszín, otthont adott 

jótékonysági rendezvényeknek, családi eseményeknek, iskolai programoknak, 

konferenciáknak, táncházaknak, koncerteknek, lakodalmaknak. Továbbá helyszínéül szolgált 

azoknak a mozgásművészeti csoportoknak, amelyek helyszűke miatt a művelődési ház 

termeiben már nem fértek el. 

A Vigadóba megrendezett programokat a 11. számú melléklet tartalmazza. 

 

I. 3.4.  Dénesmajori Közösségi Ház 

A Családsegítő Központ havi egy alkalommal játszóházat rendez a Dénesmajorban élő 

gyerekek számára. 

Húsvétkor sorversennyel, májusban Gyermeknap alkalmából egész napos családi programmal 

kedveskedtünk a lakosoknak. 

Június végén Szünidei köszöntő szerveztünk a családoknak ügyességi vetélkedővel, Mikus Éva 

Gyula Város díszpolgára támogatásának köszönhetően a rendezvényre érkezők vendéglátásban 

részesültek, valamint a rendezvényen a rászorulók ruhaadományokat vehettek át. Ezt a 

programot az ősz folyamán megismételtük a korábbi nagy érdeklődésre való tekintettel. 

Augusztus 24-én Vakáció búcsúztató családi napon színes programokkal illetve 

tanszeradományozással készültünk a közösségnek. 
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Szeptemberben Dr. Beke Szilvia jóvoltából Gyermekegészség megörző foglalkozáson vehettek 

részt az érdeklődők. 

A közösségi ház, öltözési lehetőséget biztosít a gyulavári, valamint a dénesi focimeccsek 

játékosai számára. 

Nyitvatartási időben internet hozzáférést, könyvkölcsönzési lehetőséget biztosított igény 

szerint a látogatóknak, valamint nevelési tanácsadásra és korrepetálásra is van lehetőség. 

Ősztől új állandó program indult a Közösségi Házban Dénesi Egészségért Aerobik baráti 

társaság néven, akik terveik szerint heti öt alkalommal találkoznak. 

 

I. 3.5. Rondella Terasz 

2012 júniusában adták át a Vár körbástyájából kialakított Rondella Teraszt, mely több mint 

szórakozóhely, hiszen rendezvényhelyszín és közösségi színtérként is szolgált, sokszínű 

kulturális programmal várja a városba érkező vendégeket és a gyulaiakat egyaránt.  

 

I. 4. Multifunkcionális térségi közösségi központ funkcióiból adódó területi 

feladatellátás 

2015-ben a TIOP-1.2.1.A-15/1 „Agóra - multifunkcionális közösségi központok és területi 

közművelődési tanácsadó szolgálat infrastrukturális feltételeinek kialakítása” című pályázati 

konstrukció keretében megújult az Erkel Ferenc Művelődési Központ. 2015. november 30 - án 

az Agora projekt keretében az épület látványosan megújult. Ennek köszönhetően a kor mai 

követelményeit minden tekintetben kielégítő, korszerű, modern közművelődési intézménnyel 

gazdagodott Gyula városa. 

 

Az Agora projekt keretében olyan építészeti átalakítás, felújítás valósult meg, mely lehetővé 

tette, hogy az intézmény a közösségi, képzési, illetve szórakozási és élményfunkció mellett a 

területi közművelődési tanácsadó, szolgáltató funkciót is ellássa. 

A projekt keretében 9 település önkormányzatával együttműködési megállapodás aláírására 

került sor, amely során a szervezet szolgáltatásait kiterjeszti Sarkad, Elek, Kétegyháza, 

Lőkösháza, Méhkerék, Békés, Kötegyán, Vésztő, Sarkadkeresztúr szervezetei, intézményei és 

lakossága számára. 

 

A projektben vállalt feladatainknak eleget téve informális kerekasztal beszélgetéseket, szakmai 

fórumokat szervezünk a programban résztvevő települések számára intézményünkben 
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együttműködve a Nemzeti Művelődési Intézet Békés Megyei Irodájával, illetve a Cselekvő 

Közösségek munkatársaival. 

Az intézményünk programjait, aktuális pályázati felhívásait e-mail-ben és postai úton is 

eljuttatjuk a Programban résztvevő települések oktatási intézményeihez. 

 

2016 novemberében a Kft. pályázatot nyújtott be az Emberi Erőforrások Minisztériumához A 

felhívás kódszáma: EFOP-3.3.2-16 A felhívás címe: Kulturális intézmények a köznevelés 

eredményességéért. Együttműködő partnerként bevontuk a Sarkadi Általános Iskolát is. A 

pályázat pozitív elbírálásban részesült, ennek eredményeképpen 2018. júniusától - 2019. 

augusztus 31- ig együttműködő partnertelepülésünk kulturális órákat, valamint intézményében 

működő kamarakórusát tudja fenntartani illetve fejleszteni. 

Multifunkcionális térségi közösségi központ funkcióiból adódó területi feladatellátáshoz 

tartozó éves programjait a 12. számú melléklet tartalmazza. 
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II. Múzeumi feladatellátás 

II. 1. Erkel Ferenc Múzeum 

A 2018. évben alapításának 150. évfordulóját ünneplő, nagy múltú múzeum 

törzsgyűjteményeinek elhelyezése egyre több alapvető problémával terhelt, a hosszú távú 

megoldást a fenntartó Erkel Ferenc Kulturális Központ és Múzeum Nonprofit Kft. saját erőből 

nem tudja biztosítani. 

A 2019. év első hónapjaiban több, a múzeumi műtárgyraktározással kapcsolatos problémát 

kellett megoldani. A bérelt ingatlanként használt, Kossuth utca 12. sz. alatti raktárépületet a 

tulajdonos utasítása alapján március hónap végéig ki kellett ürítenünk. A régészeti, a néprajzi 

és a történeti gyűjtemények jelentős számú, és nagyméretű műtárgyait, a városi önkormányzat 

tulajdonában lévő a régi, városi vágóhíd egyik épületébe költöztettük át. A gyűjtemények 

elhelyezésére újonnan használatba kapott ingatlan jelentős felújítást igényel, nem felel meg a 

műtárgyvédelmi előírásoknak, rekonstrukciójához komoly források bevonása szükséges. A 

múzeumi gyűjtemény másik része is egy jelenleg műtárgyak tárolására alkalmatlan, felújítatlan, 

önkormányzati tulajdonú épületben van, az egykori I. sz. Általános Iskola "B" épületében, a 

Károly Róbert utcában. 

Az Erkel Ferenc Múzeum szakemberei körében a tavaly kialakult állapothoz képest nem történt 

változás. Rokszin Renáta néprajzos muzeológust szülési szabadsága alatt Nagy Adrienn 

néprajzkutató helyettesíti a múzeumi feladatellátásban. A muzeológusi munkában aktív 

szerepet vállaló, az Erkel Ferenc Emlékház személyi állományához tartozó Kovács Anett 

történész-tárlatvezetőt ugyanilyen okok miatt Szappanos Gábor történész helyettesíti 2019-ben 

is, aki a múzeumi pályázatok és kiállítások szervezésében is szerepet vállal. A múzeum 

adminisztrátor-takarító munkakörében Szegvári Zoltánné dolgozik. A múzeum történész-

gyűjteménykezelője továbbra is Cseresznyés János, a régészeti feladatokért pedig Liska 

András, a múzeum szakmai vezetője felel.  

 

II. 1.1. Gyűjteménygyarapítás - nyilvántartás - állományvédelem  

A 2019-es évben is fogadtuk, gyűjtöttük, majd adatoltuk és leltároztuk a múzeumi 

gyűjteménybe új gyarapodásként bekerült tárgyakat, dokumentumokat. A gyarapodási naplók 

és leltárkönyvek vezetése mellett a raktárak kezelése és állományvédelmi feladatok elvégzése 

is teendőink közzé tartozott. A járásszékhelyi múzeumok támogatására létrehozott, korábban 

nyertes pályázatunk keretén belül elindított digitális állomány-feldolgozást tovább folytattuk, 

az év első felére végeztünk a történeti dokumentációs gyűjtemény digitalizálásával. 
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A régészeti gyűjtemény egy leletbejelentés révén ismét gyarapodott a város területéről 

előkerült, népvándorlás kori leletekkel. A néprajzi gyűjtemény 2019 decemberéig 13 db 

tárggyal gazdagodott, melyek között szerepelnek felajánlásokból származó, a hagyományos 

életmódhoz kapcsolható használati, valamint a Minden Magyarok Nemzetközi 

Néptáncfesztiváljához köthető emléktárgyak. Ezen kívül két elemmel bővült a néprajzi 

gyűjtemény Marosán-hagyatéka. A gyarapodási napló és a leltárkönyv vezetése ezekkel a 

változásokkal összhangban történt. 

2019. december elején egy gyulai felajánló jóvoltából múzeumunk gyűjteményébe több, kiváló 

állapotú 19. századi bútor, többek között egy biedermeier ruhásszekrény, két neobarokk szék 

és egy kisméretű asztal került, amelyeket a későbbiekben megvalósítandó, a gyulai polgárság 

történetét is feldolgozó várostörténeti kiállítás számára vettünk nyilvántartásba. 

A vár állandó kiállításának kölcsönzéseit áttekintve a műtárgyanyagban egy egyszerűsített 

revíziót végeztünk, amely komolyabb nyilvántartási problémát nem tárt fel, továbbá 

műtárgyvédelmi teendők elvégzésének szükségességét erősítette meg. A megyei hatókörű 

városi múzeummal kötött megállapodás alapján ellátott restaurátori és állományvédelmi 

szolgálat sajnos csak nagy nehézségekkel tudja betölteni a kívánt funkciót. A korábbi és a 

fentiekben említett, kisebb revízió kapcsán feltárt műtárgyvédelmi igények nagyobb 

restaurátori kapacitást, gyakrabban elvégzett szakmai szemle elvégzését teszi szükségessé. Ez 

különösen fontos a vár állandó kiállításának esetében, ahol szinte a teljes műtárgyállomány 

hosszú távú kölcsönként szerepel a tárlaton, és a kft. felelőssége az állományvédelmi problémák 

felismerése és a konkrét megoldási javaslatok megfogalmazása, amelyeket csak restaurátor 

szakember tud elvégezni. Ehhez kapcsolódóan a nyár folyamán restauráltattuk a vár 

lovagtermében és fazekasműhelyében lévő kályhákat. A Sabján Tibor tervei alapján 2005 előtt 

készült kályharekonstrukciók egyes csempéi, különösen a sérülékeny pártázatok elemei 

eltörtek, illetve az illesztéseknél szétválva leestek. A Munkácsy Mihály Múzeummal megkötött 

megállapodás keretein belül az intézmény restaurátora megragasztotta, szükség szerint 

kiegészítette a sérült elemeket, majd azokat visszarögzítette a helyükre. A kályhák ilyen módon 

ismét teljes értékű elemei a vár állandó kiállításának. Ugyanennek a restaurátori 

feladatellátásnak az eredményeképp a vár földszinti éléstárában kiállított fatárgyak közül 

néhány darabnak a konzerválása, és a farontó kártevők elleni kezelése is megvalósult. 

Szintén az ellátatlan restaurátori feladatok közé sorolandó a Ladics-ház műtárgyainak 

gondozása. A 30 évvel ezelőtt megnyílt kiállítóhely számos műtárgya nagyon komoly 

restaurátori munkát igényel, sok esetben az állományvédelmi igények felmérése sem várható el 

restaurátor szakember közreműködése nélkül.  
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A Nemzeti Kastélyprogrammal felújításra kerülő szabadkígyósi Wenckheim-kastély 

kiállításába szánt, múzeumunk képzőművészeti gyűjteményében őrzött, Scherz Krisztina 

portréképet a Nemzeti Örökségfejlesztési Nonprofit Kft segítségével restauráltatjuk.    

 

II. 1.2. Kutatószolgálat 

A 2018-as esztendőben is sok szakembert fogadtunk (gyulai lokálpatrióták, helytörténészek, 

stb.) a múzeumi kutatószolgálat keretében. 

A régészeti gyűjtemény három műtárgya kerül be egy országos gyűjtés keretében a rovásírásos 

emlékek bemutatását célzó anyagba, amelyet a Magyarságkutató Intézet munkatársa állított 

össze, és mért fel. A gyulai határ leggazdagabb honfoglalás kori temetőjének, az 1940-es 

években, Implom József által a Gyula-Téglagyár lelőhelyen feltárt leletanyagnak a tudományos 

helyszíni vizsgálatára Dr. Fodor István régész, a Magyar Nemzeti Múzeum címzetes 

főigazgatója, és Dr. Vörös Gabriella, régész, a szegedi Móra Ferenc Múzeum nyugalmazott 

igazgatója vállalkozott. 

Árvai-Józsa Kitty művészettörténész, az MNB Értéktár-program tanácsadó testületének egyik 

tagja a gyulai honvéd laktanyával kapcsolatban, Hadtörténeti Intézet és Múzeum két történésze 

pedig az 1848/49-es szabadságharc témakörében kutatott. A Szabadtéri Néprajzi Múzeum és a 

Debreceni Egyetem közös kutatócsoportja „A nagy háború hatása és emlékezete a vidéki 

kultúrára” c. OTKA pályázat keretén belül múzeumunk I. világháborús tárgyi és dokumentációs 

állományát vette nyilvántartásba. A múzeum történeti dokumentumaival és fotótári 

gyűjteményével több, 2019-ben kiadott könyv anyagát támogatta; többek között Székely Árpád 

– Székely János: A firtosváraljai József család története és munkássága, illetve Durkó Károly 

– Székely Árpád: A sas, Dobos István története című könyveit. 

A tárgyalt időszakban egy egyetemi hallgató a Kis-sárréti karikás ostorról szóló 

szakdolgozatához gyűjtött anyagot, az elkészült dolgozatot nyilvántartásba vettük az 

érdeklődők számára elérhető a múzeum adattárában. A 2019-es évben összesen 18 kutató, 25 

alkalommal és 108 órában használta ki a lehetőséget. 

 

II. 1.3. Kiállítások - műtárgykölcsönzések 

A múzeumi időszaki kiállításokat az Almásy-kastély Látogatóközpont időszaki kiállítási 

terében, képzőművészeti tárlatokat pedig a Kohán Képtárban szervezünk. A kastélyban jelenleg 

az „Kincsek őrzője, 150 éves a gyulai Erkel Ferenc Múzeum” c. tárlat látható, amelyben a 

múzeumalapítónk és a múzeum történetének bemutatásán túl törzsgyűjtemények legszebb és 

legértékesebb darabjait csodálhatják meg a látogatók. 
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A Kohán Képtár idén számos kisebb, és egy jelentősebb, a „Nagybányától Brassóig - erdélyi 

festők a Böhm-gyűjteményből” című időszaki kiállítást nyitottunk meg. Az utóbbi tárlat a 

különleges képzőművészeti magángyűjteményeket bemutató új törekvésünk második 

példájaként, az eddigi legnagyobb értékű művek bemutatásával emelkedik ki a kiállítások 

sorában. A képtárban szeptemberben nyitottuk meg a Gyulai Művésztelep fennállásának 50. 

évfordulójára rendezett tárlatot, amelyet a művésztelep alkotói rendeztek.  

Az Erkel Ferenc Emlékház vetítőtermében 6 db néprajzi tárgy került elhelyezésre, amelyek az 

Erkel Ferenc Múzeum gyűjteményéből származnak. A kiválasztott műtárgyak egy 19. századi, 

hagyományos életformát illusztráló kamra berendezését idézik. Az adventi időszak kezdetével 

a Gyulai Vár múzeumpedagógiai foglalkoztató termében „A háromszögház kincsei” címmel 

kamarakiállítás nyílt Marosán György gyertyaöntő hagyatékából. A tárlat 2020. január 12-ig 

volt látogatható. 

A 2019-es évben a gyulai vár lejáró kölcsönszerződéseit hosszabbítottuk meg. A Budapesti 

Történeti Múzeum szakemberei helyszíni revíziót tartottak, ahol a vár állandó kiállítása 

számára kölcsönadott műtárgyak állapotát rendben találták, az ellenőrzés során hibát nem tártak 

fel, így újabb 3 évvel engedélyezték azok kölcsönzését.  Továbbra is gondot jelent, hogy a 

Magyar Nemzeti Múzeum Történeti és Régészeti Tárából a gyulai vár állandó kiállításába 

kölcsönzött elemek nagyobb részét vissza kellett szolgáltatnunk (bútorok és régészeti 

műtárgyak). Az eljárás komoly problémát okoz, ugyanis az egyébként is kevés műtárgy száma 

tovább csökkent. A fegyvertár kiállítási darabjainak kölcsönzési idejét 2021. év végéig 

engedélyezték. A fegyvertárban található tárgyak a látogatók körében igen népszerűek, hiányuk 

a kiállítás turisztikai vonzerejének csökkenését eredményezhette volna, 

2019 márciusában a Magyar Nemzeti Múzeum Történeti Képcsarnokából kértük kölcsön 

Károlyi Antalné Harruckern Jozefa portréját a Gyulai Almásy-kastély állandó kiállításába. A 

kép biztosítási költsége jelentős összeg, ezért mérethű vászonnyomat készítését tervezzük. 

Műtárgyakat kölcsönöztünk gyűjteményeinkből a Munkácsy Mihály Múzeum, valamint a 

Körösladányi Helytörténeti Gyűjtemény számára.  

 

II. 1.4. Pályázatok 

Az EMMI Kubinyi Ágoston Program pályázati támogatásával lehetőségünk volt a Gyulai Vár 

állandó kiállításának megújításra. A támogatást a városi önkormányzat kapta, az önerőt a 

múzeumot fenntartó nonprofit kft. biztosította a megvalósításhoz. A pályázat támogatásával a 

téglavár emeletén lévő fegyvertár helyisége újult meg elsőként. A 2005-ben nyílt kiállításban 

bemutatott 16-18. századi fegyverek tárlóit átépítettük, és a vár új arculatához alakítottuk. A 
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látogatók az új tematika szerint átrendezett és információs anyaggal kiegészített fegyvertárban 

egy teljesen új, és régóta tervezett, látványos kiállítási elemmel is találkoznak. A multimédiás 

szegmensekkel kiegészített, hatalmas méretű dioráma a gyulai vár 1566. évi ostromának 

történetét meséli el a látogatóknak. A dioráma alapját az a 3D-s rekonstrukció adja, amelyet 

szintén a pályázat segítségével sikerült elkészíteni, és a vár teljes védelmi rendszerét mutatja 

be, a külső palánkerődítésekkel együtt. Szintén ez a 3D-s, digitális modell képezi az alapját a 

kiállítóhely emeletén újonnan kialakított Augmented Reality installációnak is, amely egy 16. 

századi kanócos puska másolatának a kézbe vételével hozható működésbe. A vár egyik D-i, 

emeleti helyiségéből nyíló lőrésben elhelyezett fegyvert mozgatva, a puska előtt elhelyezett 

monitoron a lőrésből nyíló látvány jelenik meg, az egykori huszárvár 16. századi képét 

bemutatva. 

Szintén a Kubinyi Ágoston programnak köszönhetően újul meg az Erkel Ferenc Emlékház 

állandó kiállításának néhány eleme is, amelynek munkálatait 2020 tavaszán fogjuk elkezdeni.  

A járásszékhely múzeumok szakmai támogatásának jóvoltából a múzeum régészeti 

gyűjteményének egy jelentős hányadát új, masszív polcrendszeren fogjuk elhelyezni az egykori 

I. sz. általános iskola "B" épületében. 

Múzeumunk a 2019-es esztendőben is biztosítja a TÁMOP és TIOP múzeumpedagógiai 

pályázatok (óvodás és iskolás csoportok múzeumpedagógiai foglalkoztatását), valamint a 

múzeumi digitalizációs pályázat fenntartását és a MúzeumDigitár felületen történő digitális 

állomány építését. Feladataink között elláttuk továbbá az éves beszámoló elkészítését. 

Történész kollégánk egy EFOP-os Life Learning pályázat keretén belül több helytörténeti 

előadást tartott a gyulai Napsugár Idősek Otthonában. 

A Gyulai Almásy-kastély Látogatóközpont 2019 májusában bekerült Gyula város értéktárába, 

az ehhez szükséges szakmai anyagot néprajzos munkatársunk készítette el.  

 

II. 1.5. Konferenciák, rendezvények, tárlatvezetések 

2019 májusában Gyulán tartotta meg éves vándorgyűlését a magyar muzeológia legrégebben 

működő civil egyesülete, a Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat. A rendezvény 4 

napja alatt a vándorgyűlés tagjai számára tárlatvezetéseket tartottunk és egy konferenciát 

szerveztünk, ahol a békéscsabai múzeum régészei és művészettörténésze mellett a gyulai 

múzeum régésze is tartott előadást. 

 

Múzeumunk alapításának 150. évfordulójára rendezett, a Kincsek őrzője - 150 éves a gyulai 

Erkel Ferenc Múzeum című időszaki kiállításhoz kapcsolódóan múzeumpedagógiai 
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foglalkozásra hívtuk meg a gyulai általános iskolás diákokat, néprajzos kollégánk Erdős Kamill 

ciganológus munkásságát mutatta be. 

Munkatársaink részt vettek az Erkel Ferenc Kulturális Központ és Múzeum Nonprofit Kft. által 

üzemeltetett kiállítóhelyek népszerűsítésében az Emlékhelyek Napja és a Múzeumok Majálisa 

elnevezésű rendezvények kapcsán, valamint közreműködtek a Múzeumok Éjszakája, illetve a 

Múzeumok Őszi Fesztiválja programjainak lebonyolításában is. 

2019. év első felében a szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeummal együtt 4 megyei 

rendezvényt szerveztünk megyei múzeumi szakemberek, múzeumpedagógusok, a gyulai 

közoktatásban részt vevő pedagógusok és diákok részére (a résztvevők létszáma meghaladta a 

300 főt). 

Muzeológusunk a szegedi Somogyi Károly Könyvtárban, 2019. május 15-én, megyei 

szaktanácsadók számára Az én könyvtáram c. dél-alföldi regionális szakmai napon tartott 

előadást. Megyei múzeumi koordinátor kollégánk a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumi 

Oktatási és Módszertani Központ és a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár által fenntartott 

„Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek” kiemelt EFOP-VEKOP projekt keretében 

rendezett szakmai műhelygyakorlatokon több alkalommal is részt vett a 2019-es évben.  

Az idén, május 28-án fogadtuk a szolnoki Damjanich János Múzeum szakembereit és szakmai 

tárlatvezetés keretén belül mutattuk be a gyulai vár, az Almásy-kastély és a Ladics-ház állandó 

kiállításait, továbbá június 13-án, a szentendrei Skanzen közel 40 munkatársának az Almásy-

kastélyba szervezett szakmai napjának lebonyolítását segítettük. 

Muzeológus kollégáink az év második felétől kezdődően az Erkel Ferenc Múzeum régészeti, 

néprajzi és történeti gyűjteményeinek legérdekesebb műtárgyait mutatták be a Gyula Televízió 

Kultúra rovatának hetente jelentkező sorozatában. 

Néprajzos munkatársunk részt vett a Múzeumi és Módszertani Oktatási Központ 60 órás 

akkreditált továbbképzésén a Szabadtéri Néprajzi Múzeumban.  

Az elmúlt év novemberében Nyíregyházán egy nemzetközi múzeumtörténeti konferencián 

Liska András egy angol nyelvű előadással képviselte az Erkel Ferenc Múzeumot. A 

tudományos tanácskozáson elhangzott előadások a következő évben egy összefoglaló 

konferenciakötetben is publikálásra kerülnek. 
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II. 2. Régészet 

Az Erkel Ferenc Területi Múzeum régészeti feltárási jogosultsága kiterjed a szomszédos Elek 

és Kétegyháza közigazgatási területére is, a feladatellátásához kapcsolódóan számos régészeti 

megfigyelést és helyszíni szemlét végeztünk. Eleken egy homokbánya bővítés, Kétegyházán 

pedig a teljes település területét érintő szennyvízberuházás földmunkái adtak folyamatos 

feladatot. A vonatkozó szakhatósági előírásoknak megfelelően a bontással járó földmunkákat 

kell figyelemmel kísérni a fejlesztésekkel érintett régészeti lelőhelyek területén. Gyulán egy 

mezőgazdasági tárolóépület, egy kamionforduló, gázvezeték bekötések, a városháza udvarán 

létesült napkollektorok létesítésének földmunkáinál, vízvezeték rekonstrukciónál, kerékpár 

összeszerelő üzem építésénél, valamint egy halastó létesítésénél láttunk el régészeti 

megfigyelést. A Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatósága felkérésére Szabadkígyós és Gyula 

határán, egy gondozói épület és egy szürkemarha karám létesítésének a földmunkáinál láttunk 

el hasonló feladatot. Az év második felében a régészeti megfigyelések sorát számos további, 

építkezési beruházáshoz kapcsolódó feladatellátás egészítette ki, amelyek közül több a város 

határain kívül, a múzeum régészeti gyűjtőköréhez tartozó településeken: Szabadkígyóson, 

Kétegyházán és Eleken valósult meg. 

Városunk ipari fejlesztései közül kiemelkedő fontosságú Airbus - helikopter alkatrészgyár 

területének kiválasztásakor Liska András régészeti szakértőként vett részt az előkészítő 

munkában. 

Az Almásy-kastély cselédszárnyának felújításához kapcsolódóan, a geotermikus fűtési 

rendszer megépítéséhez igényelt a kivitelező régészeti szempontú konzultációt és 

feladatellátást. 

Egy régészeti leletek előkerüléséről szóló rendőrségi bejelentés nyomán végeztünk helyszíni 

szemlét. A város belterületén, a Mikszáth Kálmán utcában, egy lakóház bővítésének 

földmunkáinál embercsontokat találtak, az alapozás kiásásakor egy népvándorlás kori 

gyermeksírt bolygattak meg, ennek a maradványai, embercsontok és egy kézzel formált 

kerámiaedény töredékei kerültek a múzeumba. 
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II. 3. Gyulai Kiállítóhelyek 

II. 3.1. Gyulai Vár 

A Gyulai Vár a korábbi évekhez hasonlóan a kiállítás mellett számtalan kisebb rendezvénnyel 

várta a látogatókat. Szombatonként, a garantált programok körében a kicsik és nagyok korhű 

jelmezeket próbálhattak, gyakorolhatták a középkori lúdtollal való írást, beleshetnek a 

kovácsmesterség rejtelmeibe, ingyenes tárlatvezetéseken, valamint solymászbemutatón 

vehettek részt, továbbá előadást hallgathattak a középkori fegyverekről, néhány másolatot 

kézbe is vehettek. 

Februárban a látogatók a szerelmesek hetén szervezett rendezvénysorozaton többek között, 

korhű jelmezben tekinthették meg a kiállítást, Balassi Bálint szerelmes verseit vethették papírra 

lúdtollal, és egy korhatáros előadás keretében a középkori erotikáról hallhattak. Március 8-án 

három teremben megújult az állandó kiállítás, ahol az erődítményt körülölelő valamikori 

palánkfalat, illetve a cölöpvár feltárásának folyamatát ismerhetik meg a vendégek, emellett 

ágyúgolyók, a janicsárok puskagolyói és a cölöpök is színesítik a látványt. Továbbá egy 

országosan különleges attrakciónak számító hangot kiadó, saját fejlesztésű holoprojektorral 

bővült a tárlat, amely a palánkerőd építésébe enged betekintést. 

Húsvétkor kézműves foglalkozással vártuk az apróbbakat, a sütőházban pedig kemencében sült 

sonkát, kalácsot és középkori lekvárokat kóstolhattak a vendégek. Május 11-én az Emlékhelyek 

Napján ismeretterjesztő előadást szerveztünk a középkori építészeti és bútorstílusokról. Június 

22-én a Múzeumok Éjszakáján a hagyományos programok mellett koncerttel, és élő állatokkal 

kedveskedtünk a vendégeknek, továbbá az eltemetett vár ma már nem látható részeiről és Evlia 

Cselebi török világutazóról hallhattak előadást. 

Júliusban a Végvári Napok alkalmával az érdeklődők jelmezes tárlatvezetés keretében 

megismerhették a vár történetét és hősies védőinek legendáit. 

Szeptember 2-án fegyverbemutatóval és minden egész órában ágyúdörrenéssel emlékeztünk 

meg az 1566-os elfoglalásra. 

Szeptember 28-tól a Múzeumok Őszi Fesztiválja programsorozat keretében minden szombaton 

reneszánsz hangulatot idéző izgalmas feladatok, szabaduló szoba, fegyverbemutató, jelmezes 

tárlatvezetés, solymászat és korabeli zene várta a várba érkezőket. „Kortyolgatott történelem – 

csokoládé- és kávékóstolással kísért gasztrotörténeti előadással” a nagy földrajzi felfedezésekre 

emlékeztünk. A rendhagyó előadás kísérőjeként a kávézás szerelmesei fűszeres török kávét, az 

édesszájúak pedig folyékony csokoládét kaptak. 

Adventi programjainkat november 30-tól január 12-ig tartottuk. Szombatonként a tárlatvezetés, 

az élő kovácsműhely és a fegyverekről szóló előadás mellett solymászbemutatóval, 
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szabadulószobával és kézműves programokkal (mézeskalács és fenyődísz készítés, 

gyertyamártás) kedveskedtünk vendégeinknek. „A háromszögház kincsei: Tárgyak egy 

gyertyaöntő hagyatékából” című kiállításban pedig az utolsó békés megyei gyertyaöntő 

mesterként emlegetett Marosán György hagyatékát tekinthették meg az érdeklődők a vár 

fazekas termében. 
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A Gyulai Várat 2018-ban 101 679 fő, 2019-ben pedig 102 218 fő látogatta meg. 
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II. 3.2. Gyulai Almásy-kastély Látogatóközpont 

A Gyulai Almásy-kastély Látogatóközpont 2019-ben is törekedett arra, hogy a szolgáltatásaival 

is igazodjon a látogatói igényekhez, naponta három időpontban indultak tárlatvezetések és 

folytatódtak a garantált programok, játékos szalondélutánra, pincetárlatra, női szalon 

foglalkozásokra, alkotóházba, ruhatörténeti, vadászati előadásokra vártuk a vendégeket. 

Februárban a Szerelmesek hetén tematikus előadásokkal, szerelmi jóslással, 

múzeumpedagógiai foglalkozással, fotósarokkal és fényképkiállítással fogadtuk a látogatókat. 

A turisztikai kínálat bővítése céljából több tematikus történelmi és nemzetközi naphoz igazodó 

előadást szerveztünk. Ilyen volt március 8-án a „Rendkívüli nők”, akik a történelemkönyvek 

lapjairól kimaradtak, valamint március 15-én a „Nem mindennapi történetek a szabadságharc 

idejéből” című előadás Szilágyi Sándor történész kollégánk tolmácsolásában. 

2019. március 16-án ünnepeltük a kastély felújítás utáni megnyitásának harmadik évfordulóját. 

Ezt a napot az állandó kiállítást gazdagító festmények: Wenckheim Józsefné arcképe (Erkel 

Ferenc Múzeum) és Károlyi Antalné Harruckern Jozefa arcképe (Magyar Nemzeti Múzeum) 

„Unokatestvérek szemben egymással” című nyilvános képbemutatója nyitotta. Majd könyv- 

vadászkutya- és gasztronómiai és viselet bemutatóra és rendhagyó tárlatvezetésre vártuk az 

érdeklődőket, a nap a Gyulai Ifjúsági Fúvószenekar koncertjével zárult a kastélyparkban. 

Húsvét alkalmával, április 20-21-én a gyermekeké volt a főszerep, többek között tojáskeresést, 

nyúl- és rókasimogatót, szabadtéri játékokat, alkotóházat szerveztünk. 

A Térteremtő Húsvét pályázatba is bekapcsolódtunk, a kastély előtti zöldövezetben kialakított 

nagyméretű húsvéti dekoráció számos gyulai és ideérkező vendéget csalogatott a kastélykertbe. 

Június 22-én került megrendezésre a Múzeumok éjszakája rendezvénysorozat, amely minden 

kiállítóhelyünket érintette. A Gyulai Almásy-kastély Látogatóközpontban a Mezőhegyesi 

Ménesbirtok Zrt. jóvoltából nóniuszokkal sétakocsikázhattak érdeklődőink. A kápolnában 

hegedűkoncerten, a télikertben korabeli ruhabemutatón, a kastélyparkban fúvóskoncerten, a 

kiállítási térben utazással kapcsolatos tematikus előadásokon, a múzeumpedagógiai teremben 

pedig illatbemutatón vehettek részt látogatóink. Az éjszaka zárásaként levetítésre került a 

Mindenki című Oscar-díjas film a kastélyparkban. 

Július 6-tól augusztus 25-ig „Horizont” címmel kiállítás nyílt a kastély Török tornyában, ahol 

Szilágyi Rudolf egri képzőművész installációját tekinthették meg az érdeklődők. 

Az előző évekhez hasonlóan, immáron negyedik alkalommal került megrendezésre és 

lebonyolításra a Kastély Zenei Napok. A programsorozat keretében augusztus 23-án a Magyar 

Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár Hódmezővásárhelyi Helyőrség Zenekarának 

koncertjét élvezhették a Gyulai Várfürdő vendégei. Aznap este a Corpus Quartet és Szokolay 
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Dongó Balázs lépett fel a kastélyparkban kialakított koncerthelyszínen. A produkcióban 

közreműködött Kubinyi Júlia Junior Prima díjas előadóművész is. A zenei napok második, 

egyben záró estéjén „Operavarázs” címmel a Kolozsvári Magyar Operatársulat művészei 

tartottak egy fergeteges, nagysikerű koncertet. 

A lebonyolított programokon kívül számos civil szervezet rendezvényeinek is helyet adtunk, 

ilyen volt februárban a koraszülött mentőautó átadására szervezett program vagy az Alföld 

Quartet klipforgatása a grófi szalonban illetve az ebédlőben. Márciusban a Ladics család 

életéről szóló könyvbemutatójára került sor a Békés Megyei Levéltárral közös szervezésben. 

Április 2-án az Autizmus Világnapjára szervezett rendezvénynek biztosítottunk helyet. 

Ugyancsak ebben a hónapban a Kelet-Békési Evangélikus Egyházmegye lelkészi értekezlete 

került lebonyolításra a kastély kápolnájában és télikertjében. Június 26-án a II. Kora Picnicnek 

volt otthona a kastélypark. Augusztus 11-én Gyöngyös városából több, mint 200 fővel érkező 

látogatói csoportunk vett részt statisztaként a Gyulai Vár mellett zajló Toldi film forgatásán. 

Az őszi időszak is érdekesebbnél-érdekesebb programokat tartogatott a látogatók számára. 

Bekapcsolódtunk a Múzeumok Őszi Fesztiválja országos rendezvénysorozatba, amely 

kiállítóhelyeinkben 2019. szeptember 23. és november 10. között került lebonyolításra.  

„Volt egyszer egy kisvasút” címmel 2019. október 26-án az egykori gyulai kisvasútról 

hallhattak vendégeink különféle történeteket. Az előadás során kiderült, hogy ötven éve indult 

utolsó útjára a gyulai belvárosi és környékbeli kisvasút, továbbá az azt megelőző mintegy 

hatvan esztendő történetéről is mesélt a kastély történésze. 

A sorozathoz kapcsolódóan élő hangszeres zenetörténeti előadásra került sor 2019. november 

9-én, különféle hangszerek csendültek fel a különböző termekben az elhangzó zenetörténeti 

előadást kíséreteként. A főúri rezidenciákban egykoron oly népszerű házi muzsikát idézte meg 

a program, amely a kivételes környezetben – nem csupán a klasszikus zene kedvelőinek – 

egyedi élményt nyújtott. 

A korábbi időszakokhoz hasonlóan, szombatonként tovább folytatódtak a vadászatról, a 

korabeli ruhákról, valamint a török kori holttestekről szóló garantált programok és a 

családoknak szóló alkotóházi délelőtt. 

Az adventi időszak minden szombatján alkotóházzal, ünnepi öltözet bemutatásával, ügyességi 

játékokkal, pincetárlattal, karácsonyi mesével, valamint gasztrotörténeti előadással vártuk 

vendégeinket. Bekapcsolódva a XII. Gyulai Méz-és Mézeskalács Fesztivál programsorozatába, 

az érdeklődők többek között méhviaszgyertyát is készíthettek.  
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2019. december 27-én újabb attrakcióval bővült a kiállítóhely programkínálata. Egyedi 

környezetben, az Almásy-kastély borospincéjében alakítottuk ki szabadulószobánkat, amely a 

„Rejtély a kastélyban” címet kapta.  

Múzeumpedagógia foglalkozásaink és rendkívüli történelemóráink mellett lehetőséget 

biztosítunk csoportoknak, osztályoknak és civil szervezeteknek is kulturális programjaik 

lebonyolítására, ilyen volt novemberben például a Koraszülött Nap.  
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A Gyulai Almásy-kastély Látogatóközpontot kiállítását 2018-ban 86 722 fő, 2019-ben 

pedig 76 038 fő tekintette meg. 
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A kastély toronykilátójába a 2018-as évben 52213, 2019-ben pedig 54 690 fő váltott jegyet. 

Az időszaki kiállítást 2018-ban 51780-an, 2019-ben pedig 47 863-an tekintették meg. 
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II. 3.3. Ladics-ház 

Mivel a Ladics-házban nincs fűtés, így április 15-ig csak telefonos bejelentkezéssel volt 

látogatható.  

Több rendhagyó tárlatvezetést szerveztünk, február 16-án a Valentin napi programsorozathoz 

kapcsolódva a látogatók a „Kimaradás engedélyezve – kompromisszumok egy polgári 

házastársi viszonyban” című előadáson vehettek részt.  

Június 22-én a Múzeumok Éjszakája programsorozat keretein belül „Irány a fürdőkúra” címmel 

rendhagyó, élőszereplős szobaszínház fogadta az érdeklődőket. 

2019. június 30-án volt harminc éve, hogy a Ladics-ház múzeumként megnyitotta kapuit a 

látogatók előtt. Ezen alkalomból június 28-tól július 4-ig programsorozattal, 

szellemvadászattal, szobaszínházzal, rejtett kincsek felfedésével és történeti előadásokkal 

színesítettük az idelátogatók délutánjait kipróbálhatták milyen is volt régi polgári öltözékben 

közlekedni, töltőtollal írni. 

Júliusban és augusztusban a kiállítótér 8 órában volt nyitva.  

A Ladics-ház is csatlakozott a Múzeumok Őszi Fesztiválja programsorozatához. Szeptember 

24 és 29 között szellemvadászattal, szobaszínházzal, rejtett kincsek felfedésével és történeti 

előadásokkal színesítettük az idelátogatók délutánjait. Szeptember 28-án rendhagyó 

tárlatvezetés keretében az épület – eddig – elzárt termei, helyiségei is megnyíltak. 
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A Ladics-ház látogatóinak száma 2018-ban 6 637 fő, 2019-ben pedig 6 664 fő volt. 
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II. 3.4. Erkel Ferenc Emlékház 

Az Erkel Ferenc Emlékház 2019-ben is több jelentős esemény számára biztosított helyszínt.  

Januárban Farkas Erika, a Kossuth rádió „Kalendárium és a Hely” című műsorainak 

szerkesztője készített riportot, majd májusban a „Hazahúzó” c. televíziós műsor stábja forgatott 

a himnusz szerzőjének szülőházában. 

Februárban a Szerelmesek hete keretében „Két virtuóz legendás szerelmei” címmel Chopin és 

Liszt szerelmeiről szóló zenés előadás várta a látogatókat. 

Június 13-án a Múzeumok Juniálisa keretében megyei múzeumok helytörténeti gyűjtemények 

mutatkoztak be a kiállítóhelyen, amellyel párhuzamosan zajlott a Himnusz megzenésítésének 

175. évfordulója alkalmából rendezett emlékműsor. Fellépett Rázga Áron zongoraművész, 

Cseh Antal, a Szegedi Nemzeti Színház operaénekese, valamint Simon Zoltán és párja a békési 

Belencéres Néptáncegyüttesből.  

A Múzeumok Éjszakáján Erkel Ferenc utazásairól szóló előadásokon vehettek részt az 

érdeklődők. Az estét tematikus zongorakoncerttel Nátor Éva zongoraművész színesítette 

repertoárjában az éjhez, az álmokhoz kapcsolódó darabok szerepeltek. A munkatársak 

segítették az Implom József Általános Iskola élménypedagógiai pályázatának megvalósítását, 

amelynek keretében havi rendszerességgel érkeztek iskolás csoportok Erkel Ferenc 

szülőházába, ahol rendhagyó tárlatvezetésen és múzeumpedagógiai foglalkozáson vehettek 

részt. 

Július 2-án az emlékházban került megrendezésre a Magyar Nemzeti Bank érmekibocsátó 

ünnepsége. A Himnusz megzenésítésének 175. évfordulója alkalmából 3000 forint színes- és 

20000 forint névértékű nemesfém emlékérem került kibocsátásra. A rendezvényen a 

Zenetudományi Intézet kutatói és a Magyar Pénzverő Zrt. is képviseltette magát.  

Az érmék előoldalán Kölcsey Ferenc félalakos ábrázolása jelenik meg, melyet Franz Eybl 

litográfiája és Anton Einsle olajfestménye ihletett. A portré hátterében a Himnusz kéziratának 

töredékesen megjelenő, plasztikusan ábrázolt első versszaka olvasható, amelyet Kölcsey 

kézjegye zár. 

A többi kiállítóhelyhez hasonlóan az Erkel Ferenc Emlékház is részt vesz a Múzeumok Őszi 

Fesztiválja programsorozatában. Szeptember 28-án a zenei világnaphoz köthető kamaraest 

került megrendezésre a Gyulai Vonósnégyes közreműködésével. 

Október 25-én folytatódott a zenei rendezvények sorozata: népi hangszer és táncbemutató, 

valamint a Sárkányhúzó Zenekar, illetve Mahovics Tamás a Népművészet Ifjú Mestere, 

néptáncpedagógus, néprajzkutató közreműködésével népzenei koncert várta az érdeklődőket. 
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November 7-én megrendezésre került az Erkel Ferenc Zenetörténeti Vetélkedő délután, az 

Emlékház tantermében. Az épület oldalán koszorúkat helyeztek el, Erkel Ferenc születésére 

emlékezve. A rendezvényen több diákkórus, illetve az Erkel Ferenc Vegyeskar énekelt, amelyet 

Perlaki Attila karnagy, illetve Somogyváry Ákos karnagy – Erkel Ferenc szépunokája – 

vezényelt. 

A látogatói igényekhez igazodva bővítettük a megvásárolható ajándékok választékát, több 

Erkel Ferenchez köthető kiadvány, az Erkel Szilvórium és egyéb ajándéktárgyak is bekerültek 

a kínálatba. 

  



 

49 

Az Erkel Ferenc Emlékházat látogatóinak száma 2018-ban 9 604 fő, 2019-ben pedig 9 485 

fő volt. 
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II. 3.5. Kohán Képtár 

A képtár nyári időszak kivételével a Ladics-házzal felváltva 4-4 órában volt látogatható. A 

Kohán György műveit tartalmazó állandó kiállítás mellett több időszaki tárlat fogadta a 

vendégeket 

A „Gyulai művésztelepesek – 90 év után” címet viselő időszaki kiállítás február március 

közepéig majd ezt követően április 24-ig Makra János gyulavári születésű festőművész Kohán 

György szellemiségéhez és munkásságához köthető műveit tekinthették meg a látogatók.  

A képtár épülete április 30-tól május 26-ig Gyula Város Önkormányzatának kezdeményezésére 

LEGO kiállításnak adott otthont, melynek keretein belül innovációs klubfoglalkozások is 

zajlottak. Megtekintése és a foglalkozásokon való részvétel mindenki számára ingyenes volt. 

Az év egyik kiemelkedő eseménye volt a június 1. és augusztus 25. között megrendezett 

„Nagybányától Brassóig” címet viselő kiállítás, amely a Berlinben élő dr. Böhm József 

magángyűjteményéből, Magyarországon ritkán vagy még soha nem látható festményeket 

mutatott be. (A világon az egyik legjelentősebb magyar és szász vonatkozású 

magángyűjtemények közé sorolható. ) 

A Szerelmesek hete programsorozathoz kapcsolódva a látogatók a „Szerelem a képeken – 

kreatív délután a József Dezső Alkotókör közreműködésével” című programon vehettek részt. 

Június 22-én ez a kiállítóhely is bekapcsolódott a Múzeumok Éjszakája programsorozatba a 

látogatók az Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola növendékeinek táncos produkcióját 

láthatták, valamint Banner Zoltán művészettörténész „Nagybánya öröksége” című előadását 

hallgathatták meg. 

Augusztus 30-án Kukár István gyulai művésztanár, szeptember 21-én pedig a Gyulai 

Művésztelep alkotói kiállítása nyílt meg a galériában.  

A Kohán Képtár is csatlakozott a Múzeumok Őszi Fesztiváljához, október 17-én a Gyulai 

Művésztelep művészeinek szervezésében a Magyar Festészet Napjához kapcsolódóan 

múzeumpedagógiai foglalkozás várta az érdeklődőket, amelyre közel 130-an érkeztek. 
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Az Kohán Képtár látogatóinak száma 2018-ban 1 484 fő, 2019-ben pedig 2 768 fő volt. 
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II. 4. Összefoglaló a 2019 évben végzett karbantartói tevékenységről 

 

Az Erkel Ferenc Nonprofit Kft. múzeumi ága két fő állandó státuszú karbantartót foglalkoztat, 

akik jelenleg az Almásy-kastély Látogatóközpont, a Gyulai Vár, a Rondella WC, az Erkel 

Ferenc Múzeum, az Erkel Ferenc Emlékház, a Ladics-ház, a Kohán Képtár, továbbá a Károly 

Róbert 6. szám alatti múzeumi épület (volt 1-es Iskola épülete) valamint 2019-től a régi vágóhíd 

(jelenleg múzeumi raktárépület), és a régi Alispáni-lak műszaki karbantartását, üzemeltetését 

látják el.  

 

2019 során elvégzett jelentősebb karbantartási munkáink: 

 

Gyulai Vár: Az időjárás változásai következtében a nyílászárókat szezonálisan újra be kellett 

állítani, az ajtók zsanérjai a terhelés hatására folyamatosan deformálódnak, törnek, ezek cseréje 

megtörtént. Ez év folyamán fokozott figyelmet szenteltünk a vár falazatának megóvására, ezért 

elsősorban a frekventáltabb helyeken – emelőkosaras kocsi segítségével – a falazat ellenőrzése, 

javítása és helyenkénti újrafugázása történt. Továbbá, külsős vállalkozó bevonásával a 

gyilokjáró kövezetét, megrongálódott korlátelemeit is kijavítattuk. A karbantartók részt vettek 

a vár utóéletnek helyet adó helységeiben a kiállítás átrendezésében. Az éves karbantartási 

leállás alkalmával – a gépészeti karbantartáson felül – lefestettük a gyilokjáró korlátját. A 

torony kúpcserepeit bádogosok bevonásával rögzíttettük és ekkor került sor az épület 

csatornáinak tisztítására, javítására is. A Kubinyi Ágoston program keretén belül megvalósult 

digitális fejlesztések is sok feladatot adtak, ilyen volt a fegyvertár átalakítása és festése, a 

dioráma összeállítása és beüzemelése. 

 

Erkel Ferenc Emlékház: Az Önkormányzat mérnöki osztályával együttműködésben lezajlott 

az épület éves garanciális bejárása, a szükséges javítások a nyár folyamán fejeződtek be. Az 

előző évben a növényfrissítésen átesett és újragyepesített kertet az idei évben is – több 

alkalommal- kertészeti cég bevonásával formáltuk, gazdagítottuk. A kiállítási installációk 

számítógépei – a korukból adódóan – elhasználódtak, napi működtetésük jelentős pluszmunka 

árán oldható csak meg. Több eszközben kellett tápegységet, illetve SSD-t cserélnünk (a korábbi 

HDD-k helyett). A fogadótérben lévő médialejátszó meghibásodása miatt új, távolról is 

menedzselhető eszközt üzemeltünk be a régi helyére. 

 



 

53 

Ladics-ház: Folyamatos munkát ad a tetőszerkezet fedésének állapota. Egy-egy vihar 

átvonulása után sűrűn elmozdulnak, eltörnek a cserepek. Ezeket rendszeresen javítani, cserélni 

kell. Az épület sajnos egyre rosszabb állapotban van, ezért teljes körű renoválását nem sokáig 

lehet halasztani. 

 

Kohán Képtár: A karbantartóknak 2019-ben a két új nagytermi kiállítás és a LEGO kiállítás 

igen sok feladatot hozott, továbbá ők végezték a rendezvények technikai kiszolgálását 

(hangosítás, világítástechnika) is biztosították.  

Az épület a szokásos állagmegóvó karbantartáson túl, az ősz folyamán nagyjavításokon is 

átesett, megtörtént a lábazat újravakolása, festése, illetve a kiállítási világítás villamos hálózatát 

érintő érintkezési hibák javítása. 

 

Erkel Ferenc Múzeum: A múzeumi egységünk informatikai korszerűsítésének folytatásaként 

új router és NAS került beüzemelésre az épületben. Ezáltal megoldhatóvá vált az eddig 

lokálisan tárolt adatok biztonságos archiválása. A közel két évtizedes riasztórendszer 

meghibásodása miatt a múzeumot új kezelőkkel és riasztóközponttal láttuk el. 

 

Gyulai Almásy-kastély Látogatóközpont: A tavasz beköszöntével az épület pókhálózása, 

nagytakarítása, ablakainak tisztítása, továbbá épületgépészeti rendszereinek karbantartása 

történt meg. A tűz- és vagyonvédelmi, továbbá a füstelvezető eszközök karbantartása szintén – 

az OTSZ előírásának megfelelően – zajlott le. Saját fejlesztésünknek köszönhetően a 

kiállítótérben található beléptető kapukat olyan, a meglévő vezérlőrendszerhez illeszthető audio 

modullal láttuk el, mely segítségével a kapuk nem megfelelő használata esetén a látogatókat 

nem csupán hibajelzéssel (sípolással), hanem ezentúl magyar és angol nyelvű hangfelvétellel 

(használati útmutatóval) segítjük az áthaladásban. Szintén egy saját fejlesztésnek köszönhetően 

egyedileg tervezett és 3D nyomtatással előállított konzolokat helyeztünk az illatkiállításba, 

amelynek köszönhetően sikeresen megállítottuk az üvegtölcsérek sorozatos, látogatók általi 

törését. Ugyancsak saját megvalósításnak köszönhetően az eredeti kivitelezés töredékéből 

sikerült újratervezni az eddig korlátozottan működő „tábori élet”, illetve „trombitaszó” 

installációkat. Az épület homlokzati ablakvilágításának segítségével létrehoztunk két különálló 

DALI vezérlésű fényjátékot, valamint egy olyan kezelőfelületet, ahol az ablakvilágítás színeit 

tetszőlegesen állíthatjuk. Az épület napi üzemeltetése továbbra is jelentős terhet ró a műszaki 

személyzetre. Folyamatosak a meghibásodások, az eszközök amortizációja. A tabletek, 

érintőfóliák, projektorok, számítógépek és a látogatóknak leginkább kitett tasztatúrák 
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működtetése napi kihívást jelent. Az épület éves karbantartási leállása alatt a megszokott 

nagytakarítási és karbantartási munkálatokon (gépészeti, informatikai, vagyonvédelmi, stb.) 

felül a belső terek szükség szerinti javítása, festése zajlott le. A korábbi garanciális bejárás 

alkalmával a generálkivitelező felé jelzett hibák zömének javítása is ekkor történt meg.  

Az idei évtől bedolgozó informatikus erősíti a műszaki személyzetet, ezáltal jelentős előrelépést 

értünk el intézményi szinten az informatikai üzemeltetést illetően. Megtörtént a kastély Wi-Fi 

rendszerének finomhangolása, a kávézó új 5Ghz-es AP-vel bővült. Ezáltal jobb lett a kávézó 

terasz és a kastélykert Wi-Fi lefedettsége. A kastély kiállítótereiben üzemelő installációk 

számítógépeiről pedig biztonsági image-k készültek.  

A művelődési házban működő gazdasági csoport irodájában beépítésre került egy hálózati 

meghajtó (NAS) VPN eléréssel, amellyel megoldottá vált az adatok biztonságos elérése és 

tárolása.  

Jelentős változás, hogy a korábban bérelt, Kossuth u. 12 sz. alatti múzeumi raktárépület 

tulajdonosváltása miatt az ott tárolt múzeumi gyűjteményt a régi vágóhíd épületébe kellett 

költöztetnünk. Az épületet vagyonvédelmi riasztórendszerrel láttuk el, továbbá az elavult 

elektromos hálózatát is átnézettük, részben modernizáltuk. 

Az őszi levélhullást követően külső vállalkozó bevonásával az összes intézményünk tető- és 

csatornatisztítása is megtörtént. 

 

II.5. Marketing, kommunikáció 

 

Az Erkel Ferenc Nonprofit Kft. kommunikációja 2019-ben is az elmúlt esztendőkben kialakított 

országosan is elismert magas színvonalon működött. Továbbra is fő szempont, volt a 

tradicionális médiumok hírközlő csatornák mellett dinamikusan igazodtunk az átalakuló 

információfogyasztáshoz, amelyben a televízió, a rádió és a print médiumok szerepe továbbra 

is csökken. A leghatékonyabb, leggazdaságosabb és legpontosabban mérhető eszközök ma már 

online működnek.  

A teljes nonprofit kft. (művelődési központ és öt kiállítóhely) marketing- és kommunikációs 

tevékenységét továbbra is három fő látta el; a tevékenységet összefogó, azért felelős 

kommunikációs vezető, egy újságíró és egy fotós-operatőr. A megjelenések alapját továbbra is 

a minőségi képi- és szöveges tartalmak jelentették. Kommunikációs csatornáink a sajtó mellett 

online felületeink, utcai felületeink és havonta készülő műsorfüzetünk, amelynek darabszámát 

(1700 és 3000 példány között) az adott hónapban várhatóan városunkba érkező turisták 

számához igazítjuk. Szerte a városban 16 db plakátoló felülettel rendelkezünk, ami messze a 
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legtöbb a partner intézmények rendelkezésére álló táblákat illetően. Ezeken az évben 

hozzávetőlegesen 100 különböző plakát szerepelt. 

A nonprofit kft. úgynevezett „hagyományos” megjelenéseinek (napilapok, televíziók, rádiók) 

gerincét ez évben is keretszerződésekben rögzített megállapodások teszik lehetővé. Ezek 

fizetett hirdetések, a megjelenések a reklámblokkban elhelyezett szpotoktól a PR írásokig 

terjednek. 

Ezek előnye a tervezhetőség, illetve a médiumok nyújtotta rugalmasság; a megjelenések a teljes 

esztendőre szólnak, azaz egy-egy kevesebb hirdetést hozó hónapot egy (a megjelenésekben) 

jóval gazdagabb követhet. Ez a fajta tervezhetőség ráadásul kedvező a médium számára is, aki 

a hosszabb távú és folyamatos együttműködést a listaárakból nyújtott kedvezményekkel 

honorálja. Az idei évre keretszerződéssel rendelkezünk a Gyulai Hírlappal, a Békés Megyei 

Népújsággal (Beol.hu-val), valamint a 104.0 Rádió 1-gyel.  

Kommunikációnkban – a rendelkezésünkre korlátozottan álló anyagi források okán – jelentős 

szerepet játszanak az ún. szerkesztőségi anyagok. Ezeket a hírfolyamban helyezik el a 

szerkesztőségek, ami az ingyenesség mellett még hitelesebb is a fogyasztó számára a fizetett 

megjelenéseknél. A legtöbb esetben ezek az írások is munkatársaink keze nyomát viselik, 

hiszen minőségük miatt a szerkesztőségek egy az egyben átveszik azokat.  

 

Ami a megjelenések számát illeti, a Gyulai Hírlapban 2019-ben hozzávetőlegesen 200, a 

megyei napilapban és online felületén mintegy 80 megjelenésünk volt. A 104.0 Rádió 1-en 180 

körüli alkalommal szerepelt a nonprofit kft. valamelyik intézménye vagy eseménye. 

A továbbra is kiváló sajtókapcsolatoknak köszönhetően a kiállítóhelyek és a művelődési 

központ rendszeresen megjelenik a közmédiában is (M1, Kossuth és Bartók Rádió). A távirati 

iroda tudósításai (az MTI Hírszolgálat) révén rendszeresen szerepelhetünk lokális rádiókban 

szerte az országban. Természetesen Békés megye többi médiuma is rendszeresen közöl olyan 

híreket, tudósításokat, amikben az Erkel Ferenc Nonprofit Kft. szerepel. A keretszerződéseken 

túli, helyi és országos megjelenések számát pontosan lehetetlen meghatározni, hiszen a 

médiumok átveszik egymás anyagait, s több alkalommal olyan felületeken is találkozhatunk a 

nonprofit kft-t érintő hírekkel, amelyekkel konkrét kapcsolatunk nincs is. 

A kommunikációért felelős csoport összesen 12 online felületet gondoz: gyulakult.hu, 

gyulaikastely.hu, gyulavara.hu, erkelemlekhaz.hu, a művelődési központ, a vár, a kastély és az 

Erkel emlékház Facebook oldala, vár és kastély Instagram felülete, Youtube és Vimeo felületek. 

Az esztendő egyik legjelentősebb történése volt cégünk kommunikációs területén, hogy 

megújult a gyulaikastely.hu és a gyulavara.hu oldalunk. Az eddiginél több aktuális információt 
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tudunk megjelentetni ezeken a felületeken, az eddiginél látványosabban, miközben az oldalak 

alkalmassá váltak Google hirdetésre is. 

 

Közösségi média megjelenéseink 

Facebook 

Gyulai Vár 

2019. január 1-én 4 027 követője volt a vár Facebook oldalának, december 31-én pedig már 7 

169, azaz közel megduplázódott a követők száma. Fontos körülmény, hogy ez nem 

hirdetésekből adódik, hanem organikusan valósult meg, ami azt jelenti, hogy az oldal és az itt 

megjelenő tartalom önmagában érdekes a felhasználók számára.  

Az utóbbi időszakban december 31-e volt igazán kiugró, akkor 47 000 feletti elérést produkált 

egy poszt. A bejegyzésekre adott reakciók aktivitási arányszáma többnyire 10% feletti, ami a 

kiállítóhely esetében jónak mondható.  

 

Gyulai Almásy-kastély Látogatóközpont 

A január 1-i 9 778-ról az év végére 11 764-re nőtt a követők száma. A követői és kedvelői 

létszám a kastély oldalánál is organikusan növekszik, itt is köszönhetően az érdekes 

tartalmaknak. 

Az aktivitási arányszám a kastély oldalán is jónak mondható, bár a 10 000 feletti követői 

létszámból adódóan más megítélés, illetve besorolás alá tartozik. Ez azt jelenti, hogy az 

algoritmus más kategóriába sorolja, ezért alapvetően muszáj hirdetési költséggel kalkulálni. 

Ennek hatékonyságát jól példázza a Heritage Hotels of Europe szavazása. Ez a megmérettetés 

kizárólag a Facebookon/Instagramon zajlott, s a kastély remek eredményt ért el. 

 

Erkel Ferenc Művelődési Központ 

Ezen az oldalon is folyamatosan bővül a követők száma: az év elején 2 308-an voltak, december 

31-én pedig 3 139-en. 

A művelődési központ Facebook oldalának jelentős szemléletbeli változást hozott, hogy 

igyekeztünk minél több eseményt létrehozni és az oldalhoz társítani annak érdekében, hogy az 

érdeklődést még inkább a rendezvényeinkre tudjuk irányítani.  

 

Erkel Ferenc Emlékház 

2019. január 1-én 442 követője volt az emlékház Facebook oldalának, december 31-én pedig 

már 650 (a kedvelések száma 645 volt február 17-én). 
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A születési évforduló kapcsán közzétett poszt kiugró, 27%-os aktivitási arányt produkált. A 

10% fölötti érték itt is általánosnak tekinthető. 

 

2019 kiemelt sajtóvisszhangot kapott eseményei 

- január 1.: díszlövések 16. századi lőfegyver replikákkal az új év tiszteletére (január 1.) 

- március 16.: Gyulai Almásy-kastély Látogatóközpont megnyitásának 3. évfordulójára 

rendezett egész napos programsor – közte a kastély állandó kiállításában szereplő 

receptekből készített könyv bemutatója 

- március 21.: a Gyulai Almásy-kastély Látogatóközpont 250 ezredik látogatójának 

köszöntése 

- május 1-26.: LEGO kiállítás a Kohán Képtárban 

- Kulcskereső elnevezésű múzeumpedagógiai foglalkozás a várban 

- június 1 – augusztus 25.: Nagybányától Brassóig – erdélyi festők a Böhm-

gyűjteményből című kiállítás a Kohán Képtárban 

- június 13.: Békés Megyei Múzeumok Juniálisa az Erkel Emlékházban 

- június 22.: Múzeumok Éjszakája az öt kiállítóhelyen 

- július 1 – augusztus 31.: Gyulai Nyári Korzó az Erkel Ferenc Művelődési Központ 

szervezésében 

- július 2.: az MNB emlékérme-kibocsátása a Himnusz megzenésítésének 175. 

évfordulója alkalmából az Erkel Ferenc Emlékházban 

- július 26-28.: a Gyulai Végvári Napok hirdetése 

- az 50 éves Gyulai Művésztelep reprezentatív tárlata a Kohán Képtárban 

- augusztus 15-18.: Minden Magyarok Nemzetközi Néptáncfesztiválja 

- augusztus 23-24.: Kastély Zenei Napok 

- Előretolt Helyőrség Szabadegyetem a Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit 

Kft. szervezésében a művelődési központban 

- szeptember 21-22.: Kulturális Örökség Napjai a kiállítóhelyeken és olyan helyszíneken, 

amik a hétköznapokban nem látogathatók (rabbi ház, alispáni lak) 

- szeptember 23 – november 10.: Múzeumok Őszi Fesztiválja a kiállítóhelyeken 

- szabadulószoba elindulása a kastélyban is, „Rejtély a kastélyban, keresd a kulcsot!” 

címmel. 

 

Külön érdemes szólni az Almásy-kastély legutóbbi nemzetközi sikeréről: november közepén a 

Kastélyszállodák Nemzetközi Szövetségének különdíját kapta a látogatóközpont a Heritage 
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Hotels of Europe elnevezésű vetélkedésben. Az Élmény elnevezésű különdíj nem csupán az 

egyedi, a nemzetközi színtéren is különleges kiállításnak és ötleteknek szól, emellett díjazza azt 

az odaadást, amivel a kastély a vetélkedést közösségi média felületein megjelenítette. 

Jól kommunikálható volt, hogy kft-nk ügyvezető igazgatója az év vége felé két turisztikai 

szakmai konferencián is felkért előadó volt, s múzeumunk szakmai vezetője is tartott előadást 

egy nemzetközi szimpóziumon. 

December elején újabb felajánlás érkezett az Erkel Ferenc Múzeum javára – a bútorajándékozás 

nemcsak helyben váltott ki érdeklődést, de az országos médiumok is foglalkoztak vele.  

  



 

59 

III. Pályázatok 

Az Erkel Ferenc Kulturális Központ és Múzeum Nonprofit Kft., mint eddig minden évben, az 

idei évben is igyekezett kihasználni a pályázatok nyújtotta lehetőségeket. Az idei évben is sok 

pályázati lehetőség adódott. 

Beadott pályázatok száma összesen:   16 

Nyert pályázatok:    10 

Nem nyert pályázatok:    6 

Bírálat alatt:    0 

 

Benyújtva Pályázati azonosító Rendezvény 

NKA Kulturális Fesztiválok 

Kollégiuma 

Adatlap azonosító: 

A2021/N0546 

Pályázati azonosító: 

206107/13340 

A Minden Magyarok XXIV. 

Nemzetközi Néptáncfesztiválja című 

rendezvény megvalósítása 

NKA Fotóművészet 

Kollégiuma 

Adatlap azonosító: 

A2021/N2940 

Pályázati azonosító: 

103106/02288 

35 évesek vagyunk címmel a Székely 

Aladár Fotóklub 35 éves 

évfordulójának alkalmából kiállítás 

rendezésére, valamint a kiállításhoz 

kapcsolódó katalógusra 

NKA Ismeretterjesztés és 

Környezetkultúra Kollégiuma 

Adatlap azonosító: 

A2021/N2941 

Pályázati azonosító: 

201108/02166 

VIII. Gyulai Végvári Napok 

megrendezésére 

NKA Közművelődés 

Kollégiuma 

Adatlap azonosító: 

A2021/N5836 

Pályázati azonosító: 

205107/03045 

Adventi programsorozat 

megrendezésére 

NKA 

Zeneművészet Kollégiuma 

Adatlap azonosító: 

A2021/N8891 

Pályázati azonosító: 

110104/01101 

Erkel Zenetörténeti Vetélkedő, Erkel 

Ferenc életét és munkásságát bemutató 

előadás-sorozatra 

NKA Népművészet 

Kollégiuma 

Adatlap azonosító: 

A2021/N9294 

Pályázati azonosító: 

106107/01694 

Az V. Viharsarki Regionális 

Népdalkörök Találkozója 

megvalósítására 

NKA Zeneművészet 

Kollégiuma 

Adatlap azonosító: 

A2021/N9979 

Pályázati azonosító: 

110133/05232 

Kastély Zenei Napok megrendezésére 
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NKA Zeneművészet 

Kollégiuma 

Adatlap azonosító: 

A2022/N0003 

Pályázati azonosító: 

110124/00564 

Kastély Zenei Napok: Operavarázs 

Kolozsvári Magyar Operatársulat 

koncertjére 

NKA Halmos Béla Program 

Ideiglenes Kollégium 

Adatlap azonosító: 

A2022/N5878 

Pályázati azonosító: 

786132/00070 

A Körös Táncegyüttes bemutatójára: 

Retina matiné 

NKA Közművelődés 

Kollégiuma 

Adatlap azonosító: 

A2022/N8060 

Pályázati azonosító: 

205107/03182 

Minden Magyarok XXVI. Nemzetközi 

Néptáncfesztiváljának megvalósítására 

NKA Könnyűzene 

Kollégiuma 

Adatlap azonosító: 

A2022/N8639 

Pályázati azonosító: 

202139/03577 

I. Mini Dixie Fesztivál megrendezésére 

NKA Népművészet 

Kollégiuma 

Adatlap azonosító: 

A2023/N0098 

Pályázati azonosító: 

106107/01837 

Minden Magyarok XXVI. Nemzetközi 

Néptáncfesztiválja 

Emberi Erőforrások 

Minisztériuma Csoóri Sándor 

Program 

CSSP-E-

NEPTANC-MO-

2019-0051 

A Körös Táncegyüttes szakmai 

támogatása 

Emberi Erőforrások 

Minisztériuma Csoóri Sándor 

Program 

CSSP-E-

NEPZENE-2019-

0048 

Az Illés Panna Népdalkör szakmai 

támogatása 

Európai Szociális Fejlesztési 

Alap 

TOP-7.1.1-16-H-

ESZA-2019-00123 
VIII. Gyulai Végvári Napok 

Európai Szociális Fejlesztési 

Alap 

TOP-7.1.1-16-H-

ESZA-2019-00124 

Gyulai Nyári Gyermek Művészeti 

Fesztivál 

 

Uniós pályázatok 

2018. június elsején indult el az EFOP-3.7.3-16 Az egész életen át tartó tanuláshoz 

hozzáférés biztosítása - „Lifelong learning Gyulán” című EU-s pályázat, ahol cégünk, mint 

főpályázó szerepel. A pályázattal nyert összeg 80.000.000 forint. A pályázatban konzorciumi 

partner a Mogyoróssy János Városi Könyvtár, emellett a további együttműködők a Harruckern 

János Gyulai Egységes Gyógypedagógiai, Módszertani Intézet és Diákotthon, a Békés Megyei 

Kormányhivatal – Gyulai Járási Hivatal és a Gyula Kistérség Egységes Szociális és 
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Gyermekjóléti Intézménye. A projekt célja a kulturális intézményekben az egész életen át tartó 

tanulást biztosító szolgáltatások, tevékenységek, új tanulási tartalmak valósuljanak meg, új 

típusú tanulási formák kerüljenek kialakításra sokszínű tematikájú programmal volt. A 

célcsoport a lakosság, különös tekintettel a köznevelésben részt nem vevők, valamint a 

hátrányos illetve halmozottan hátrányos helyzetűek köre. A pályázat keretein belül 13 

foglalkozást valósítunk meg: Kreatív Klub, Ciróka-Maróka Baba Mama Klub, Fókuszban az 

időskor előadássorozat, Képzőművészeti szakkör, Fotó-szakkör munkanélkülieknek, 

Népművészeti szakkör, Várostörténeti előadássorozat, Magyarvárosi Népdalkör, Erkel Ferenc 

Vegyeskar, Békés Megyei Családfakutató Klub, József Dezső Amatőr Művész Szakkör – Nyári 

Szabadegyetem – művésztábor, Alkotótábor, Idősek Netközelben. Ezek közt voltak már 

működő csoportok és voltak, amelyeket pályázatnak köszönhetően indítottunk el. A pályázat 

időtartama egy év volt, így idén május 31-én lezárult a projekt. 

 

Az Erkel Ferenc Kulturális Központ és Múzeum Nonprofit Kft. 2018. január 8-án az EFOP-

3.3.2-16 Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért c. pályázati felhívás 

keretében 100%-os támogatási intenzitású, vissza nem térítendő támogatásban részesült. A 

megítélt támogatás összege: 25 millió Ft. 

A konstrukció célja, hogy támogassa a nevelési-oktatási intézmények tanulóinak és az óvodás 

gyermekek óvodai foglalkozáson kívüli kompetenciafejlesztését, ismeret- és tudásgyarapítását, 

az olyan nem formális és informális tanulási alkalmakkal, melyeket kulturális intézmények 

valósítanak meg számukra. 

A fejlesztés célcsoportja az óvodai nevelésben résztvevők gyermekekből valamint a 

köznevelésben résztvevő gyermekekből és a tanulókból: alap- és középfokú oktatásban 

résztvevőkből tevődik össze. 

A projekt célja hogy támogassa a nevelési-oktatási intézmények tanulóinak és az óvodás 

gyermekek óvodai foglalkozáson kívüli kompetenciafejlesztését, ismeret- és tudásgyarapítását, 

az olyan nem formális és informális tanulási alkalmakkal, melyeket kulturális intézmények 

valósítanak meg számukra. Erkel Ferenc Kulturális Központ és Múzeum Nonprofit Kft. 6 db 

nevelési-oktatási intézménnyel köt együttműködési megállapodást a projekt megvalósítása 

érdekében. 

A projekt keretében megvalósítani tervezett foglalkozási formák: 

1. Gyulai Implom József Általános Iskola:  

Heti szakkör (Tanulás Tanulása + Népismeret), Témahét 
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1. Gyulai Implom József Általános Iskola 5. Sz. Általános Iskola és Sportiskola 

Tagintézménye:  

Havi szakkör, Foglalkozássorozat, Műhely- és klubfoglalkozás, Témanap, Kulturális óra 

1. Gyulai Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola 1. telephely (Művészeti telephely): 

Vetélkedő, Tábor 

1. Gyulai Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola 2. telephely (Zeneiskola telephely): 

Vetélkedő, Tábor 

2. Gyula Város Egyesített Óvodája Székhelyintézmény (Törökzugi Óvoda): 

Heti szakkör (néptánc), Műhely- és klubfoglalkozás, Témanap 

1. Sarkadi Általános Iskola (Kossuth utcai székhely): 

Művészeti csoport, Kulturális óra 

A megvalósítás helyszíne:  5700 Gyula, Béke sgt. 35. 

5700 Gyula, Béke sgt. 49. 

5700 Gyula, Nürnbergi u. 2. 

5700 Gyula, Bartók Béla u. 3. 

5700 Gyula, Ady Endre u. 19. 

5720 Sarkad, Kossuth u. 17. 

5700 Gyula, Leiningen u. 4. 

A projekt megvalósításának időtartama: 2018.03.01-2019.08.31. 

A projekt európai uniós támogatás segítségével, a Széchenyi 2020 program keretében valósul 

meg. 

 

A múzeumunk alapításának 150. évfordulójához kapcsolódva sikeresen pályáztunk az NKA 

támogatására a múzeumtörténeti időszaki kiállításunk megrendezéséhez, valamint az Erkel-

kotta megvásárlásához. Múzeumunk a 2018-as esztendőben is ellátja a múzeumi 

adminisztrációból és pályázatok fenntartásából eredő kötelezettségeit. A múzeumi 

digitalizációs Kubinyi-pályázathoz kapcsolódóan, a pályázat lebonyolítása mellett Cseresznyés 

János részt vett a MúzeumDigitár Tréning 2018 elnevezésű szakmai továbbképzésen, továbbá 

ez év márciusában segített kollégáinak az NKA időszaki kiállítás létrehozására kiírt pályázat 

megírásában. Ellátjuk a Támop és Tiop múzeumpedagógiai pályázatok kezelését, a program 

fenntartását, óvodás és iskolás csoportok múzeumpedagógiai foglalkoztatását. A programokban 

az elmúlt 6 hónapban összesen 27 óvodás és iskolás csoport, 54 órában, 387 fővel látogatta az 

előadásokat és múzeumpedagógiai foglalkozásokat.  
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1. számú melléklet 

 

Családi szombat délutánok programja 2019. évben 

 

2019. január 26. 

Családi szombat délután – Pepe Manó műsora 

Helyszín: Kultur Café 

 

2019. február 9. 

Családi szombat délután – Kacagó Bábszínház műsora 

Helyszín: Kultur Café 

 

2019. március 9. 

Családi Szombat Délután – Kepenyes Pál műsora 

Helyszín: Kultur Café 

 

2019. március 23. 

Családi Szombat Délután – Nevess!Ints! bábelőadása 

Helyszín: Kultur Café 

 

2019. május 18.  

Családi szombat délután- Calliope színjátszókör előadása 

Helyszín: Kultur Café 

 

2019. november 9. 

Családi szombat délután – Nevess!Ints! bábelőadása és Soós Emőke meséje 

Helyszín: Kultur Café 

 

Minden programot a Bábika Játszóház kísért. 
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2. számú melléklet 

 

Gyermekszínház bérlet 2018/2019. évi előadásai 

 

2018. október 15. 

Béres Melinda: Csingiling és a kalózok című mesejáték a Turay Ida Színház előadásában. 

 

2018. november 27. 

Astrid Lindgren: Harisnyás Pippi, avagy a világ legerősebb gyereke a Fogi Színház 

előadásában. 

 

2019. március 11. 

Győri Péter: Mátyás madara című mesejáték a Turay Ida Színház előadásában 

 

2019. április 9. 

Grimm: Az ördög három aranyhajszála című zenés mesejáték a Fogi Színház előadásában. 

 

Bérleten kivüli előadás:  

2019. május 27.  

„Csiribiri” – Halász Judit előadása 

 

Gyermekszínház bérlet 2019/2020. évi előadásai 

 

2019. november 14. 

Bálint Ágnes: Az elvarázsolt egérkisasszony – Fogi Színház előadásában 

 

2019. december 10. 

Hans Christian Andersen – Tóth Alex – Csajkovszkij: Ólomkatona – Turay Ida Színház 

előadásában 
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3. számú melléklet 

 

Kiállítások a Művelődési Ház földszinti galériájában 

 

2019. január 21. – február 15. 

Békés megyei X szemezők kiállítása 

 

2019. február 18. – március 11. 

Nógrádi Kiss Magdolna kiállítása  

 

2019. március 13. – április 9. 

Halmi Zsolt debreceni festőművész kiállítása  

 

2019. április 11. – április 24. 

Nemzetközi művésztábor kiállítása 

 

2019. április 26. –május 17. 

Véső Ágoston nagybányai festőművész kiállítása 

 

2019. május 20. – június 12. 

Gyulai Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola kiállítása 

 

2019. június 13. – július 17. 

Országos Pasztellfestő Egyesület kiállítása 

 

2019. július 18. – szeptember 2. 

Gyulai Nyári Művésztelep záró kiállítása 

 

2019. szeptember 5. – szeptember 24. 

Sándor László pesti fotóművész kiállítása 

 

2019. szeptember 25. – október 15. 

Andruska Anna és Hollóné Mancz Fatime Nóra kiállítása  
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2019. október 17. – 2019. november 11. 

Megyeri-Horváth Gábor képzőművész kiállítása 

 

2019. november 12. és 2019 december 9. 

Csuta György „Pillanatok 3” című kiállítása 

 

2019. december 10. – 2020. január 27. 

„Forrás” a József Dezső Alkotókör kiállítása 
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4. számú melléklet 

 

Erkel bérlet előadásai 2018/2019. évadban 

 

2018. november 13. 

Topolcsányi Laura  

Szellem a spájzban – vígjáték a Turay Ida Színház előadásában 

 

2019. január 17. 

Eisemann Mihály – Zágon István – Nóti Károly 

Hyppolit, a lakáj - zenés vígjáték a Turay Ida Színház előadásában 

 

2019. március 27. 

John Kander – Fred Ebb 

Cabaret – musical a Turay Ida Színház előadásában 

 

2019. június 4. 

Angel – B.Callas – Berkes 

A nők is a fejükre estek! – zenés vígjáték a Turay Ida Színház előadásában 

 

Bérleten kívüli előadások: 

2019. március 7. 

Kálmán Imre 

Csárdáskirálynő – operett a Pesti Művész Színház előadásában 

 

2019. április 12 és május 23. 

Michael Cooney 

Nicsak, ki lakik itt? - bohózat a Bánfalvy Stúdió előadásában 

 

Erkel bérlet előadásai 2019/2020. évadban 

 

2019. november 13. 

John Garcia - Berkes Gábor 

Salsa, szivar, szerelem – Turay Ida Színház előadása 
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5. számú melléklet 

Egyéb rendezvények a Művelődési házban 

Oktatási intézmények programjai 

Erkel Ferenc Gimnázium Szalagavatója – 2019. február 

Dürer Színpad – a Gyulai Dürer Albert Általános Iskola Művészeti Szemléje – 2019. május 

Gyulai Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola néptánc és népzene tanszakának évzáró műsora 

– 2019. május 

Gyulai Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola társastánc tanszakának évzáró műsora 2019. 

május 

Energy Dance Cool Táncszínház évzáró bemutatója – 2019. június 

Karácsonyi János Gimnázium szalagavató ünnepsége - 2019. november  

„Lilla csillagszóró – gyermekcsoportok a színpadon” - Gyulai Implom József Általános Iskola 

5. Számú Általános Iskola és Sportiskola Tagintézménye műsora - 2019. december  

16. Gyulai Karácsonyi Táncgála - Békés Megyei Művészeti és Kulturális Egyesület műsora - 

2019. december 

 

Ismeretterjesztő előadások 

Prof. Dr. Bagdy Emőke előadás Gyulán – 2019. február 

Zacher Gábor prevenciós előadásai – 2019. február 

Dr. Csernus Imre előadás Gyulán – „Egy életed van” – 2019. április 

Dr. Lenkei Gábor előadás Gyulán – „A teljeséghez vezető út” - 2019. április 

Pál Ferenc Gyulán - „Elégedetten az élettel - Vágyak, célok, küzdelmek” – 2019. október 

 

Dumaszínház 

Dumaszínház – „Szex és Más tabuk”– Benk Dénes, Csenki Attila, Felméri Péter – 2019. február 

Dumaszínház – „Megyünk a levesbe” – Hadházi László DUPLA önálló estje Gyulán - 2019. 

május 

Dumaszínház – „Életed filmje” - Kovács András Péter önálló estje – 2019. október 

Dumaszínház – „Pályatévesztési tanácsadó” - Kőhalmi Zoltán önálló estje – 2019. november 

 

Egyéb programok 

A magyar film napja – 2019. április 

Erkel Diák Ünnepek – 2019. május 

Videós találkozó – 2019. június 
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„Tapsos” a Körös Táncegyüttes műsora – 2019. június 

Romantikus Filmek Fesztiválja – 2019. június 

XI. Országos Senior Táncfesztivál – 2019. július 

III. Előretolt Helyőrség Szabadegyetem – 2019. szeptember 

Határtalanul szól a magyar nóta – 2019. szeptember 

„Toldi” filmpremier – 2019. szeptember 

Ludwigsburgi Szimfonikus Zenekar koncertje – 2019. október 
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6. számú melléklet 

Városi Sport- és Gyermeknap 

 

09:00 Köszöntő 

09:00 Felvezetés: felnőttjóga – Somi Margó, gerincjóga és piláteszoktató, instruktor 

10.00 Zita Dance Fitness, sztárvendég: Claudiu Gutu, zumba fitness instructor 

12:00 Ingyenes ételkóstoló a gasztrosátorban 

12:00 Gyulai Erkel Ferenc Ifjúsági Fúvószenekar műsora 

12:50 Szabados Ádám, freestyle labdarugó, magyar bajnok és világcsúcstartó bemutatója 

13.00 Fitness délután Szentlélekiné Csávás Erikával, sztárvendég: Bánkúti Gabriella 

14:30 Városi rekordjóga gyermekeknek! – Somi Margó 

15:30 Levezetés: FitnEst – Palkó Noémi, életmód mentor 

16:30 „Az ember a legerősebb” Berta János – vándorkomédiás 

17:30 Bojtorján Zenekar – gyermekkoncert 

18:30 Kutyás bemutató 

18:30 Óriástorta-osztás 

19:15 Hanta Banda – gyermekkoncert 

20:00 Görögtűz és gyermektűzijáték 

 

Kiegészítő programok 

10:00 órától: 

- Andor Bohóc szórakoztatja a gyermekeket 

- bemutatók: tűzoltóautók, rendőrautók, mentőautók 

- játszó – és alkotóház 

- friss zöldségsaláta-, gyümölcssaláta-kóstoló a gasztrosátorban 

- családi főzés – civil szervezetek szervezésében a gasztrosátorban 

- kocsikázási lehetőség lovas fogattal, érkezési sorrend szerint 

- ugrálóvárak 

- lufi- és vattacukorosztás 

- családi horgászverseny a csónakázó tó körül 

- csónakázási és vízibiciklizési lehetőség 
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7. számú melléklet 

Gyulai Nyári Gyermek Művészeti Fesztivál 

 

2019. 07. 01 – 07. 03. (hétfő-szerda) 

Mr. Piano, a mozgó zongorista hirdeti a nyári programokat 

Helyszín: A város frekventált pontjai 

 

2019. 07. 01. (hétfő) 19.00 

Gyulai Nyárnyitó Fesztivál 

Mese a fa alatt – Japport Ferencné 

Dürer Albert Általános Iskola mozgásművészeti bemutatója 

Gyulai Dürer Albert Általános Iskola Bay Zoltán Általános Iskola Tagintézményének 

karate bemutatója 

Pernahajder Campbell koncert 

Kísérő program: Bábika Játszóház 

Helyszín: Várkert 

 

2019. 07. 03. (szerda) 19.00 

Premier Művészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola kortárs modern 

táncbemutatója 

Acid Jazz Dance Company Táncegyüttes műsora 

Helyszín: Harruckern-tér 

 

2019. 07. 06. (szombat) 22.00 

Summer Party – DJ Ravasz Attilával 

Helyszín: Várkert 

 

2019. 07. 08. (hétfő) 19.00 

Calliope színjátszókör utcaszínháza 

Gyulai Erkel Ferenc Ifjúsági Fúvószenekar koncertje 

Helyszín: Világóra 

 

2019. 07. 10. (szerda) 19.00 

Dürer Albert Általános Iskola mozgásművészeti bemutatója 
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Grácia Mazsorett Együttes 

Helyszín: Harruckern-tér 

 

2019. 07. 12. (péntek) 19.00 

Premier Művészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola művészeti bemutatója 

21.00 

Synema 

Helyszín: Várkert 

 

2019. 07. 13. (szombat) 19.00 

Peer Pressure koncert 

Helyszín: Rondella-Terasz 

 

2019. 07. 15. (hétfő) 19.00 

Latin duó koncert 

Helyszín: Világóra 

 

2019. 07. 17. (szerda) 19.00 

Dürer Albert Általános Iskola mozgásművészeti bemutatója 

Premier Művészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola kortárs modern 

táncbemutatója 

Helyszín: Harruckern-tér 

 

20.00 

Mystery Gang koncert 

Helyszín: Várkert 

 

2019. 07. 20. (szombat) 18.00 

Gyulai Kutyás Agility Szabadidősport Klub bemutatója 

Pepe Manó gyermekműsora 

Kísérő program: Bábika Játszóház 

Helyszín: Várkert 
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2019. 07. 22. (hétfő) 19.00 

Premier Művészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola növendékeinek 

könnyűzenei koncertje  

Madows koncert 

Helyszín: Világóra 

 

21.00 

Olasz Meló koncert 

Helyszín: Várkert 

 

2019. 07. 29. (hétfő) 19.00 

Kepenyes Pál koncertje – „A kaméleon” 

Helyszín: Világóra 

 

2019. 08. 01. – 2019. 08. 08. 

II. Erdélyi Színházi és Művészeti Diáktábor Gyulán 

 

2019. 08. 05. (hétfő) 19.00 

Gyulai Vonós Négyes  

Helyszín: Világóra 

 

2019. 08. 07. (szerda) 19.00 

Körös Táncegyüttes műsora 

Rhythm & Shoes Dance Club műsora 

Helyszín: Harruckern-tér 

 

2019. 08. 12. (hétfő) 19.00 

Téglás Ferenc zenekarának koncertje 

Helyszín: Világóra 

 

2019. 08. 14. (szerda) 20.00 

Körös Táncegyüttes bemutatja: „Lármafa” című műsorát 

Helyszín: Tószínpad 
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2019. 08. 20. (kedd) 17.00 

Államalapítás Ünnepe 

17.00 Mesesarok 

mese kicsiknek és nagyoknak 

18.00 Langaléta Lovagok 

Langaléta Garabonciások vásári komédiája 

19.00 „Regélő ezer esztendő” 

Regélők Énekegyüttes műsora 

20.30 Ünnepi köszöntő 

dr. Görgényi Ernő, Gyula város polgármestere 

„Ki szívét osztja szét…” 

a Kormorán együttes ünnepi koncertje 

Tűzijáték 

Kiegészítő program: 

Bábika Népi Játszóház 

Helyszín: Várkert 

 

2019. 08. 21. (szerda) 19.00 

Harruckern Gyermektáncegyüttes műsora 

Harruckern Táncegyüttes műsora 

Helyszín: Harruckern-tér 

 

2019. 08. 22. (csütörtök) 18.00 

Pódium színház – „Zete vára legendája” premierbemutató 

19.30 

Ókörös trió koncert 

21.00 

Puffin zenekar koncert 

Helyszín: Várkert 

 

2019. 08. 23. (péntek) 22.00 

Siketfajd lemezbemutató koncert 

Helyszín: Várkert 
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2019. 08. 24. (szombat) 22.00 

Vasvarjú koncert 

Helyszín: Várkert 

2019. 08. 26. (hétfő) 19.00 

Német nemzetiségi táncok a Gyulai Implom József Általános Iskola közreműködésével  

Erkel Ferenc Vegyeskar koncert 

Helyszín: Világóra 

 

2019. 08. 28. (szerda) 19.00 

English Fun Club - Gyulai Implom József Általános Iskola 5. Számú Általános Iskola és 

Sportiskola Tagintézményének bemutatója 

Energy Dance Cool táncbemutatója 

Helyszín: Harruckern-tér 

 

2019. 08. 30. (péntek) 20.00 

Kangoo Night Palkó Noémivel 

Helyszín: Harruckern-tér 

 

21.00 

Indigó zenekar koncert 

Helyszín: Várkert 

 

2019. 08. 31. (szombat) 18.00 

Gyulai Kutyás Agility Szabadidősport Klub bemutatója 

Bodrogközy Rita gyermekkoncertje 

Kisérő program: Bábika játszóház 

21.00 

Nyárzáró Party Ravasz Attilával, Mult Róberttel és Kocsis Józseffel 

Helyszín: Várkert 

 

  



 

76 

8. számú melléklet 

Gyulai Virágok Fesztiválja 

 

Május 10. Péntek: 

17.00 Bálint Gazda előadása: „A közterületek és a családi kertek szerepe a város 

"zöldítésében".” Helyszín: Erkel Ferenc Művelődési Központ 

18.00 Író-olvasó találkozó Bálint Gazdával  

Helyszín: Erkel Ferenc Művelődési Központ 

20.00 Pernahajder Campbell koncert 

21.20 Fesztivál megnyitó 

Dr. Görgényi Ernő Gyula Város polgármesterének beszéde 

Dr. Papp László Debrecen polgármesterének köszöntője 

21.30 DJ Dominique 

22.30 DJ Ravasz 

 

Május 11. Szombat: 

Kiegészítő programok: ételek ehető virágokkal verseny a helyi éttermek között, virágkötészeti 

verseny, legszebb stand verseny 

A kézműves játszóházak – Bábika játszóház, ügyességi játékok, virág lufi hajtogatás és egyéb 

interaktív programok már reggel 10-kor elkezdődtek 

10.30 „Világra szóló produkció” - Jimmy Bohóc közönségcsalogató műsora 

11.00 „A szépek szépe” - Nevess!Ints Bábszínház előadása 

11.30 Virágkötészeti kiállítás megnyitója 

15.00 „Szédült napraforgó” - Bodrogközy Rita gyermekműsora 

16.00 „Virágról virágra” - Pepe Manó zenés gyermekműsora  

17.00 Inka-H U2 Tribute Band koncertje 

20.30 Hooligans koncert 

 

Május 12. Vasárnap: 

10.00 „Kürtvirágok dallamai” - Gyulai Erkel Ferenc Ifjúsági Fúvószenekar koncertje 

Közreműködik: Grácia Mazsorett Együttes 

11.00 „Gyere ki te tuba rózsa vár a viola” - A gyulai oktatási intézmények bemutatói 

13.00 „Hej tulipán, tulipán” - Néptánc és moderntánc bemutató a Gyulai Erkel Ferenc Alapfokú 

Művészeti Iskola közreműködésével 
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14.30 „Gyöngyvirágok tánca” – Táncbemutató az Acid Jazz Dance Iskola és az Energy Dance 

Cool Hip-Hop Táncszínház közreműködésével 

16.00 Ünnepélyes díjátadó – Legszebb Stand Díj, Virágkötészeti verseny közönségdíja, 

Virágos menü közönségdíja, Képzelet virágai - rajzpályázat díjai 

16.15 „Virágcsokor” - Hevesi Imre akusztikus koncertje  
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9. számú melléklet 

VIII. Gyulai Végvári Napok 

 

Július 26. (péntek) 

Programok a történelmi belvárosban 

17.00 Hollóének Hungarica Régizene Együttes 

Helyszín: Világóra 

  

Programok a huszárvár területén 

19.00 A Gyulai Végvári Napok megnyitója 

19.30 Felvonulás a történelmi városrészben 

Útvonal: Várkert – Harruckern tér – Világóra – Kossuth tér – Világóra – Harruckern tér – 

Várkert. 

Hagyományőrök díszsortüze a Kossuth téren és a Vízügyi Igazgatóság előtt. 

21.30 Nagy Feró és a Beatrice Zenekar koncertje  

 

Programok az északi földbástyák területén 

21.00 Hollóének Hungarica Régizene Együttes koncertje 

 

Július 27. (szombat) 

Programok a várban 

Reneszánsz délelőtt 

10.00-12.00 Betűvetés lúdtollal 

10.00-12.00 Öltözz korhű ruhába! 

10.30 és 13.30 Történelmi séta - tárlatvezetés a várban 

11.00 Solymászbemutató 

12.30 Csatazaj a középkorban - interaktív előadás a középkori és újkori  

szúró és vágó fegyverekről 

Folyamatosan: 

Üllő, kalapács, fújtató - életre kel a kovácsműhely 

Liktárium - gyümölcstartósítás fortélyai a sütőházban 

16.00 Tárlatvezetés Liska András régésszel a palánkvár régészeti feltárását bemutató 

kiállításban 

A programok a vár aktuális jegyáraival látogathatók. 

 

http://gyulavara.hu/
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Programok az Almásy Kastélyban  

10.00 órától  

A társadalom fogyatékkal élő rétegének szóló előadások, filmvetítések 

A fogyatékkal élő civil szervezetek bemutatkozásai, lehetőségei: 

Érzékenyítés, szellemi totó, előadások, filmvetítések 

Helyszín: Múzeumpedagógiai terem 

 

Programok a vizesárok területén 

10.00-19.00 Putalövészet a Kerecsényi László Íjászegyesülettel 

Pákászbemutató – a hagyományos lápi életmód bemutatása 

  

Programok a nyugati palánk területén 

10.00-12.00  

Középkori Kaszinó 

Középkori játszótér 

Családi kreatív faműves program (kézműves foglalkozás, korabeli szerszámkiállítás) 

Magyar Szablyavívó Iskola Békéscsaba tagintézményének bemutatója 

Apródiskola (íjászat, ágyúgolyó-hajítás, kelevézhajítás, kardkitartás) 

 

14.00 – 20.00  

Középkori Kaszinó 

Középkori játszótér 

Családi kreatív faműves program (kézműves foglalkozás, korabeli szerszámkiállítás) 

Magyar Szablyavívó Iskola Békéscsaba tagintézményének bemutatója 

Apródiskola (íjászat, ágyúgolyó-hajítás, kelevézhajítás, kardkitartás) 

16.30 Apródok vs. Martalócok csatája – zoknicsata gyerekeknek 

  

Programok a huszárvár területén 

10.00 A Gyulai regős - Calliope Színjátszó Kör előadása. 

10.30 Várostrom gyerekeknek a Balassi Bandérium vezetésével 

11.00 Spanyol tercio mustrája a Balassi Bandérium előadásában  

14.00 Mesterkurzus – Comedia Historica előadása 

15.00 A hódoltság korának viselet és fegyverzet bemutatója.  

15.40 Segítő kutyabemutató 
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16.00 Agárfuttatás és a magyar agár bemutatása 

17.00 Fekete László és fiai – erőművész showműsor 

18.00 Tüzérségi bemutatók  

19.00 A Gyulai Vár ostromának felidézése nemzetközi katonai hagyományőr csapatok 

részvételével 

21.00 „Gyula büszkeségei” - Hevesi Tamás óriáskoncert 

 

Programok a Rondellánál 

17.00 óra Kerekasztal beszélgetés - Prof. dr. Csikány Tamás beszélget Ujkéry Csabával a 

Sólyom a viharban című könyvéről és annak folytatásáról 

 

Programok az északi földbástyák területén 

10.30 Táborvezetés az oszmán táborban Calliope Színjátszó Kör növendékeivel 

- Tabulatúra régizene-együttes hangszerbemutató koncertje 

- Volt egy török Mehemed… - A Hungari Dzsebedzsi Egyesület történelmi 

foglalkoztatója. A szülőket serbettel várják. 

- A háremek világa – Várőrség Alapítvány előadása (közben: vízipipa használata, török 

kávé, török tea kóstolási lehetőség) 

- Hajdútelepítés és kiváltságok a Nádasdyak rábaközi birtokain – Kapuvári Hajdúk és 

Gartai Muskétások Hagyományőrsége előadása 

- Fafaragás és puskagolyó készítés Tata Várának Seymenjeivel 

15.00-18.00 Volt egy török Mehemed…- Hungari Dzsebedzsi Egyesület történelmi 

foglalkoztatója. A szülőket serbettel várják. 

17.00 Táborvezetés a keresztény seregek táborában a Calliope Színjátszó Kör növendékeivel 

- XVI. századi magyar végvári ruházat és fegyverzet bemutató az Egri Vitézlő 

Oskolával 

21.00 Tabulatúra régizene-együttes koncertje 

 

Programok a nyugati földbástyák területén 

11.00 – 12.00 Tevegelés 

16.00 – 17.00 Tevegelés 

17.00 Ügyességi tevebemutató – vágtázás teveháton 
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Programok a Várfürdőben 

15.00 Fosztogató törökök portyája Tata várának seymenjeivel  

A program a Gyulai Várfürdő aktuális jegyáraival látogatható. 

 

Programok a történelmi belvárosban 

18.30 A Gyulai regős - Calliope Színjátszó Kör utcaszínházi előadása. 

Helyszín: Világóra 

 

Július 28. (vasárnap) 

Programok az Almásy Kastélyban  

10.00 órától  

A társadalom fogyatékkal élő rétegének szóló előadások, filmvetítések 

A fogyatékkal élő civil szervezetek bemutatkozásai, lehetőségei: 

Érzékenyítés, szellemi totó, előadások, filmvetítések 

Helyszín: Múzeumpedagógiai terem 

 

Programok a vizesárok területén 

10.00 – 17.00 

Putalövészet a Kerecsényi László Íjászegyesülettel  

Pákászbemutató – a hagyományos lápi életmód bemutatása 

 

Programok a nyugati földbástyák területén 

10.30 – 11.30 Tevegelés 

14.00 – 15.00 Tevegelés 

 

Programok a nyugati palánk területén 

10.00-12.00  

Középkori Kaszinó 

Középkori játszótér 

Családi kreatív faműves program (kézműves foglalkozás, korabeli szerszámkiállítás) 

Magyar Szablyavívó Iskola Békéscsaba tagintézményének bemutatója 

Apródiskola (íjászat, ágyúgolyó-hajítás, kelevézhajítás, kardkitartás) 

11.00 Apródok vs. Martalócok csatája – zoknicsata gyerekeknek 

14.00 – 17.00  

https://varfurdo.hu/
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Középkori Kaszinó 

Középkori játszótér 

Családi kreatív faműves program (kézműves foglalkozás, korabeli szerszámkiállítás) 

Magyar Szablyavívó Iskola Békéscsaba tagintézményének bemutatója 

Apródiskola (íjászat, ágyúgolyó-hajítás, kelevézhajítás, kardkitartás) 

 

Programok a huszárvár területén 

10.00 Agárfuttatás és a magyar agár bemutatása 

11.00 „Az vitéz nánai hajdúk lest vetni menének” – Nánai Solymos Vitézek történelmi 

színjátéka 

14.00 Toldi Legenda Historica – avagy a Képes Krónika elveszettnek hitt lapjai – Boka 

Színház 

15.00 1. Gyulai Boszorkányverseny. Jelentkezés a helyszínen. 

15.45 Keresztény és török seregek szemléje 

16.00 A Gyulai Vár visszafoglalása 

21.00 Magna Cum Laude koncert - ELMARADT 

Koncert után tüzijáték - ELMARADT 

 

Programok az északi földbástyák területén 

10.00 Táborvezetés az oszmán táborban a Calliope Színjátszó Kör növendékeivel 

- Volt egy török Mehemed…- Hungari Dzsebedzsi Egyesület történelmi 

foglalkoztatója. A szülőket serbettel várják. 

- Lengyel, magyar két jó barát, együtt emel kalapot – A két nemzet kapcsolata a 16-

17.században. Kapuvári Hajdúk és Gartai Muskétások Hagyományőrsége előadása 

- Interaktív oszmán fegyverzet és páncél bemutató – Tatai Seymenek tábora 

14.00 Táborvezetés a keresztény seregek táborában a Calliope Színjátszó Kör növendékeivel 

- A Tabulatúra régizene-együttes hangszerbemutató koncertje 

15.00 Volt egy török Mehemed…- Hungari Dzsebedzsi Egyesület történelmi foglalkoztatója. 

A szülőket serbettel várják. 

Program a Várfürdőben 

11.00 Hajdúportya 

A program a Gyulai Várfürdő aktuális jegyáraival látogatható. 
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10. számú melléklet 

Minden Magyarok XXV. Nemzetközi Néptáncfesztiválja 

 

2019. augusztus 15. csütörtök 

 

19.00 óra Gasztroudvar és ismerkedési est 

Közreműködik: Fesztiválzenekar 

Helyszín: Vár környéke 

 

20.00 óra Minden Magyarok Borai 

Belépőjegy 5000.- Ft, vásárolható a helyszínen és magában foglalja az elfogyasztott borok 

árát. 

Helyszín: Gyulai Vár 

 

2019. augusztus 16. péntek 

 

11.00 óra Tértánc külföldi együttesek részvételével 

A program a Gyulai Várfürdő aktuális jegyáraival látogatható. 

Helyszín: Várfürdő 

 

15.00 óra Az emlékezés virágainak elhelyezése Dr. Halmos Béla népzenekutató házánál. 

Helyszín: Gyula, Ecsedi u. 14. 

 

17.30 óra Garagulya Gólyalábas Komédiás Kompánia közönségcsalogató műsora 

Helyszín: Kossuth –tér 

 

18.00 óra Zenés, táncos felvonulás a Kossuth –térről a Várkertig 

Résztvevő együttesek: 

Körös Táncegyüttes (Gyula) 

Harruckern Táncegyüttes (Gyula) 

Üllési Fonó Néptáncegyüttes (Üllés) 

Berény Táncegyüttes (Mezőberény) 

Matyó Táncegyüttes (Mezőkövesd) 

Körös Körül Táncegyüttes (Komádi) 

Vadrózsák Néptáncegyüttes PLK Lee Shing Pik College (Budapest, Hong Kong) 
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Bartók Ifjúsági Táncegyüttes (Horgos, Szerbia) 

Kikerics táncegyüttes (Románia) 

Méhkeréki Hagyományőrző Néptáncegyüttes (Méhkerék) 

Eleki Román Hagyományőrző Táncegyüttes (Elek) 

Ankara University Fakulty Of Educational Sceinces Folk Dance Ensemble  

(Törökország) 

Compania Nacional de Danza Folclorica Herencia Viva (Kolumbia) 

KUD „Sloboda” Rumenka (Szerbia) 

Folk dance group MYGDONIA (Görögország) 

Fesztiválzenekar 

 

19.30 óra Vajdaszentiványi hagyományőrzők bemutató színpada  

Helyszín: Várkert 

 

20.00 óra Fesztivál megnyitó 

A fesztivál hazai és külföldi vendég együtteseinek műsora 

Helyszín: Tószínpad 

 

22.30 óra Táncház 

Közreműködnek: 

A fesztiválon résztvevő táncegyüttesek  

Fesztiválzenekar 

Helyszín: Várkert 

 

2019. augusztus 17. szombat 

 

10.00 óra Bábika népi kézműves játszóház 

10.00 óra Mesemondás kicsiknek és nagyoknak.  

Közreműködnek: Pompás Napok mesemondói és barátaik. 

11.00 óra Vajdaszentiványi hagyományőrzők bemutató színpada 

11.30 óra Fesztiválzenekar műsora 

 

Helyszín: Várkert 
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11.00 óra Közönségcsalogató a Garagulya Gólyalábasokkal 

Helyszín: Belváros – Várfürdő  

 

16.00 óra Tértánc külföldi együttesek részvételével 

A program a Gyulai Várfürdő aktuális jegyáraival látogatható. 

Helyszín: Várfürdő  

 

15.00 óra Bábika népi kézműves játszóház 

15.30 óra A helység kalapácsa – Boka Színház előadása 

Közreműködik: az Üllési Fonó Táncegyüttes 

16.30 óra Ettől jó a magyar... - Garagulya Gólyalábasok vásári komédiája 

18.00 óra Rendhagyó Prímástalálkozó 

Balogh Kálmán (cimbalom), Bede Péter (szaxofon), 

Nyitrai Tamás (hegedű), Bognár András nagybőgős, Mester László brácsás, a 

„koncertmester” Lakatos Róbert. 

Énekesek: Bognár Szilvia és Korpás Éva 

Helyszín: Várkert, kisszínpad 

 

20.00 óra Fesztiválbemutató   

I. rész Résztvevő külföldi együttesek műsora 

II. rész Fitos Dezső Társulat: A falu című táncprodukció  

Helyszín: Tószínpad 

 

18.00 óra Térzene és tértánc külföldi együttesek részvételével  

Helyszín: Harruckern-tér 

 

22.30 óra Táncház 

Közreműködnek: 

A fesztiválon résztvevő külföldi táncegyüttesek  

Helyszín: Várkert 

 

2019. augusztus 18. vasárnap  

 

9.00 óra Tértánc magyar együttesek részvételével  
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Helyszín: Városi piac 

 

11.00 óra Tértánc határon túli magyar együttesek részvételével 

A program a Gyulai Várfürdő aktuális jegyáraival látogatható. 

Helyszín: Várfürdő 

 

10.00 óra Bábika népi kézműves játszóház 

Betyárparádé, avagy a Garagulya Gólyalábasok vásári attrakciója 

11.00 óra János Vitéz hiteles története képekben elbeszélve  - Boka Színház előadása 

12.00 óra Fekete Bori és Barátai – népzenei koncert 

Közreműködnek: Koncz Gergely-hegedű, Fekete Antal ‘Puma’-brácsa, Molnár Péter-bőgő  

Fekete Bori - ének  

 

16.00 óra Bábika népi kézműves játszóház  

Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola néptánc tanszakos növendékeinek műsora 

17.00 óra Savanyó Jóska az utolsó igazi  bakonyi betyár – Boka Színház előadása 

Közreműködik az Üllési Fonó Táncegyüttes 

18.30 óra Herczku Ági és Zenésztársai népzenei koncertje  

Helyszín: Várkert 

 

20.00 óra Fesztiválbemutató 

Résztvevő hazai és külföldi együttesek bemutatója 

Fesztiválgála 

Helyszín: Tószínpad 
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11. számú melléklet 

Programok a Vigadóban 

 

Bálak, jótékonysági rendezvények 

Vadász Bál – 2019. március 

Diabolo Alapítványi Bál: „Kikeleti Katicás Vigasság”– 2019. április 

Erkel Bál – 2019. december 

 

Kultur Café 48 programjai 

Kaukázus koncert – 2019. január 

Jelmezes latin farsangi karnevál – 2019. február 

Péterfy Bori és a Love Band koncert – 2019. február 

Hiperkarma koncert – 2019. március 

Pál Utcai Fiúk koncert – 2019. március 

 

Egyéb rendezévnyek 

A magyar kultúra napja – 2019. január 

Farsangi jelmezes táncház – 2019. február 

47. Városi Borverseny – 2019. március  

Suhajda Szilárd és Klein Dávid expedíciós hegymászók élménybeszámolója – 2019. április 

Retro Művház Disco – 2019. április 

Erkel Diák Ünnepek – 2019. május 

6 órás vetélkedő – 2019. június 

Pedagógus Nap – 2019. június 

Kíváló sportoló Díjátadó Ünnepség – 2019. június 

Anyatejes Világnap – 2019. szeptember 

Békés Megyei Sclerosis Multiplexes Emberek Közhasznú Szervezetének napja – 2019. 

szeptember 

VIII. Hidi Séta – 2019. október 

Retro Művház Disco – 2019. november 

Adventi táncház – 2019. november 

Jótékony Dallamok – 2019. december 

XII. Gyulai Méz- és Mézeskalács-Fesztivál – 2019. december 
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A K2 első magyar megmászása – Suhajda Szilárd és Klein Dávid expedíciós hegymászók 

élménybeszámoló estje – 2019. december 

Gyulai Erkel Ferenc Vegyeskar karácsonyi koncertje – 2019. december 

Szilveszter – 2019. december 

 

Családi rendezvények 

Esküvők – 2019. április – szeptember 
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12. számú melléklet 

Multifunkcionális térségi közösségi központ funkcióiból adódó területi feladatellátáshoz 

tartozó III. negyedévi programok 

 

2019. január 

2019. évi stratégia egyeztetése az együttműködő partnerekkel. 

 

2019. február 

Intézménylátogatás az Aba-Novák Agórába (5000 Szolnok, Hild János tér 1.) 

 

2019. március 

Az Almásy Kastély Látogatóközpont 3. szülinapján való részvétel. 

Programlátogatás, program végén tapasztalatcsere. 

„Képzelet virágai” rajzpályázat meghirdetése. 

Versíró pályázat meghirdetése. 

  

2019. április 

Előadás: Szolgáltatási terv készítése, nehézségek, felmerülő problémák. 

Gyakorlati alapú tapasztalatcsere, Lipták – Belányi Barbara az NMI képviselőjének 

vezetésével. 

 

2019. május 

A Gyulai Virágok Fesztiválján való részvétel. 

 

2019. június 

Előadás: Fiatalok megtartása a településeken. Fiatalok segítése. Ifjúsági munka. 

Szabó Enikő a Gyulai Ifjúsági Központ szakmai vezetőjének előadása. 
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2019. július 

A Gyulai Végvári Napokon való részvétel. 

 

2019. augusztus 

A Minden Magyarok Nemzetközi Néptáncfesztiválján való részvétel. 

 

2019. szeptember 

A Gyulai Értéktár bemutatása, gyakorlati tanácsok az értéktár kiállíkátásról – Bagyinszki 

Zoltán vezetésével. 

 

2019. október 

Ludwigsburgi Szimfonikus Zenekar korncertjén való részvétel. 

 

2019. november – december 

Évérteklő találkozó, jövő évi tervek egyeztetése. 
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13. számú melléklet 

Erkel Ferenc Múzeum egyéni beszámolók 

Liska András 2019. évi beszámolója 

I. Bevezetés  

Liska András régész 2014. szeptember 1-től állt munkába az Erkel Ferenc Múzeumban, 2016 

óta a múzeum szakmai vezetőjeként dolgozik. Régészként kiemelt feladata az Erkel Ferenc 

Múzeum területi régészeti gyűjtőköréhez kapcsolódó régészeti feladatok megtervezése, 

koordinálása, lebonyolítása, a szükséges feltárási engedélyek beszerzése, az előkerülő 

leletanyag nyilvántartásba vétele, stb. Feladata a múzeumi régészeti gyűjteményének 

gyarapítása, valamint az Erkel Ferenc Múzeum bekapcsolódásának előkészítése a múzeum 

gyűjtőterületén a jövőben várható, beruházásokhoz kapcsolódó régészeti feladatellátások 

rendszerébe. A beruházásokhoz kapcsolódó régészeti feladatellátásban igény és kapacitás 

szerint a múzeum gyűjtőterületén kívül, Békés megyében is részt vállal. Munkájának egyre 

jelentősebb része a múzeum gyűjtőterületén tervezett vagy megvalósuló építési beruházások 

tervezéséhez szükséges adatszolgáltatás és konzultációs lehetőség biztosítása a beruházók és az 

illetékes városi hatóságok számára. Tudományos tevékenysége elsősorban a múzeum 

gyűjtőterületéhez kapcsolódó népvándorlás kori, a honfoglalás kori, Árpád-kori és késő 

középkori témák feldolgozását célozza, régészeti feladatellátást igénylő beruházásokhoz 

kapcsolódik közé 2019-ben a gyulai múzeum történetét összefoglaló áttekintés elkészítése is 

bekerült. Adatokat szolgáltat az örökségvédelmi hatósági eljárásokhoz az illetékes 

örökségvédelmi szerveknek. 

A múzeum szakmai vezetőjeként alapvető feladata az Erkel Ferenc Kulturális Központ és 

Múzeum Nonprofit Kft. fenntartásában működő muzeális gyűjtemények és kiállítóhelyek 

muzeológiai szakmai feladatainak koordinálása, és a szakmai munkakörben dolgozó 

munkatársak irányítása.  

A 2018. évben alapításának 150. évfordulóját ünneplő, nagy múltú múzeum 

törzsgyűjteményeinek elhelyezése egyre több alapvető problémával terhelt, a hosszú távú 

megoldást a fenntartó Erkel Ferenc Kulturális Központ és Múzeum Nonprofit Kft. saját erőből 

nem tudja biztosítani. A 2019. év első hónapjaiban több, a múzeumi műtárgyraktározással 

kapcsolatos problémát kellett megoldani. A bérelt ingatlanként használt, Kossuth utca 12. sz. 

alatti raktárépületet a tulajdonos utasítása alapján március hónap végéig ki kellett ürítenünk. A 

régészeti, a néprajzi és a történeti gyűjtemények jelentős számú, és nagyméretű műtárgyait, a 

városi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanba költöztettük át – a régi, városi vágóhíd egyik 

épületébe. A gyűjtemények elhelyezésére újonnan használatba kapott ingatlan jelentős felújítást 
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igényel, nem felel meg a műtárgyvédelmi előírásoknak, rekonstrukciójához komoly források 

bevonása szükséges. A múzeumi gyűjtemény másik része is egy jelenleg műtárgyak tárolására 

alkalmatlan, felújítatlan, önkormányzati tulajdonú épületben van, az egykori I. sz. általános 

iskola "B" épületében, a Károly Róbert utcában. 

 

II. Gyűjteményi munka  

1. gyűjteménygyarapítás: 

a) feltárások (feltárások, szellemi) 

 

Feltárások 

Az Erkel Ferenc Területi Múzeum régészeti feltárási jogosultsága kiterjed a szomszédos Elek 

és Kétegyháza közigazgatási területére is, a feladatellátásához kapcsolódóan Gyula város 

közigazgatási határán kívül is számos régészeti megfigyelést és helyszíni szemlét végeztünk.  

- Elek, 3. sz. régészeti lelőhely, I. Homokbánya - régészeti megfigyelés 

- Kétegyháza 18. sz. régészeti lelőhely, szennyvízhálózat építés - régészeti megfigyelés 

- Kétegyháza 78. sz. régészeti lelőhely, szennyvízhálózat építés - régészeti megfigyelés 

- Gyula 575. sz. régészeti lelőhely, Szent Miklós park - régészeti megfigyelés 

- Gyula 441. sz. régészeti lelőhely, Gyula külterületi öntözőtelep - régészeti megfigyelés 

- Gyula 442. sz. régészeti lelőhely, Gyula külterületi öntözőtelep - régészeti megfigyelés 

- Gyula 470. sz. régészeti lelőhely, Gyula külterületi öntözőtelep - régészeti megfigyelés 

- Gyula 577. sz. régészeti lelőhely, külterületi villanyvezeték építés - régészeti megfigyelés 

- Gyula 654. sz. régészeti lelőhely, halastó létesítése - régészeti megfigyelés 

- Gyula 9. sz. régészeti lelőhely, gázvezeték építés - régészeti megfigyelés 

- Gyula 9. sz. régészeti lelőhely, vízvezeték építés - régészeti megfigyelés 

- Gyula 359. sz. régészeti lelőhely, gondozói épület és karám építés - régészeti megfigyelés 

- Gyula 622. sz. régészeti lelőhely, kerékpár összeszerelő üzem építés - régészeti megfigyelés 

- Gyula 39. sz. régészeti lelőhely, mezőgazdasági tároló építés - régészeti megfigyelés 

 

Városunk ipari fejlesztései közül kiemelkedő fontosságú Airbus - helikopter alkatrészgyár 

területének kiválasztásakor Liska András régészeti szakértőként vett részt az előkészítő 

munkában. 

Az Almásy-kastély cselédszrrnyának felújításához kapcsolódóan, a geotermikus fűtési rendszer 

megépítéséhez igényelt a kivitelező régészeti szempontú kozultációt és feladatellátást. 
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b) a legkiemelkedőbb tárgyegyüttesek, ill. darabok 

Régészeti gyűjtemény 

Egy régészeti leletek előkerüléséről szóló rendőrségi bejelentés nyomán végeztünk helyszíni 

szemlét. A város belterületén, a Mikszáth Kálmán utcában, egy lakóház bővítésének 

földmunkáinál embercsontok kerültek elő, az alapozás kiásásakor egy népvándorlás kori 

gyermeksírt bolygattak meg, ennek a maradványai, embercsontok és egy kézzel formált 

kerámiaedény töredékei kerültek a múzeumba. 

 

c) gyűjtési napok száma 

Régészeti gyűjtemény 

Liska András: 59 nap 

 

2. nyilvántartás  

Régészeti gyűjtemény 

A gyulai vár állandó kiállítás számára kölcsönzött régészeti leletanyagok közül a Magyar 

Nemzeti Múzeum és a Budapesti Történeti Múzeum által kölcsönadott leletanyag kiállítási 

revízióját végeztük el. 

 

3. adattári munka 

Régészeti gyűjtemény 

Elkészítettük a 2018-as év régészeti terepmunkájának a dokumentációját, amelyet átadtunk a 

Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsaba Járási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi 

Osztályának, valamint a Miniszterelnöki Hivatal Örökségvédelmi Főosztály Nyilvántartási 

Osztályának. 

 

4. műtárgyvédelem  

Régészeti gyűjtemény 

A korábban a Dürer terem pincéjéből az egykori 1. sz. Általános Iskola B épületébe 

átköltöztetett régészeti gyűjtemény legfontosabb honfoglalás-, és Árpád-kori leletegyüttesét, a 

Gyula, Téglagyár lelőhelyen az 1940-es években feltárt temető anyagát leletenként 

áttekintettük, és a restaurálásra vagy konzerválásra szoruló darabokat kiválogattuk és 

elkülönítettük. A restaurálási feladatok elvégzésére a 2020-as esztendőben kerülhet sor a 

Munkácsy Mihály Múzeummal a restaurálási tevékenységre kötött megállapodás alapján. 
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III. Tudományos tevékenység 

1. tanulmányok, egyéb publikációk 

Megjelenés alatt álló publikációk 

Liska András: The first 150 years of the Erkel Ferenc Museum. (13 oldal) Megjelenik a Jósa 

András Múzeum Évkönyvében 2020-ban. 

 

Megjelent publikációk 

Liska András: Ezüstkincs és hadikórház. Epizódok a gyulai múzeum történetéből Implom 

József igazgatóságának idején (1928–1950). 2019. december. Terjedelem: 2 oldal. 

 

Tudományos előadás 

Liska András: The first 150 years of the Erkel Ferenc Museum. c. tudományos előadás a „...how 

badly we need the so much desired palace of culture" című, Nyíregyházán, a Jósa András 

Múzeumban rendezett, nemzetközi múzeumtörténeti konferencián 2019. november 12-én. 

 

Liska András: Beszámoló a gyulai vár palánkerődítéseinek feltárásáról. Előadás a Magyar 

Régészeti és Művészettörténeti Társulat vándorgyűlésén Gyulán, 2019. június 1-én. 

 

2. egyéni továbbképzés 

Régészeti gyűjtemény 

2019 májusában Gyulán tartotta meg éves vándorgyűlését a magyar muzeológia legrégebben 

működő civil egyesülete, a Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat. A rendezvény 4 

napja alatt a vándorgyűlés tagjai számára tárlatvezetéseket tartottunk és egy konferenciát 

szerveztünk, ahol a békéscsabai múzeum régészei és művészettörténésze mellett a gyulai 

múzeum régésze is tartott előadást. 

„...how badly we need the so much desired palace of culture" c. Nyíregyházán, a Jósa András 

Múzeumban rendezett, nemzetközi múzeumtörténeti konferencián 2019. november 12-én Liska 

András előadóként vett részt. 

 

3. kutatószolgálat  

Régészeti gyűjtemény 

A régészeti gyűjtemény három műtárgya kerül be egy országos gyűjtés keretében a rovásírásos 

emlékek bemutatását célzó anyagba, amelyet a Magyarságkutató Intézet munkatársa, Dr. Fehér 

Bence állított össze, és mért fel. 
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A gyulai határ leggazdagabb honfoglalás kori temetőjének, az 1940-es években, Implom József 

által a Gyula-Téglagyár lelőhelyen feltárt leletanyagnak a tudományos helyszíni vizsgálatára 

Dr. Fodor István régész, a Magyar Nemzeti Múzeum címzetes főigazgatója, és Dr. Vörös 

Gabriella, régész, a szegedi Móra Ferenc Múzeum nyugalmazott igazgatója vállalkozott. 

 

IV. Közművelődési és közönségkapcsolati tevékenység 

1. Kiállítások 

a) Állandó kiállítás: 

A vár állandó kiállítását gazdagítva, két teremben nyitottuk meg a korábban az Almásy-kastély 

időszaki kiállításként bemutatott Az eltemetett vár című tárlatunkat, amely a gyulai vár 

palánkerődítéseinek régészeti kutatását tárja a látogatók elé. A 2015-ban és 2016-ban lezajlott 

régészeti feltárások módszertanát, az előkerült leleteket és a kutatások történeti eredményeit is 

bemutatja a kiállítás, amelynek az egyik leglátványosabb eleme az a két eredeti tölgyfacölöp, 

amelyeket a külső várat a huszárvártól elválasztó palánk feltárásakor emeltünk ki épségben. A 

kiállítás fontos látványeleme a palánképítést interaktív módon bemutató, "beszélő" 

holoprojektor. 

 

Az EMMI Kubinyi Ágoston Program pályázati támogatásával lehetőségünk volt a gyulai vár 

állandó kiállításának digitális megújításra. A támogatást a városi önkormányzat kapta, az önerőt 

a múzeumot fenntartó nonprofit kft. biztosította a megvalósításhoz. A pályázat támogatásával 

a téglavár emeletén lévő fegyvertár helyisége újult meg elsőként. A 2005-ben nyílt kiállításban 

bemutatott 16-18. századi fegyverek tárlóit átépítettük, és a vár új arculatához alakítottuk. A 

látogatók az új tematika szerint átrendezett, és információs anyaggal kiegészített fegyvertárban 

egy teljesen új, és régóta tervezett, látványos kiállítási elemmel is találkoznak. A multimédiás 

elemekkel kiegészített, hatalmas méretű dioráma az gyulai vár 1566. évi ostromának történetét 

meséli el a látogatóknak. A dioráma alapját az a 3D-s rekonstrukció adja, amelyet szintén a 

pályázat segítségével sikerült elkészíteni, és a gyulai vár teljes védelmi rendszerét mutatja be, 

a külső palánkerődítésekkel együtt.  

 

A 3D-s modell elkészítését egy hosszadalmas szakmai egyeztetés előzte meg, amelyet egy 

kifejezetten erre a feladatra létrehozott, régészekből, hadtörténészből és informatikus 

szakemberekből álló csapat végzett el. A szakértői gárdát Liska András vezette, tagjai Dr. Feld 
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István régész, Dr. Kelenik József hadtörténész, Pánya István régész-informatikus, valamint 

Szakonyi Balázs és Maróti Zoltán 3D grafikusok voltak. 

 

Szintén ez a 3D-s, digitális modell képezi az alapját a vár emeletén újonnan kialakított 

Augmented Reality installációnak is, amely egy 16. századi kanócos puska másolatának a kézbe 

vételével hozható működésbe. A vár egyik D-i, emeleti helyiségéből nyíló lőrésben elhelyezett 

fegyvert mozgatva, a puska előtt elhelyezett monitoron a lőrésből nyíló látvány jelenik meg, az 

egykori huszárvár 16. századi képét bemutatva. 

 

b) Időszaki kiállítások: 

A múzeumi időszaki kiállításokat az Almásy-kastély Látogatóközpont időszaki kiállítási 

terében, képzőművészeti tárlatokat pedig a Kohán Képtárban szervezünk. A kastélyban jelenleg 

az „Kincsek őrzője, 150 éves a gyulai Erkel Ferenc Múzeum” c. tárlat látható, amelyben a 

múzeumalapítónk és a múzeum történetének bemutatásán túl a törzsgyűjtemények legszebb és 

legértékesebb darabjait mutatjuk be. 

 

A Kohán Képtár egy jelentősebb, a „Nagybányától Brassóig - erdélyi festők a Böhm-

gyűjteményből” című időszaki kiállítást nyitottunk meg. Az utóbbi tárlat a különleges 

képzőművészeti magángyűjteményeket bemutató új törekvésünk második példájaként, az 

eddigi legnagyobb értékű művek bemutatásával emelkedik ki a kiállítások sorában. 

 

c) Külső helyszínen rendezett kiállítások: 

Külső helyszínen megrendezett állandó kiállításként készítettük el a gyulai városháza emeletén 

látható „Gyulai Városháza, Békés Vármegye egykori Megyeháza épületének története” című 

tárlatot 2019. év elején. A keretezett tablókon megjelenített tárlat forgatókönyvét, a tablók 

szakmai anyagának összeállítását, valamint a kivitelezést is intézményünk munkatársai 

készítették el. 

 

d) Tárlatvezetések, múzeumpedagógiai foglalkozások 

- Tárlatvezetéseket több alkalommal is tartott az Almásy-kastélyban és a várban. 

- A Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat gyulai vándorgyűlésének résztvevői 

számára szakmai tárlatvezetést tartott a vár állandó kiállításában. 
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2. médiakapcsolatok és internetes megjelenés 

Gyula Tv, Híradó, Kincsek őrzője kiállítás, 2019. január 17. 

Gyula Tv, Híradó, Végvári Napok, 2019. július 24. 

Gyula Tv, Értékőrző kulturális magazinműsor, Sokáig fel sem ismerték Gyula első 

kocsimodelljét, 2019. szeptember 15. 

Gyula Tv, Értékőrző kulturális magazinműsor, Hol van Gyula legnagyobb, honfoglalás kori 

temetője? 2019. szeptember 21. 

Gyula Tv, Értékőrző kulturális magazinműsor, Bográcsdarab vihet közelebb Gyula 

alapításához, 2019. szeptember 28. 

Gyula Tv, Értékőrző kulturális magazinműsor, A háromfülű, gyulai korsók rejtélye, 2019. 

október 19. 

Gyula Tv, Értékőrző kulturális magazinműsor, Kínai mintákat követ a Gyulán megtalált, török 

kerámiatöredék, 2019. november 3. 

Gyula Tv, Híradó, Nemzetközi konferencián a gyulai Erkel Múzeum, 2019. november 25. 
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Cseresznyés János 2019. évi beszámolója 

I. Bevezetés 

Cseresznyés János történész 2016. március 1-től állt munkába, mint gyűjteménykezelő az Erkel 

Ferenc Múzeumban. Feladatkörét ellátva gondozza a raktári gyűjteményeket, melynek 

keretében részt vesz a múzeum gyűjtemény-nyilvántartási, leltározási munkájában, a 

műtárgyak állományvédelmében, a digitalizálási feladatokban, valamint a digitális 

nyilvántartás vezetésében. Adminisztratív szempontból előkészíti a műtárgykölcsönzéseket, 

vezeti a kölcsönzési és mozgatási naplót. Segíti a múzeumi kutatószolgálat munkáját, ellátja a 

kutatószolgálattal kapcsolatos adminisztratív feladatokat. Közművelődési munkát is végez, 

részt vesz a múzeum programjainak lebonyolításában. Ismeri a múzeum kiállításait, 

gyűjteményeit, velük kapcsolatban folyamatosan képzi magát. 

Történeti érdeklődésének homlokterében a XIX-XX. századi magyar társadalom, politika –és 

hadtörténet áll, különös tekintettel a dualizmus időszakára. Muzeológusként tudományos 

tevékenysége elsősorban a 16., 19. és 20. századi, Gyula településéhez köthető mikrotörténeti 

témák feldolgozását célozza. 

 

II. Gyűjteményi munka 

1. gyűjteménygyarapítás 

a) feltárások 

Történeti szakág: 

– Részt vett a „Gyulai városháza, Békés vármegye egykori megyeháza épületének története” 

című kiállítással kapcsolatos dokumentációs anyagok összeállításában.  

– Forrástanulmányozás: a gyulai származású Pomutz György, a szabadságharc honvéd 

századosának és az amerikai polgárháború tábornokának amerikai történeti forrásait 

tanulmányozta.  

 

b) egyéb gyarapítás 

Történeti szakág: 

– A 2019-es esztendőben egy tárgy került leltározásra a történeti tárgyi gyűjteménybe; 

Béres István, Gyula város főépítészének felajánlásával került a múzeumba egy I. 

világháborús bajonett, melyet a Városháza tetőzetének felújítása során találtak meg 

építőmunkások a födémbe rejtve. A tárgyat Szalontai Gizella restaurátor megtisztította és 

konzerválta. 
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– A gyulai vár múzeumpedagógiai célú középkori másolatfegyvereinek beszerzését 

intézte. 

 

c) gyűjtési napok száma 

Történeti szakág: 

– 12 nap 

 

2. nyilvántartás  

Történeti szakág: 

Történeti Tárgyak: 1 db tárgy 

Történeti Dokumentációk: 21 db dokumentum 

Adattár: 8 dokumentum 

Erkel-gyűjtemény: 0 db tárgy és 0 db dokumentum 

 

3. gyűjteményrendezés, revíziók, selejtezés, kölcsönzések, letétek 

Történeti szakág: 

– Részt vett az Erkel Ferenc Múzeum gyűjteményrészeinek költöztetésében a belvárosi Kossuth 

L. u. 12. raktárból a Kétegyházi út 1. „régi vágóhíd” épületébe. 

– Részt vett a múzeum történeti gyűjteményének digitalizálásában, MúzeumDigitár felületre 

történő nyilvántartás kialakításában. 

– Műtárgykölcsönzések előkészítésében (Körösladányi Helytörténeti Gyűjtemény időszaki 

kiállítása számára, a Munkácsy Mihály Múzeum A giccs c. kiállítása számára), valamint 

műtárgyszállításban segíti a múzeumi munkát (Harruckern Jozefa portré szállítása, Magyar 

Nemzeti Múzeum). 

– A Magyar Nemzeti Múzeum Képcsarnokából kölcsönzött Harruckern Jozefa portrékép 

másolatát engedélyeztette. 

– A korábban kölcsönadott műtárgyak visszavétele és adminisztrálása is feladatai között 

szerepel. 

– A gyulai vár kölcsönzéseinek hosszabbítását intézte a 2019-es esztendőben. 

– A szentesi Koszta József Múzeumnak visszaadta a vár állandó kiállításába kölcsönzött 

3 db kályhacsempéjét. 

– Részt vett a Budapesti Történeti Múzeum gyulai várba kölcsönadott műtárgyainak 

revíziójában.  
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– Nemzeti Portrétár titkárának, Reicher Péternek felkérésére fotókat készített és adatolt a 

múzeum képzőművészeti gyűjteményében található közismert gyulai személyek portréiról. 

 

– A Kubinyi-pályázat keretén belül elindított digitális állomány-feldolgozást tovább folytatta, 

az év első felére kollégájával gyakorlatilag elvégezték a történeti dokumentációs gyűjtemény 

digitalizálását. A rekordok feltöltése folyamatos a MúzeumDigitár felületen. 

 

4. adattári munka 

Történeti szakág: 

- Adattári jelentéseket készített a felajánlásokról. 

 

5. műtárgyvédelem 

- Szalontai Gizella restaurátor a vár szemeskályháit restaurálta, ill. az éléstár fa műtárgyait 

Xylamon szúölő szerrel ápolta le.  

 

IV. Tudományos tevékenység 

1. tanulmányok, egyéb publikációk és tudományos előadások 

Történeti szakág: 

Megjelent publikáció: 

–  A Magyar Múzeumi Történész Társulat Évkönyvében jelent meg tanulmánya A legkorábbi 

hazai kastélyszínjátszás és az Erkelek színháza a gyulai Harruckern-Wenckheim-Almásy-

kastélyban címmel (Történeti Muzeológiai Szemle 17., Budapest 2019, 117-127).  

Előadások: 

– A szegedi Somogyi Károly Könyvtárban 2019. május 15-én megyei szaktanácsadók 

bevonásával megtartott Az én könyvtáram c. dél-alföldi regionális szakmai napon adott elő. 

 

2. tudományos, intézményközi programok 

– Kollégánk, mint megyei múzeumi koordinátor a 2019. évben karöltve a 

szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeummal 4 megyei rendezvényt szervezett 

megyei múzeumi szakemberek, múzeumpedagógusok és a gyulai közoktatásban 

részt vevő pedagógusok, valamint diákjai részére (résztvevők létszáma 

meghaladta a 300 főt). 

– Múzeumok Juniálisa c. megyei szakmai rendezvényt szervezte meg az Erkel 

Ferenc Emlékházban, 2019. június 13-án. 



 

101 

– A Szabadtéri Néprajzi Múzeum és a Debreceni Egyetem közös kutatócsoportja A 

nagy háború hatása és emlékezete a vidéki kultúrára c. OTKA pályázat keretén 

belül múzeumunk I. világháborús tárgyi és dokumentációs állományát vette 

nyilvántartásba. 

 

3. szakági továbbképzés  

– Részt vett a Munkácsy Mihály Múzeum 2019. évre meghirdetett szakági 

továbbképzésein. 

– Megyei múzeumi koordinátorként a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumi Oktatási és 

Módszertani Központ és a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár által fenntartott „Múzeumi és 

könyvtári fejlesztések mindenkinek” kiemelt EFOP-VEKOP projekt keretében rendezett 

szakmai műhelygyakorlatokon vett részt több alkalommal is a 2019-es évben.  
 

4. egyéni továbbképzés  

– Ismereteinek bővítése okán meghallgatta a MNL Békés Megyei Levéltára "Mezővárosok a 

Dél-Alföldön" című várostörténeti konferenciáján elhangzottakat. 

 

5. kutatószolgálat  

– Tudományos és ismeretterjesztő kutatószolgálatot látott el a múzeum kutatási szabályzata 

szerint. 

– Székely Árpád helytörténész-kutató Makra János festővel kapcsolatos kutatását segítette. 

– Árvai-Józsa Kitty művészettörténész, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Nemzeti Értéktár 

Program tanácsadó tagja a gyulai honvéd laktanyával kapcsolatban végzett kutatást 

múzeumunkban. 

 – A Hadtörténeti Intézet és Múzeum két történésze az 1848/49-es szabadságharc témakörében 

érkezett múzeumunkba kutatni. 

– Seres István történész Kondorosi csárda kutatását támogatta. 

– Némedi András kutató a gyulai Erkel Színkör után kutatott. 

– Varga Zoltán (Maglódi Városi Könyvtár Igazgatója) kutató maglódi Martiny Frigyes honvéd 

alezredes történetét kutatta és kereste meg a Letétetett-bevégeztetett kiállítás anyaga kapcsán. 

– Dr. Wlassits Gábor nyugalmazott gyulai táblabíró kutatott múzeumunkban, aki a gyulai 

törvényszék története címmel ír könyvet. 
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– Közel egy tucat kutató kereste emailben és telefonon, akik egy-egy konkrét dokumentum 

vagy kérdéskör felöl érdeklődtek. 

 

– A múzeum történeti dokumentumaival és fotótári gyűjteményével kettő, 2019-es évben 

kiadott könyv anyagát támogatta; Székely Árpád - Székely János: A firtosváraljai József család 

története és munkássága, ill. Durkó Károly - Székely Árpád: A sas, Dobos István története c. 

könyveit. 

 

– 2019. évben a múzeumi kutatószolgálaton összesen 18 kutató (25 alkalom, 108 óra) 

munkáját segítette.  

 

V. Közművelődési és közönségkapcsolati tevékenység 

1. Kiállítások 

a) Állandó kiállítás: 

– Gyulai városháza, Békés vármegye egykori megyeháza épületének története című 

kiállítás 

 

b) Időszaki kiállítások: 

–Kincsek őrzője - 150 éves a gyulai Erkel Ferenc Múzeum időszaki kiállítása 

 

c) Tárlatvezetések, múzeumpedagógiai foglalkozások 

- Tárlatvezetéseket több alkalommal is tartott a Gyulai Almásy-kastélyban és a Gyulai 

várban: 

- A Magyar Kultúra Napján tárlatot vezetett a Kincsek őrzője időszaki kiállításban, január 

22. 

- Támop/Tiop múzeumi foglalkozások keretében az Implom Ált. Iskola 20 fő emelt 

történelem osztálya számára tartott tárlatvezetést a kastélyban, január 24. 

- Határtalanul pályázat keretében érkező iskolai csoportnak (Implom Ált. Isk.) tartott 

tárlatot a várban, március 12. 

- Nov. 21. – Harruckern János Szakközépiskola 25 fő diák csoportjának tárlatvezetést 

tartott a Kincsek őrzője időszaki kiállításban 

-  Feladatai között ellátta a Támop és Tiop múzeumpedagógiai pályázatok fenntartását, 

óvodás és iskolás csoportok múzeumpedagógiai foglalkoztatását, éves beszámoló 

elkészítését, ill. a 2019. évben végetérő program zárását segítette.  
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d) egyéb rendezvények (filmvetítések, előadások, vetélkedők, gyűjtőtáborok) 

- EFOP-os Life Learning pályázat keretén belül 12 db helytörténeti előadást tartott gyulai 

szépkorú nyugdíjasoknak a Napsugár Idősek Otthonában. 

 

2. médiakapcsolatok és internetes megjelenés 

Gyula Tv, Értékőrző kulturális magazinműsor, Dobos István aviatikus története, 2019. október 

4 

Gyula Tv, Értékőrző kulturális magazinműsor, Az idős Kossuth megható levelét őrzi a gyulai 

múzeum, 2019. október 26. 

Gyula Tv, Értékőrző kulturális magazinműsor, Kossuth Ferenc levele Petőfiről, 2019. 

november 26. 

Gyula Tv, Értékőrző kulturális magazinműsor, Gyulai tengerész az első világháborúban, 2020. 

február 8. 
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