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Az Erkel Ferenc Kulturális Központ és Múzeum Nonprofit Kft. 2020. 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 



 

2 

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 kiszolgálja. 

A feladatellátásban résztvevő dolgozók száma 18 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. 

Idén a koronavírus által kialakult veszélyhelyzet miatt új körülmények között kellett 

helytálljunk. A bevezetett jogszabályok értelmében rengeteg rendezvényünket kellett 

elhalasszuk vagy maradtak el teljesen. Összesen közel 40 rendezvényről van szó illetve az 

állandó csoportok, közösségek heti szintü 30 alkalmáról. Emellett a Művelődési Házat is be 

kellett zárjuk március 17. és június 18. között. Majd az év végén november 10-től ismét egészen 

az év végéig zárva tartottunk.  

A pandémiás időszak alatt is aktívak maradtunk, hiszen rengeteg feladat volt. A teljes éves 

programtervünket át kellett alakítsuk. A tavaszi kínálatunk legtöbbjét az év második felére 

halasztottuk úgy, hogy azok egyensúlyban legyenek a már második félévre tervezett 

programokkal.  A korlátozások idején sem álltunk le a kultúra közvetítő feladatunkkal és az 

online világban kínáltunk változatos programokat: karantén koncertek, virtuális kiállítások, 

online előadás ajánlók, e-könyvajánlók. A novemberi zárás kapcsán újraterveztünk. Ebben az 

időszakban sokkal több saját tartalommal és programmal készültünk a virtuális térben. 

 

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. Az új közösségekkel teljesn mértékben 

megtelt mind a Művelődési Ház, mind a Vigadó 

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 
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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 járványhelyzet kapcsán kialakult forráshiányos helyzet az Erkel Ferenc Nonprofit Kft. életét 

megnehezítette, hiszen csoportjainkat az élet újraindítása után sem tudjuk anyagilag támogatni. 

Ezért keressük a lehetőségeket, mely kapcsán anyagi támogatásokhoz juthatunk: szponzorok, 

pályázatok, önkéntes fellépők. 

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

Gyula város zenei életének egyik meghatározó művészeti csoportja az Vegyeskar. A város 

történészei a Gyulai Magán Dalkört tekintik a mai énekkar ősének, melynek karnagya Erkel 

László, – Erkel Ferenc fia – volt. A kórus a régi időktől napjainkig több névváltoztatáson ment 

át, és különböző, a korhoz igazodó szervezeti formában működött. 

A Vegyeskart 2003 óta Perlaki Attila irányítja, és Gyulai Erkel Kórus Egyesület néven 

tevékenykedik. 2016 januárja óta a kórus zongorakíséretét Gál Csaba művésztanár látja el. 

A kórussal a korlátozások ideje is folyamatosan kapcsolatban maradtunk és ők is online 

felületeken csoportokra osztva tartottak próbákat. 

A nyár folyamán sikerült egy pályázati kiírásban támogatást szerezni a kórus részére. Ebből a 

pályázatból szeretnénk több koncertet és fellépést megvalósítani illetve a fellépő ruháikat is 

megújítani. 

Az ősz folyamán rendszeres próbákat tartott a közösség a Művelődési Központban. A 

hagyományos Karácsonyi Koncert nem tudott megvalósulni, így a tavalyi koncert felvétele 

került levetítésre a Gyula Televízióban. December 23-án a korlátozások szigorú betartása 

mellett a város időseinek és a kórushoz közel álló emberekhez mentek és kántáltak nekik. 

 

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 látogatják a foglalkozásokat, hanem fényképésztanulók, 

sőt hivatásos fotóriporterek is tagjai a gyulai Székely Aladár fotóklubnak. 

Tavasszal Mezőberényben került kiállításra a „35 évesek lettünk” című kiállítása a klubnak. 
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2020. március 5.-én nyilt a Művelődési Házban „150 éve született Székely Aladár” címmel egy 

kiállításuk, ahol a fotóklub névadó személyéről és életéről beszámoló fényképeket, illettve saját 

portré fotóikat gyűjtötték össze. 

2020 márciusa után a csoport a veszélyhelzet ellenére sem maradt tétlen és számos online 

kiállítást/tárlatot készített el, melyek a Youtube-on mindenki számára megtekinthetők voltak: 

„150 éve született Székely Aladár”, „35 évesek lettünk”, „Itt a tavasz”, „Így kerek” és „Víz és 

módosulásai” címmel. A nyár folyamán a Klub a Rondella Teraszon tartotta a foglalkozásait, 

majd szeptember közepétől ismét vissztért a Művelődési Házba. A Muzsikál az erdő című 

programsorozat keretein belül az Erdei Iskolában egy 80 fotóból álló kiállítása volt a klubnak. 

Emellett a nyár folyamán rengeteg megyei kiállításhoz nyújtottak fényképeket egyénileg a 

tagok. A novemberi korlátozások után a Vigadó körfolyósóján nyilt Bánfi Barnának és 

Bagyinszki Zoltánnak kiállítása gyulai értékeket bemutató fényképeiből.  

 

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. Az idei 

évben két tárlatuk nyílt Gyulán, de emellett Szolnokon és Kecskeméten is jelen voltak 

munkáikkal. Alkotótáborban idén Kecskeméten és Szlovákiában jártak a szakkör tagjai. 

 

Illés Panna Hagyományörző Népdalkör 

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

Bartók Béla „egyik népdal éneklése volt” és nagy tisztelettel, hagyományként énekeljék 

népdalait. 2019 tavaszán új fellépő ruhával gazdagodott a népdalkör teljes létszáma, emellett 

pedig hangszerek is beszerzésre kerültek, mint például 3 db. citera és egy köcsögduda. 

A korlátozások alatt online próbákkal maradtak aktívak. 

A népdalkör őszre szerette volt a már hagyománynak számító Viharsarki Népdalkörök 

Találkozóját megszervezni, melyet teljes egészében elő is készítettek intézményünkkel 

közösen, de végül a korlátozások miatt a rendezvény elhalasztása mellett döntöttünk. Így se 

maradt programok nélkül a közösség, hiszen több idősek klubjában is jártak, ahol a népdalokat 

népszerűsítették. 
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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 60 

tagja van a klubnak 

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

Negyedévenként a művelődési házon kívül tartanak vacsorával egybekötött egyesületi 

tagoknak közös összejövetelt. 

Az idei évben a korlátozások miatt a találkozóikat nagyon hiányosan tudták csak megtartani. 

 

József Dezső Amatőr Művész Szakkör 

2017. október óta az egyesület elnöke Alt Norbert, hely 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 közösségi programokon. Ők egyrészt volt korábbi tagok, 

másrészt új jelentkezők, akik megkerestek hirdetés, vagy személyes kapcsolataik útján. Céljuk 

a tanulás, festés, szakkör tartás, nyári táborok és kiállítások szervezése, látogatása. 

Minden héten, szerdán találkoznak a szakkör tagjai, mely alkalmakat Marosán Rózsa tartja. Az 

év elején több kiállításuk volt Gyulán (könyvtár, Pándy galéria, Gyulavári Kastély) illetve 

Békéscsabán is. A kényszerű zárva tartás idején, a természetben találkoztak és festettek a tagok. 

Ezekből az alkotásokból 2021-ben terveznek kiállításokat szervezni. 

 

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 
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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. 

Tavaly szeptembertől indult Békéscsabán, a Békés Megyei Könyvtárban - a békéscsabai 

csoport -, összekapcsolva a gyulai Klub tevékenységével, egy közösséget alkotva. 

 

Bizseré bábcsoport 

2016 óta működik a bábcsoport a Művelődési Házban, korábban Nevess!Ints Bábcsoport néven. 

Legfőbb céljuk változatlanul a város óvodás és kisiskolás korosztály bábszínházi igényeinek 

kielégítése, s a város vonzás körzetében, a kistérségben élő gyermekek minél többszöri pozitív 

élményekhez juttatása is.  Tapasztalják, hogy a gyermekek nyitottak a jól és értelmesen 

megszervezett időtöltésekre, és hálásak az átélt élményekért. Vallják, hogy ez által színesebbé 

tehetik a gyermekek mindennapjait, mert örömüket lelik benne, partnerek az előadásokban, a 

jelenetekben, vevők a párbeszédre. Az előadásokon igyekeznek a gyermekeket, szülőket 

közelebb hozni ehhez a műfajhoz, kinevelni egy bábjáték iránt fogékony, bábjátékot élvező, 

szerető közönséget. Sikeresen pályázatuk a csoport támogatására, így rengeteg fellépést tudunk 

megvalósítani, nem csak Gyulán, de a környező településekre is szeretnénk eljuttatni a 

bábosokat. Emellett az eszköztárukat lehetőségünk lesz bővíteni. 

A nyár folyamán több alkalommal léptek fel a Rondella Terasznál, ahol legújabb 

feldolgozásaikat láthatták a kilátogató nézők. Őszre be volt tervezve számos fellépés idősek 

klubjaiban illetve óvodákban, de a jelenlegi helyzet miatt ezeket a fellépéseket halasztanunk 

kellett.  

Decemberben a Stream Szerda keretein belül online bábelőadást valósítottunk meg a csoporttal. 
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I. 1.2. Szabadidős foglalkozások 

A koronavírus okozta korlátozások és változások rengeteg csoportot és közösséget hoztak 

életünkbe. Nyitottan fogadtuk be az új jövevényeket. A termen túl minden szakmai támogatást 

megadtunk számukra. Mind a Művelődési Ház, mind a Vigadó teljes kapacítással működött 

egészen november elejéig, ahol ismét be kellett zárjunk. 

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. A karate edzések 

bővültek, így szeptembertől már két csoport is gyakorolt a Vigadóban. 

2017 szeptemberében mazsorett kezdő tánc tanfolyamot indítottunk. A csoport létszáma 

folyamtosan növekszik és egyre több fellépésre sikerül eljutniuk év közben. 

 

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. Itt állandó 

gyermekfelügyelet üzemel, így míg a szülők valamelyik - a Művelődés Házban működő – 

közösségben vannak, addig a gyermekeik is megfelelő figyelemben részesülnek. 

Az év elején egy alkalommal, februárban helyet biztosítottunk a LoveYour Belly hasizom 

fejlesztő – és regeneráló tréningnek, amely során a résztvevő anyukák táplálkozási és életmód 

tanácsokkal gazdagodtak. 

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

Klubvezető Molnárné Suhajda Tímea, rendkivűl agilis, aktív anyuka, aki kis gyermekei révén 

tapasztalatokkal rendelkezik. 

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 érdekelheti. 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.  

Folyamatosan kapnak megunt, használt játékokat, melyeket nagy szeretettel fogadnak. Hiszen 

az, ami valakinek már unalmas, a klub gyermekei számára egy új, érdekes játékot jelenthet. 
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Különleges program volt a pár évvel ezelőtt felállított cumifa, ahova a mai napig felhelyezhetik 

a gyermekek cumijaikat, akik abbahagyták a cumizást. 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. Ez a program az idei évben elmaradt. 

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. 

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. A korlátozások alatt online is tartotta a foglalkozást. 

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. 

 

A gyulai Körös Táncegyüttes hosszú ideje képviseli és élteti városunkban a hagyományos 

tánckultúrát. Csoportjukat lelkes fiatalok alkotják, fontos, hogy tartalmas, eredendő értékekkel 

foglalkozzanak szabadidőjükben. Közösségi szórakozásként használják a tradicionális magyar 

és nemzetiségi tánckultúránkat, ugyanakkor a rendszeres színpadi megnyilatkozásokat is 

fontosnak tartják. Az együttes nagyon aktív mind a városi programokon belül, mind országos 

vagy nemzetközi fesztiválokon is. Az Erkel Ferenc Nonprofit Kft. közösen az Körössel 

folyamatosan pályázik közös rendezvényekre, programokra. A pandémiás időszak alatt is 

online tartották a kapcsolatot, majd júniustól újra indultak a próbák, melyeket pályázati keretből 
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finanszíroznak. Az idei év kiemelten fontos szerepet játszik csoport életében, mivel idén 

ünnepli a 70 éves évfordulóját és ezt ősszel egy nagyszabású gálával terveztük megünnepelni. 

A korlátozások miatt a program halasztásra került és 2021-ben lesz pótolva. 

Az együttes jelenlegi művészeti vezetője Patyi Zoltán. 

 

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. 

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

Táncművészeti Iskola gyermek- és junior korosztályos növendékei – idént szeptmbertől - heti 

két alkalommal, hétfőn és szerdán táncos gimnasztika és akrobatika képzésen vesznek részt 

intézményünkben. Az iskola fenntartója: Békés Megyei Művészeti és Kulturális Egyesület.  

Új csoportként indult ősztől a FitDance táncóra, ahol a gyermekek heti két alkalommal 

tanulhatják a hip-hop műfaj alapjait.  

 

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 illetve 

egy alkalommal van fogadóórájuk is. 
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 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 

Közösségi szolgálat és önkéntesek toborzása 

Az Egyesület irodájában (207-es iroda) folyamatosan fogadják az érdeklődőket, két helyi 

gimnáziummal is szerződésben állnak, a diákok a közösségi szolgálatukat az egyesület által 

szervezett programokon tudják teljesíteni, a gyulai Idősek Klubjaiból is folyamatosan 

csatlakoznak aktív időskor önkéntes programjaikhoz.  

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. 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 

2020-ban eddig 27 képzés indult el és fejeződött be. A járványhelyzetre való tekintettel a Gyulai 

Tanulási Központ egyre több E-learning képzést indít, melynek keretében személyes kontaktus 

nélkül végezhetőek el a tanfolyamok. Az érdeklődők több mint 40 E-learning tanfolyam közül 

választhatnak jelenleg.   

Az idei évben eddig 227 fő iratkozott be a NYITOK gyulai képzéseire és 246 fő kapott – a 

tanfolyam elvégzését igazoló - tanúsítványt. Továbbra is a nyelvi (angol, román, német) és 

informatikai képzések számítanak a legnépszerűbbnek.  

A Gyulai Tanulási Központ képzéseire eddig összesen közel 550 gyulai és környékbeli lakost 

sikerült bevonni és ez a szám folyamatosan növekszik. 

A Nyitott Tanulási Központtal egy irodában működő Kultúr Cafe 48 Alapítvány által 

„Koncertek Gyulán 2021” munkacímen futó pályázatát az NKA Hangfoglaló programja 2021. 

decemberében támogatásra érdemesnek találta. Amint a járványhelyzet megengedi, máris 

elkezdődik egy 10 élő koncertből álló koncertsorozat, melyet az Alapítvány az Erkel Ferenc 

Művelődési Központ együttműködésével és háttértámogatásával valósít meg. 

 

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. 

2020-ben több alkalommal adtunk helyet a helyi általános –és középiskolák rendezvényeinek: 

szalagavatók illetve iskolai bálak sikeres lebonyolítását koordináltuk. 

2020. január – Göndöcs Benedek Szakközépiskola szalagavató ünnepsége 

2020. február – Erkel Ferenc Gimnázium szalagavató ünnepsége 

2020. február – Lila csillagszoró – az Ötös Számú Általános Iskola Művészeti Szemléje 



 

14 

Gyermek-és ifjúsági programok 

Gyermekszínházi előadások 

Bérletes előadásainkat a helyi oktatási intézmények mellett az Agóra programban 

együttműködő települések oktatási intézményeiben is meghirdettük, így alkalmanként 3 

előadással készültünk. Ebben az évben is kedveskedtünk a bérletes előadások mellett egy 

bérleten kivüli előadással is, amely hasonlóan a korábbi évekhez óriási érdeklődés mellett 

zajlott. Ezeken a gyermekszínházi előadásokon kiemelt partnerünk a Gyulai Tankerületi 

Központ. Ebben az évben új gyermekszínházi bérletet nem hirdettünk meg. A 2019/2020-as év 

kínálatából még egy elmaradt előadást fogunk pótolni 

A Gyermekszínház bérletes illetve bérleten kívüli előadásait a 1. számú melléklet tartalmazza. 

 

Rajz- és alkotótevékenységre kiírt pályázati lehetőségek 

2020 februárjában „Mit jelent nekem Gyula?” címmel írtunk ki rajzpályázatot általános iskolai 

diákok részére, de sajnos a kialakult veszélyhelyzet miatt ez a pályázat nem valósult meg. Ezt 

a rajzversenyt szeretnénk pótolni, amint lehetőségünk lesz rá. 

2020 novemberében a „Gyula az én zöld városom” című gyermekrajzpályázat lebonyolításában 

segítettük Gyula Város Önkormányztatát. 

 

Ifjúsági programok 

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

Közhasznú Egyesülettel számos közös rendezvényt szervezünk, az idei első félévben sem volt 

másképpen.  

Februárban egy prevenciós színpadi előadást szerveztünk „A mi dalunk” címmel. A több 

szakaszból álló „A dal a tiéd!” projekt célja a művészetpedagógia eszközeivel megerősíteni a 

fiatalok megfelelő viselkedésformáit. A hatékonyságot növeli, hogy alkotó részesei is a 

közvetített prevenciós tartalomnak, ennek segítségével attitűd és értékrend-változás érhető el, 

amely csökkenti az elkövetővé és áldozattá válás kockázatát. A komplex projekt segít a 

viselkedési stratégiák módosításában. A színdarabot a Poligráf Színtársulat adta elő teltház 

előtt. Az év további részében bár terveztük több ifjúsági programot, a korlátozások miatt nem 

tudtuk megvalósítani őket, így ezeket 2021-ben fogjuk pótolni. 
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Ifjúsági színház 

Tavasszal folytatódott az ifjúsági színház sorozatunk. Március elején Szőke István Attila 

előadásában a „Megszentelt múltunk magyar mesét mond, avagy Csodaszarvassal a Kárpát 

Hazába” címmel az anyanyelvünk szépségéről ismerhettek meg érdekességeket a diákok a 

Vigadóban. Az őszre tervezett előadások a járványhelyzet miatt elmaradtak. 

 

Ifjúsági Hangverseny bérletsorozat 

A hangverseny sorozatunk tavasszal két előadással folytatódott volna, de a kialakult helyzet 

miatt ezeket, őszre halasztottuk. Az egyik előadásra szeptember 7.-én került sor. Ezen a napon 

a Melodika Project zenélt közel 300 gyermeknek. A zenekar a klasszikus zenét mutatja be 

modern eszközökkel, olyan hangszereket használva, mint a melodika, xilofon, cajon, gitár és 

kalimba. 

 

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 2. számú melléklet tartalmazza. 

 

Színházi előadások 

A színházművészet sokszínűségét bemutató Erkel Bérlet előadásait ebben az évben is négy 

előadással terveztük, melyekből kettő valósult meg. Teltház várta minden alkalommal a 

meghívott budapesti neves társulatokat. Bérleten kívüli előadásaink is nagy népszerűségnek 

örvendtek a lakosság körében. A két elmaradt előadást jövőre szeretnénk bepótolni. 

Az Erkel bérletes illetve bérleten kívüli előadásait az 3. számú melléklet tartalmazza. 

 

Egyéb rendezvények 

A művelődési házban megrendezésre kerülő egyéb rendezvények listáját a 4. számú melléklet 

tartalmazza. 
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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 a Gyulai Royal Dixieland Band könnyed koncertje zárta. 

Helyszín: Polgármesteri Hivatal díszterme 

 

Magyar Kultúra Napja 

2020 januárjában a magyar kultúra napja alkalmából Gyula Város Önkormányzatával, közösen 

szerveztük meg az ünnepi programot, amelyen a Budapesti Filharmónia Társaság hozta el az 

„Évfordulók Viharában” című előadását a Vigadóba. 

 

Városi megemlékezések 

2020. március 15. Városi megemlékezés az 1848-49-es Magyar Forradalom és szabadságharc 

évfordulója alkalmából.  

Ugyan a program teljesen készen állt, a rendezvény a kialakult helyzet miatt elmaradt: 

10.00 

Koszorúzás 

Helyszín: Kossuth-tér 

11.00 

Városi megemlékezés 

Közreműködik: Sasvári Sándor színművész, énekes, az Erkel Ferenc Vegyeskar, valamint a 

Békéscsabai Jókai Színház színművészei: Nádra Kitti, Szabó Lajos, Puskás Dániel, Szabó 

Zoltán 

Helyszín: Petőfi-tér 

16.00 Ünnepi Képviselő-testületi ülés 

Az Erkel Ferenc Társaság XXXI. történelmi hangversenye 

Közreműködik: Lavotta Kamarazenekar, Kassai István Liszt-díjas zongoraművész 

Vezényel: Csányi Valéria 

Helyszín: Városháza díszterme 

 

Városi Majális 

A Városi Majális a kialakult veszélhelyzet miatt elmaradt. 
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Gyulai Virágok Fesztiválja 

A Gyulai Virágok Fesztiválja a kialakult veszélhelyzet miatt elmaradt. 

 

Városi Gyermeknap 

15:00 Újra együtt Pepe manóval 

15:40 Bolondóra Tücsök Petivel és Hangya Levivel 

16:20 Hevesi Imre gyermekműsora 

17:00 Óriástorta-osztás 

A programsor ideje alatt, 15 órától: Jimmy Bohóc lufigyára is üzemelt 

Helyszín: Várkert 

 

Az államalapítás emlékünnepe – augusztus 20. 

17.00 Bábika Népi Játszóház  

Helyszín: Várkert 

18.00 Garagulya Gólyalábas Komédiás Kompánia közönségcsalogató műsora 

Helyszín: Várkert 

19.00 „Mester és tanítványai” - Téglás Ferenc és Zenekara 

Helyszín: Rondella színpad 

 

20.30 Ünnepi műsor 

Dr. Görgényi Ernő, Gyula város polgármestere ünnepi beszéde 

Szent István Misztériumjáték - a Turay Ida Színház műsora 

Helyszín: Tószínpad 

22.00 Hevesi Imre akusztikus retro koncertje 

Helyszín: Rondella színpad 

 

TérZene programsorozat 

2020 júniusában egy teljesen új rendezvénysorozat helyszíne lettünk.  A Térzene Program célja, 

hogy az 5000 fő feletti települések közül minél több helyszínen felcsendüljön a klasszikus zene. 

A minisztérium a társadalom szélesebb rétegei számára szeretné népszerűsíteni a komolyzenét, 

így a parkokban, zenepavilonokban, köztereken a klasszikusok közösségi élménnyé válhatnak. 

Fontos, hogy minél több érdeklődőt lehessen bevonni a klasszikus zenei kultúra vérkeringésébe 

aktív muzsikusként és zeneszerető közönségként egyaránt. Mi helyszínként a Rondella Teraszt 
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választottuk, egészen a szeptemberi bezárásáig, mely után a belvárosban a Világóránál 

folytatódott a sorozat. 

A TérZene programsorozat részletes programját az 5. számú melléklet tartalmazza. 

 

Programok a TOP-5.3.1-16-BS1-2017-00010, „Közösségfejlesztési tevékenységek 

megvalósítása Gyulán” című pályázat keretein belül 

Augusztus végén és szeptember elején két programot vittünk ki összesen öt idősek klubjába, 

idősek otthonába. Bagyinszki Zoltán fotográfus egy közel másfél órás előadását – fényképekkel 

színesítve – közel 60 nyugdíjashoz jutattuk el, mely nagy tetszést váltott ki minden helyszínen. 

Az Illés Panna Népdalkörrel pedig szintén körülbelül 50 főhöz vittünk népdalcsokrokat, melyek 

mindig közös énekléssel végződtek. 

 

I. 3.2. 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. Továbbá helyszínéül szolgált azoknak a 

mozgásművészeti csoportoknak, amelyek helyszűke miatt a művelődési ház termeiben már 

nem fértek el. 

2020. novemberében az ismételten bevezetett korlátozások után a Vigadó egy teljesen új 

funkciót kapott, hiszen kiállítótérré lett alakítva az üveg körfolyósója. Az első kiállítás 

november közepén valósult meg, ezzel pedig országos szinten is elsők között szerveztünk ilyen 

utcai tárlatot és az országos média is hírt adott róla. A helyiek számára az egészségügyi séta 

alatt egy kedvelt úticél lett a Göndöcs-kert és az ott található Vigadó és annak kiállításai.  

Az év végén sikeresen pályáztunk a Vigadó hang- és fénytechnikájának megújítására és így 

2021-ben 9 000 000 forintból fog megújulni a technika, mely még színvonalasabb programok 

szervezését fogja elősegíteni. 

A Vigadóba megrendezett programokat és kiállításokat a 6. számú melléklet tartalmazza. 

 

I. 3.3. Dénesmajori Közösségi Ház 

A Dénesmajori Közösségi Házat a korlátozások idején be kellet zárjuk és forráshiány miatt 

azóta sem tudtuk újra nyitni. 
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I. 3.4. 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. Minden 

évben a Rondella Terasz nyitását több hónapos előkészítő folyamat előzi meg. 

Előkészületi munkák (2020. február – 2020. május): 

A szállítási szerződések előkészítése és megkötése, itallap aktualizálása, beárazása. A Rondella 

raktárának teljes kiürítése, takarítása, műszaki eszközök felülvizsgálata, szervízelése. 

Bútorzaton és a pulton a szükséges javítási munkák elvégzése. Párhuzamosan a többi egységben 

is (Várszínház büfé, Vigadó büfé, Kultúra kávézó és a Kastély kávézó és ajándékbolt ) a 

szükséges javítások szervízelések festés elvégzésre kerültek. 

A terasz áramellátása aggályos volt az elmúlt években. A nyári melegben a nagy teljesítményű 

gépek plusz áramot igényeltek. Decemberben felmértük a lehetőségeket és ennek megfelelően 

áprilisban saját kollégák segítségével megtörtént a hálózat fejlesztése. 

Üzelmetetés (2020. május 25.-től): 

A Rondella nyitása a ponyva felállítását követően azonnal megkezdődött. Ekkor már a 

művelődési ház szinte teljes személyzete a terasz nyitási előkészületein dolgozott. 

Első lépés a teljes bútorzat és a pult a helyszínre szállítása volt. Ezután a pult összeszerelése 

következett, amelybe a gépészet beszerelését (víz, szennyvíz, villany, számítógépes rendszer, 

internet, hangtechnika) követően a műszaki berendezések beépítése zárta a folyamatot. A 

munkálatokat külső segítség nélkül sikerült elvégezni. A kollégák eközben a bútorzatot mosták 

át és rakták a helyükre. Ezt követően a növények is el lettek látva a szükséges 

növényvédelemmel. 

Az előzetesen megrendelt áruk folyamatosan érkeztek a beszállítóktól és a hűtők és a raktár 

feltöltésre kerültek. 

A Rondella építése és feltöltése 5 nap alatt teljesült, ezt követően azonnal elindult az értékesítés.  

Május végétől folyamatosan nyitva tart a terasz. A nyitást követően az állandó 2 vendéglátós 

kolléga mellett a 2 műszaki, 3 rendezvényszervező és további 4 állandó kolléga is a kiszolgáló 

személyzetet erősítette. Napi 24 órás nyitvatartásnak feleltünk meg. 

Már az építés során is szükség volt az előző éveknek megfelelően az éjszakai őrzésre. Ezt a 

feladatot a műszakos kollégák látják el folyamatosan.  

Június közepétől az egyre erősödő forgalom miatt vált szükségessé egy külsős kolléga, július 

hónaptól további két kolléga alkalmi foglalkoztatása. 
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Július és augusztus hónapok a „teljes csúcsra járatás” hónapjai. A szezon legjelentősebb 

időszaka, ilyenkor érzékelhető, hogy mire is képes a Rondella Terasz. Minden egyes kollégától 

teljes körű odaadást, figyelmet és precíz munkavégzést igényelt. A forgalom az előző 

hónapokhoz képest meredeken emelkedett. A nyári rendezvények elmaradása természetesen a 

Terasz életének sem kedvezett. Mégis a hétköznapokban és a hétvégéken is sikerült 

folyamatosan az előző évek forgalmát meghaladni. Általánosan elmondható, hogy az 

előzetesen tervezett forgalmi adatokat sikerült nagymértékben felülmúlni. 

A negyedév és a szezon utolsó hónapja a szeptember is nagyon kedvezően alakult. 

Minimálisra csökkentett költségek mellet, a forgalom az előző évhez képest szintén emelkedett. 

Szeptember vége felé azonban az időjárást folyamatosan figyelve készültünk a sikeres szezon 

zárására is. A kedvezőtlen időjárás egy teraszos üzlet esetén sok kárt tud okozni, ezért amikor 

észleltük az idő romlását, döntés született a zárásról. 

Már sok év tapasztalata alapján sikerült gördülékenyen a pakolás és bontás teljes folyamatát 

kettő nap alatt elvégezni. Minden eszköz és bútor csomagolva, fóliázva került a raktárakba. 

 

A nyár folyamán több szórakoztató programmal vártuk a Rondellába látogatókat, mely 

sorozatnak a Terasz esték címet adtuk: 

2020. június 20. - Pernahajder Campbell acoustic koncert 

2020. június 22. - Békés Megyei Szimfonikus Zenekar koncert 

2020. június 25. - Nyárnyitó Disco DJ Ravasszal 

2020. július 20. - Gyulai Kutyás Agility Szabadidősport Klub bemutató, Nyári egyveleg a 

Bizseré bábcsoport előadás, Madows koncert, Illuzió Zéró koncert 

2020. július 23. - Gyulai Kutyás Agility Szabadidősport Klub bemutató, Pepe Manó 

gyermekműsor, Antovszki Tamás akusztikus műsor, Lackás és a banda koncert 

2020. július 25. - Retro utcabál Mult Róberttel 

2020. július 28. - Gyermeknap újratöltve 

Közreműködött: Hevesi Imi bácsi, Antovszki Tamás, Hanta Banda gyermekzenekar 

2020. július 29. - Hangszerbemutató és koncert Gyalogné Veres Katalin és tanítványai 

közreműködésével 

2020. július 31. - Calliope színjátszókör bemutató – „A gyulai regős”, Kepenyes Band koncert, 

Double Tea Band koncert 

2020. augusztus 8. - Calliope Színjátszókör bemutató – „A gyulai regős”, Bizseri bábcsoport, 

Kallós Eszter szólókoncert 
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2020. augusztus 19. - Gyulai Kutyás Agility Szabadidősport Klub bemutató, Kallós Eszter 

szólókoncert, Calliope Színjátszókör premier, Évadzáró utcabál Ravasz Attilával és Mult 

Róberttel 

2020. szeptember 10. – „Frankie” – Bakos-Kiss Gábor előadása 

2020. szeptember 25. – Brass On the Road koncert 

 

A fent említett rendezvények ingyenes, támogatói szándékkal tudtak megvalósulni. Hálával 

tartozunk a fellépő művészeknek, hangtechnikusoknak segitőkész jószándékukért. 

A Rondella Terasz adott otthont heti szinten a nyár folyamán a TérZene programsorozatunknak, 

melyet korábbi pontokban részleteztünk és melynek fellépőit a mellékletben soroltuk fel. 

 

I. 4. Rendezvények az online térben 

A 2020-as évnek több mint az egy harmadában rendezvényszervezési korlátozások voltak. 

Először tavasszal, majd az év utolsó két hónapjában. Fontos feladatnak tekintettük, hogy ez idő 

alatt is folytassuk kultúraközvetítő tevékenységünket Gyulán. A tavaszi időszakban ez 

leginkább online tartalmak összegyűjtése, reklámozása volt előtérben. Az év végén viszont már 

sokkal felkészültebben fogadtuk a korlátozásokat és saját tartalmak gyártásába fogtunk.  

Stream Szerda néven indítottunk online programsorozatot, amely minden szerdán 18.00-tól 

kínált koncerteket, bábelőadást, gyermekelőadást az érdeklődőknek. A megvalósításhoz a 

Művelődési Központban alakítottunk ki egy stúdiót, ahol három kamerával és hangtechnikával 

közvetíttetük és vettük fel az előadásokat. A programokat online, élőben lehetett követni a cég 

twitch csatornáján díjtalanul, ha pedig valaki lemaradt róluk, akkor utólag a youtube 

csatornánkon nézhette vissza azokat.   

December elején egy mikulásváró koncertet adott Kepenyes Pál a gyermekeknek ugyanígy az 

online térben. 

Emellett virtuális meseolvasás sorozatot is készítettünk. Itt Beszterczey Attila színművészt 

kértük fel, mesék felolvasására. Ezeket a felvételeket a gyermek foglalkoztatóban vettük fel és 

ezután tettük közé a közösségi média felületünkön.  

Decemberben a Nemzeti Művelődési Intézettel kötöttünk egy együttműködési megállapodást, 

ahol online szakkör foglalkozások megvalósítását vállaltuk. Széll János, fafaragó szakemberrel 

közösen egy 6 alkalomból álló faragó szakkör fogunk felvenni, majd publikálni online 

tartalomként. Ez a program következő év első pár hónapjában valósul meg.  

A Stream Szerda programjait a 7. számú melléklet tartalmazza. 
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I. 5. 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 

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. 

 

Multifunkcionális térségi közösségi központ funkcióiból adódó területi feladatellátáshoz 

tartozó éves programjait a 8. számú melléklet tartalmazza. 

 

I. 6. Összefoglaló a 2020. évben végzett karbantartói tevékenységről a közművelődési 

területen 

Művelődési Ház: 

A művelődési ház teljes belső tere kifestésre került. Közel 2000 m2 falfelület lett kijavítva, 

glettelve és két rétegben átfestve. 

Az érintett helységek: 

- Földszinti kiállítótér 
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- Földszinti, első emeleti, második emeleti folyosók 

- I. és II. emeleti előtér 

- Első és második emeleti öltözők 

- Termek: 110, 104, 103, 102, 201, 202, 209 

- Irodák 

- Büfé raktárhelység 

- Gazdasági raktár 

- Gyermek játszóház 

Megtörtént a művelődési ház ablak felületeinek teljes takarítása, fertőtlenítése. A függönyök 

kimosása. A termek és mosdók felszerelési tárgyainak javítása karbantartás is. Négy csaptelep, 

hat kilincs, tizenkét fali aljzat cseréje történt meg. Illetve a többiek javítása. A termekben és a 

folyosókon lévő fényforrások cseréje is megtörtént.  

A díszletraktár és az eszközraktárak rendezését, tönkrement eszközök javítását, illetve az elmúlt 

években megnövekedett raktározási eszközök logikusabb elrendezését is elvégeztük. 

A jelenleg az NKM által bérelt irodában egy nyílászáró javítása is megtörtént. 

A színháztermi hang és fénytechnikai eszközök helyi karbantartását is elvégeztük. Harminc 

méter XLR kábelt forrasztottunk át, tizenegy PAR64-es lámpába cseréltünk izzót és foglalatot, 

tizenkettő mikrofont takarítottunk át, tizennyolc mikrofon állványt néztünk ellenőriztünk és az 

esetleges hibákat javítottuk, hat robotlámpa szoftverét frissítettük, a fénypult és a hangpult 

szoftverét szintén frissítettük. 

A művelődési ház területén szükségessé vált az irodák, az irattár és egyéb raktárhelyiségek 

rendszerezése. Ennek egyik oka volt, hogy a gazdasági iroda 2018-ban új irodba költözött. Így 

rengeteg dokumentumot kellett ezzel egyidejűleg új helyre vinni. A pandémiás időszak kiváló 

alkalom volt arra, hogy ezen gazdasági és pályázati dokumentumokat logikusan és még 

átláthatóbban rendszerezzük. Ezek után a rendezvényszervezői iroda és a vele szemben 

található raktár rendezése következett. Emellett teljesen ki lettek takarítva a földszinten 

található dekorációs raktárok is. Végezetül a földszinten található gyermekfoglalkoztató sarok 

teljes takarítása és a játékok rendszerezése következett. 

A vírushelyzet ellenére a nyár folyamán több külső rendezvény is meg lett tartva így azok 

technikai kiszolgálását végeztük. A rendezvényhez szükséges eszközök kiszállítását és a 

rendezvény végét követő elpakolását.  
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Vigadó: 

A Vigadóban a belső terek falfelületeinek lefestése történt meg. Ez alól a nyilvános mosdók 

voltak kivételek mivel azokat előzőleg már kifestettük. Közel 500 m2 terület lett kijavítva, 

glettelve és két rétegben lefestve.  

Az érintett helységek: 

- Folyosó 

- Büfé 

- Öltözők 

- Közlekedők 

- Ruhatár 

- Székraktár 

A Vigadó külső falfelületének egy része is (kb 150 m2) lefestésre került. A teljes ablakfelület 

takarítása és fertőtlenítése is megtörtént. A díszterembe nyíló ajtók kilincseinek zárjainak 

karbantartása illetve a fali aljzatok átnézése esetleges cseréje, javítása is megtörtént. A 

díszterem faldíszítő elemeinek illetve az ablakfelületeknek a takarítását is elvégeztük. A 

díszteremben lévő rendkívül elavult hangtechnikai eszközök végső javítását is elvégeztük. A 

végfokokban kiszáradt kondenzátorokat cseréltünk, az idők alatt elhasználódott tranzisztorokat 

cseréltük illetve a mikrofon park és az állványok karbantartását is elvégeztük.  

Az ősz eljöttével folyamatosan tisztítjuk az ereszcsatornákat a lombterhelés miatt. Vihar 

következtében egy nagyobb faág betörte a palatetőt így annak a cseréjét el kellett végezni. 

Rondella: 

A jó idő és az új ponyva megérkezése után a Rondella Terasz felépítését végeztük el. A pult 

összerakása, az áram és ivóvíz bekötése, az informatikai rendszer kiépítése és telepítése volt a 

feladatunk, amit a megadott határidőre el is végeztünk. Ezt követően a műszakos csapat egy 

harmada a Rondella üzemeltetésében segített a két harmad meg az éjszakai őrzést kapta 

feladatul. 

Ezeken felül, a területre - a Rondellás feladatokon túl – a folyamatosan érkező árusoknak 

építettünk sátrakat (összesen 19 darab) és az igényelt áram hálózatot. 

A nyár végeztével el kellett bontani a Rondellát. A komplett bútorzatot, pultot, eszközöket téli 

raktárukba költöztettük. A víz és áram csatlakozásokat lekötöttük úgy, hogy az a jövő évben is 

használható legyen. 

A nyár folyamán a Rondella mosdóját üzemeltettük, takarítását, fertőtlenítését folyamatosan 

biztosítottuk. 
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II.  Múzeumi feladatellátás 

II. 1.  Erkel Ferenc Múzeum 

A 2020. év múzeumi feladatait sajátos módon a COVID-19 világjárvány okozta rendkívüli 

körülmények határozták meg. A múzeumok kényszerű zárva tartásának ideje alatt, a 

munkatársak teljes körű átcsoportosításával a gyűjteményi és állományvédelmi feladatok 

ellátása került előtérbe. A kiállítóhelyek bezárásáról szóló rendelkezések időpontjában 

azonnal kidolgoztuk a felszabaduló munkaerő ésszerű, és a szakmai szempontoknak 

megfelelő hasznosításának részleteit. A múzeumi gyűjtemények jogszabályban előírt 

gyűjteményi revízióit, illetve az egyes műtárgycsoportok szaknyilvántartásának digitalizálását 

jelöltük ki legfontosabb feladatként, a karbantartási és a takarítási tennivalók mellett. 

Szerencsés módon a rendelkezésre álló, a közönségforgalom szüneteltetése miatt felszabaduló 

munkatársak jelentős hányada – hála a kiállítóhelyek működtetetéséhez alkalmazott HR 

stratégiánknak – történész végzettségű, és a revíziós, illetve a digitalizálási munkára megfelelő 

szakképzettséggel rendelkezik. A járványügyi veszélyhelyzet rendelkezései alapján a múzeumi 

munkavégzésnek nem volt akadálya, így a fenti feladatok elvégzése folyamatos volt a 

korlátozások idején végig.  

Az Erkel Ferenc Múzeum épületében 3 új digitalizálási munkahelyet alakítottunk ki a szükséges 

informatikai háttér biztosításával, a Kohán Képtár épületében pedig ezzel azonos időben 

elkezdődtek a képzőművészeti gyűjteményi revíziós munkálatok.  

A tavaszi járványügyi veszélyhelyzet után, a kiállítóhelyeink újranyitását követően a 

tárlatvezető és pénztáros munkatársak folyamatosan visszatértek az eredeti munkahelyeikre, 

így ezzel arányosan a digitalizálási feladatok ellátása is csökkent a nyári hónapokban. 

Augusztustól 2 fő, majd novembertől további 1 fő kulturális közfoglalkoztatott munkatárs 

került hozzánk a Magyar Nemzeti Múzeum alkalmazásában, akik a már megkezdett 

digitalizálási munkákat folytatták. Novemberben, amikor a járványhelyzet megint rosszabbra 

fordult és a kiállítóhelyink ismét bezártak, a közönségforgalomban dolgozó kollégák újra 

visszatértek a múzeumi szakfeladatokhoz, egészen az év végéig. A nyilvántartások 

digitalizálása mellett ekkor már történeti adattári anyagok szkennelésére és archiválására is sor 

került a tavasszal megkezdett munkák folytatásaként. 
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II.1.1. Gyűjteménygyarapítás - nyilvántartás - állományvédelem 

A járványhelyzet miatt természetszerűen csökkentek a múzeumi műtárgyfelajánlások is. 

A történeti gyűjtemény mégis gyarapodott néhány 20. századi, helytörténeti jelentőségű 

dokumentummal és tárggyal. Egy gyulai lakos ajánlott fel múzeumuk részére több történeti 

dokumentumot és 19-20. századi porcelán dísztárgyat, melyekhez érdekes, helytörténeti 

jelentőségű adatok kapcsolódnak, többek között Abdul "Abdula" Ali, egykor Gyulán működő 

albán-török cukrászmesterről és családjáról. Árgyelán János kovácsmester múzeumunk 

néprajzi gyűjteménye számára ajánlotta fel az általa korábban használt kéziszerszámokat. Az 

eszközök között saját kézzel készített és a 20. század elejéről származó darabok is 

megtalálhatók.  

 

A járványügyi veszélyhelyzet idején az Erkel Ferenc Múzeumban négy munkatárs végezte a 

papír alapú leltárkönyvek digitalizálását. A műtárgyak adatainak Excel táblázatba történő 

rögzítése kiemelten fontos a gyűjteményi nyilvántartás digitális átállásának előkésztéséhez, 

valamint annak érdekében, hogy a későbbiekben a múzeum gyűjteménye az online térben is 

elérhető legyen a Múzeum Digitár elnevezésű informatikai rendszer adatbázisában. A 

nyilvántartás elektronikus módon történő archiválása során a néprajzi és a történeti tárgyi 

gyűjtemény leltárkönyveiből már tavasszal kb. 5 000 db tételt sikerült rögzíteni. Az év során a 

Magyar Nemzeti Múzeum által koordinált közfoglalkoztatási program keretében 

munkába állt kulturális közfoglalkoztatottak közreműködésével, valamint a novemberi 

ismételt kényszerű zárva tartási időszakban a közönségforgalom megszűnése miatt 

felszabadult munkatársak kapacitásainak átcsoportosításával összesen több, mint 25.000 

leltárkönyvi tétel elektronikus rögzítését, valamint kb. 30.000 oldalnyi történeti adattári 

dokumentum szkennelését végeztük el az év végéig. A legfontosabb eredményként azt 

könyvelhetjük el, hogy ezzel a munkával a múzeum leltárkönyveinek immár 90%-a Excel-

formátumban is rendelkezésünkre áll.  

A néprajzi gyűjteményben az év végére befejeződött Sas Ferencné, a megyei népi 

gyógyászat szempontjából értékes, írásos hagyatékának digitalizálása. Ezt követően 

megkezdtük Erdős Kamill cigánykutató magánlevelezésének és a gyűjteményünkben 

őrzött, egyéb dokumentumainak elektronikus feldolgozását. Az Erkel Ferenc Múzeum 

14.000 kötetes könyvtárának elavult cédulakatalógusát is elkezdtük számítógépes 

használatra alkalmas formában átdolgozni, az első 3000 tétel már elérhető Excel-

táblázatba írva. 
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A tavaszi zárva tartás idején elvégzett másik, a múzeumi nyilvántartást érintő szakmunka 

a gyűjteményi revíziók folytatása volt. Ekkor került sor az egykori Városi Képtár 

gyűjteményének, a Dr. Bene Lajos főorvos és felesége által Gyula városára hagyott 

képzőművészeti anyagnak, valamint az Erkel Ferenc Múzeum képzőművészeti 

gyűjteményének is a revíziójára. Általánosságban elmondható, hogy a gyűjtemények jó 

állapotban vannak; a Kohán Képtár belső raktára megfelelő védelmet biztosít a műtárgyaknak. 

A revízióról munkanapló és jegyzőkönyv készült. A múzeumunk numizmatikai 

gyűjteményének revíziós feldolgozását a veszélyhelyzeti munkavégzés végéig kb. 60%-

ban sikerült elvégezni.  

A kisebb kiállítóhelyek a veszélyhelyzeti időszakban elvégzett állományvédelmi feladatai 

között kiemelt fontosságú volt a Ladics-ház tereinek és műtárgyanyagának karbantartása. A 

takarítás a látogatók által bejárható termeken túl kiterjedt a két raktárhelyiségre, az udvarról 

megközelíthető cselédlakásra, az istállóra, a kocsiszínre és a kertre is. Ehhez hozzátartozott az 

épület külső homlokzatának megtisztítása, a műtárgyak portalanítása, porszívózás, pókhálók 

eltávolítása, a függönyök mosása, az ablakok és egyéb üvegfelületek tisztítása, és a januárban 

vásárolt új szőnyegek lerakása. Egyes restaurálandó műtárgyakat a raktárban helyeztünk el, 

ahol megtörtént a mintegy 60 db műtárgy rendszerezése tárgytípusok szerint, valamint a fából 

készült, rovarkárosodott tárgyak elkülönítése az ép állapotúaktól. Ősszel a Ladics-ház teljes 

kiállítási anyagát revíziózták a muzeológus kollégák. A kiállított műtárgyakról digitális 

képek készültek. 

 

A nyári hónapokban a múzeumunk néprajzi és a történeti raktárban végeztünk állományvédelmi 

munkákat. A korábban kihelyezett molycsapdákat cseréltük le újakra, illetve levendula 

párnácskákkal védekeztünk rovarkár ellen az arra érzékeny textil műtárgyak, úgymint gyulai 

viseletek, egyházi, céhes- és katonai zászlók esetében. A néprajzi gyűjtemény Kossuth utcai 

raktárhelyiségében eddig 255 darab műtárgy ellenőrzése történt meg. A raktárban tárolt 

ruhaneműk szellőztetését is elvégeztük, majd a helyiségben új polcra csoportosítottuk át a 

textíliákat.  

 

II. 1.2. Kutatószolgálat 

A 2020-as esztendőben is érkeztek tudományos igényű kutatással, illetve publikációkat 

megelőző tanulmányozással kapcsolatos megkeresések a múzeumunkhoz. Az Egyesült 

Államokból a University of Michigan Museum of Anthropological Archeology egyik 

doktorandusz hallgatója vizsgálja az egyik gyulai régészeti lelőhelyen előkerült bronzkori 
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leletanyagot a doktori disszertációjához. Munkája kiterjed a településmaradványok 

publikálásának előkészítésére, valamint egyes archeozoológiai leletek C14 izotópos 

kormeghatározási vizsgálatának lefolytatására is. 

Székely Árpád gyulai lokálpatrióta a gyulai zsidóságról készítendő monográfiához Rónai 

Hermina színésznőről keresett nálunk dokumentumokat, fotókat. Orodán Zsuzsanna, a 

Békéscsabai Önkormányzat Kulturális Osztályáról egy Erkel kottát kért felhasználni a Modern 

Városok Program pályázatához. Bernáth Gábor, Dobos István gyulai aviatikus oldalági 

leszármazottja, családfakutató egy eddig ismeretlen életrajzi adat után érdeklődött. Németh 

Csaba, a MNL Békés Megyei Levéltárának történésze a Hazafias Népfront Gyula város 

nevezetességeiről készített fotósorozata után kutatott. A tárgyalt időszakban egy néprajz szakos 

egyetemi hallgató töltötte kötelező egy hetes nyári gyakorlatát a múzeumban. A néprajzi 

gyűjteménnyel összefüggésben 4 kutató kereste fel intézményünket. Érdeklődési körük 

leginkább a gyulai népviseletet és a békés megyei fehérhímzés témáját érintette.  

 

II. 1.3. Kiállítások - műtárgykölcsönzések 

2020-ban a Munkácsy Mihály Múzeumnak és a Békés Megyei Levéltár részére kölcsönöztünk 

műtárgyakat kiállítások céljából az Erkel Ferenc Múzeum gyűjteményeiből. A Szentendrei 

Szabadtéri Néprajzi Múzeum Élet a nagy háború alatt és után című időszaki - virtuális 

kiállítás számára adtunk kölcsön az Erkel Ferenc Múzeum egyik I. világháborús 

dokumentumát, melyet annak különlegessége miatt múzeumpedagógiai programjába is 

beemelt a tárlat kurátora.  A szabadkígyósi Wenckheim-kastély most készülő állandó 

kiállításának kurátorai kiválasztották az Erkel Ferenc Múzeum képzőművészeti 

gyűjteményéből Scherz Krisztina portréját, amelynek restaurálásáról a Nemzeti 

Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft-vel kötöttünk restaurálási szerződést. A 

mezőberényi Orlai Petrics Soma Kulturális Központ Muzeális Gyűjteménye kölcsönzött 

múzeumunktól történeti és régészeti műtárgyakat állandó várostörténeti kiállításába. A Gyulai 

vár történeti kiállítása számára a Magyar Nemzeti Múzeum és az Ipartörténeti Múzeum lejáró 

műtárgykölcsönzéseinek hosszabbítását kértük. 2020. május hónap végén, amikor a 

járványhelyzetben történ időszakos enyhülés miatt lehetőség volt újra kinyitni a kiállítóhelyeket 

berendeztük a Kohán Képtár időszaki kiállítóterében a Kohán György válogatott festményeiből 

korábban megrendezett tárlatunkat. 
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II.1.4. Tudományos és ismeretterjesztő munka 

Az Erkel Ferenc Kulturális Központ és Múzeum Nonprofit Kft. működtetésében lévő 

kiállítóhelyek csatlakoztak a Kulturális Örökség Napjai és a Múzeumok Őszi Fesztiválja 

országos programsorozathoz. Ezeknek a programoknak az előkészítése 2020 augusztusában 

kezdődött el. A Múzeumok Őszi Fesztiválját a COVID-19 világjárvány miatt nem a megszokott 

formában rendeztük meg 2020-ban. Kiállítóhelyeink programjai vagy korlátozott számú 

résztvevővel, vagy online formában voltak megtartva. Rendezvényeink a korlátozások ellenére 

is sikeresnek bizonyultak, számos pozitív visszajelzést kaptunk. Muzeológusaink 

rendszeresen szerepeltek 2020-ban is a Gyula Televízió kulturális magazinműsoraiban, 

valamint a kényszerű zárva tartási időszakban rendszeresen készítettek különböző 

információs tartalmakat a kiállítóhelyeink közösségi média felületeire.  

A Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ megbízásából a 

múzeumok tudományos és oktatási kapcsolatait vizsgálta történész-koordinátor kollégánk, 

amikor strukturált interjúkat készített a Vehiculum-Ház intézményvezetőjével, Molnár 

Melindával és a Viski Károly Múzeum, Városi Galéria, Kalocsai Képtár igazgatójával, Romsics 

Imrével. 

 

II.1.5. Pályázatok 

Májusban pályázatot nyújtottunk be a Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjteményi 

Kollégiumához, a Gyulai Katalógusok c. múzeumi periodikánk 15. kötetének 

megjelentetésének támogatását kérve. A tervezett kötet az "Ásatás a háború idején" A 

Gyula, Téglagyár lelőhelyen 1941-ben feltárt temető szarmata, honfoglalás, és kora 

Árpád-kori emlékanyaga címet viseli. Az Erkel Ferenc Múzeum régészeti gyűjteményének 

törzsanyagát alkotó, Gyula, Téglagyár elnevezéssel ismert gyűjteményrészlet tudományos 

igényű bemutatására eddig még nem került sor. A második világháború idején, az akkor katonai 

szolgálatát töltő Implom József, gyulai múzeumőr vezette feltáráson a gyulai téglagyár 

bányagödreinek területén csaknem 100 honfoglalás kori és kora Árpád-kori temetkezés került 

napvilágra. A kiváló minőségű rajzos táblákkal és színes fotókkal illusztrált, reményeink szerint 

színvonalas kiállítású kötet publikálása a szakembereken kívül a szélesebb közönség 

érdeklődését is felkeltheti a feldolgozott korszakok és az Erkel Ferenc Múzeum 

gyűjteményeiben őrzött értékek iránt. A pályázatunkat az NKA 500.000,- Ft vissza nem 

térítendő összeggel támogatja, amit a nyomdaköltségek fedezésére lehet felhasználni. 

Az Erkel Ferenc Emlékházban 2020 júniusában befejeződött a Kubinyi Ágoston Program 

által támogatott kiállításfejlesztés megvalósítása. A program keretében megújultak az 
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udvari vitrinekben bemutatott korhű ruhák, a kültéri sakktábla új borítást és bábukat 

kapott, valamint a kiállítótérben lévő elavult installációkba 5 darab számítógép került 

beépítésre. Ezen kívül a járásszékhelyi múzeumok támogatását célzó EMMI pályázat 

támogatásával a régészeti gyűjtemény megfelelő elhelyezését biztosító polcrendszer 

beszerzése és összeszerelése történt meg a Károly Róbert utcai múzeumi raktárunkban 

(volt 1. sz. Iskola B épülete). Mindkét pályázat pénzügyi és szakmai elszámolása elkészült. Az 

Erkel Emlékház kiállításának további fejlesztésére 2020 nyarán újabb pályázatot nyújtottunk 

be a Kubinyi Ágoston Program 2020. évi támogatási keretének terhére, mely a teljes digitális 

állomány kicserélését, új műtárgyak szakszerű bemutatását és az installációk korszerűsítését 

foglalja magában. A pályázat nettó 8.000.000 Ft támogatásban részesült. Továbbá a 

járásszékhelyi múzeumok támogatására 2020. évre kiírt EMMI pályázat keretén belül adtunk 

be pályázatot 2020 júliusában a Kohán Képtár belső raktárába tervezett, a Kohán gyűjtemény 

festményanyagának, valamint az Erkel Ferenc Múzeum képzőművészeti gyűjteményének 

elhelyezését szolgáló, gördíthető, képtároló rendszer kivitelezésére, mintegy 4,5 millió forint 

értékben. A pályázat nettó 4 000.000 Ft támogatásban részesült. 

 

II.2. Régészet 

Az Erkel Ferenc Területi Múzeum régészeti feladatellátásához kapcsolódóan számos 

régészeti megfigyelést és helyszíni szemlét végeztünk a múzeum gyűjtőterületén a 

járványügyi veszélyhelyzet idején is, tekintettel arra, hogy az építkezési tevékenységet és 

a munkavégzést a kialakult helyzet ebből a szempontból nem befolyásolta. A vonatkozó 

szakhatósági előírásoknak megfelelően a bontással járó földmunkákat kell figyelemmel kísérni 

a fejlesztésekkel érintett régészeti lelőhelyek területén. Az Erkel Ferenc Területi Múzeum 

régészeti feltárási jogosultsága kiterjed a szomszédos Elek és Kétegyháza közigazgatási 

területére is. Gyulán egy műhelycsarnok megépítése, gázvezeték bekötések, valamint 

távközlési építmények létesítésének földmunkáinál láttunk el régészeti megfigyelést. Az év 

során egy húsüzemhez, egy tűzivíz tározóhoz, továbbá gázvezeték építésekhez, raktárépület 

alapozásához, és lakóházak bővítéséhez, valamint nem utolsó sorban az Almásy-kastély 

Stefánia-szárnyának közműépítkezéseihez kapcsolódóan végeztünk régészeti feladatellátást a 

múzeum régészeti gyűjtőterületén. 

  



 

31 

II. 3. Gyulai kiállítóhelyek 

II. 3.1. Gyulai Vár 

A Gyulai Vár a pandémiás helyzetből adódóan több hónapon át zárva volt, de a nyitva tartás 

alatt – a korábbi évekhez hasonlóan – a kiállítás mellett számtalan kisebb programmal várta a 

látogatókat. Szombatonként a járványügyi szabályok betartása mellett a hagyományokhoz 

híven rendszeresen szerveztünk garantált programokat, tematikus tárlatvezetéseket, 

solymászbemutatót. 

A látogatók körében a 2020-as év igazi sikertörténete volt a Kubinyi Ágoston pályázat 

keretében 2019 decemberében elkészült három interaktív installáció (dioráma, AR 

installáció, valamint 3D történeti rekonstrukciós kisfilmek). A fejlesztés átadására a 2020 

évi Magyar Kultúra napi rendezvényekhez kötődően került sor Fekete Péter kultúráért 

felelős államtitkár közreműködésével. 

Március 7-én az Országos Textiles Konferencia esti programjaként, a Békés Megyei 

Népművészeti egyesület szervezésében 300 főt fogadtunk egyedi programmal, megelevenedett 

a vár. 

2020. március 15-ét követően a koronavírus miatt bevezetett korlátozó intézkedések miatt 

bezártak kiállítási egységeink, így a Gyulai Vár is.  

2020. május 16-től nyitottunk újra, de a látogatók csak a szabadtéri területeit használhatták 

szigorú óvintézkedések mellet. Mivel a kiállítás csak az ablakokon keresztül volt 

megtekinthető, ezért kollégáink minden órában rövid történeti ismertetővel várták vendégeinket 

a várudvaron. 

2020. június 18-től visszatérhettünk a hagyományos nyitva tartásra és látogatótér használatra. 

Törekedtünk arra, hogy a pandémiás helyzethez igazodóan, a biztonságot előtérbe helyezve, de 

újdonságokkal gazdagított, sokszínű programkínálatot biztosítsunk a turisztikai célból a 

városba érkező vendégeknek. 

2020. június 27-én megrendezésre került a Múzeumok estéje című rendhagyó programunk, 

amely az online megvalósított „Múzeumok Éjszakája” országos rendezvénysorozat helyett 

várta a város lakóit és a turistákat. 

Állandó együttműködő partnerünk a Kerecsényi László Íjász Egyesület 2020. július 11-én 

hagyományteremtő szándékkal valósította meg először azt a csapatversenyt, ahol a résztvevő 

íjászoknak a Gyulai Vár fokáról kellett célba találniuk. Illetve július utolsó hétvégéjén szintén 

első alkalommal valósult meg a „Vitézi vigalom”, amelynek társrendezői voltunk. A garantált 

programok mellett az érdeklődők az 1566-os ostromról tudhattak meg több információt, 
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fegyverbemutatókon vehettek részt, az estét pedig a Hollóének Hungarica Régizene Együttes 

koncertjével zárta. 

2020. augusztus 29-én megrendezésre kerülő Emlékhelyek napján a középkori élet 

bemutatására helyeztük a hangsúlyt, interaktív előadással, scriptoriummal és holoprojektor 

segítségével. 1566. szeptember 2-án a vár elfoglalásának évfordulójára minden egész órában 

díszlövésekkel emlékeztünk. 

A Kulturális Örökség napján, 2020. szeptember 19-én a Szigeterőd alapjai 2016-os, vár körüli 

ásatásról készült filmet vetítettük a várfalra, majd a feltárást vezető Liska András régésszel 

Fábián Tamás kommunikációs vezető beszélgetett.  

Az ősz folyamán a vírushelyzet miatt heti váltásban két csoport dolgozott, hogy a 

munkatársak körében megjelenő fertőzés esetén a járványügyi szabályokat betartva egy 

fertőtlenítést követően azonnal nyitni tudjunk. A pandémia miatti novemberi zárást 

követően munkatársaink bekapcsolódtak a múzeumi háttérmunkákba. Decemberben a vár 

előtt elsétáló emberek egy 2 méter magas diótörő figura társaságában készíthettek fotót, amivel 

a karácsonyi időszakban próbáltunk a gyulai lakosok és a környéken élők számára egy kis 

ünnepi hangulatot teremteni. 

A pandémiás helyzet miatt törekedtünk arra, hogy az elmúlt években alkalmazott 

diplomás tárlatvezetők szakmai tudásából adódó lehetőséget kihasználjuk, erre alapozva 

egyedi programokat szervezzünk. Vélhetően a saját szellemi kapacitást kihasználó 

előadások és programok vonzóbbá tették a várat és a kiállítótereket, amelynek 

köszönhetően olyan vendégeket is sikerült „becsalogatnunk” akik már megfordultak 

nálunk. Bár a nyárra a belföldi turizmus fellendült és a főszezon szép eredményeket 

hozott, ennek ellenére 2020-ban az előző évhez viszonyítva 33%-kal csökkent a látogatók 

száma. 
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II. 3.2. Gyulai Almásy-kastély Látogatóközpont 

A kastélyban a pandémiás helyzet miatti bezárások kivételével a korábban megszokott módon 

fogadta a látogatókat. A 2020-as évben is naponta három időpontban indultak tárlatvezetések 

és folytatódtak a garantált programok: ruhatörténeti előadásra, pincetárlatra, alkotóházba, 

vadászati előadásokra és a szabaduló szobáinkba vártuk a vendégeket. Az ide látogató 

osztályközösségek a kastély megtekintése mellett múzeumpedagógiai foglalkozásokon is részt 

vettek. 

A Békés Megyei Népművészeti Egyesület szervezésében az Almásy-kastélyban is fogadtuk 

a 300 vendéget. Az este folyamán több különleges programon vehettek részt a látogatók, 

többek közt hintóval várta vendégeit a Wenckheim család, korabeli receptúra alapján 

készült csokilevest kóstolhattak, valamint hagyományőrző 48/49-es honvédekkel 

találkozhattak. A rendezvény fénypontjaként a Kolozsvári Magyar Opera tagjainak 

közreműködésével ismert Erkel-áriák hangzottak el a kastély reggeliző teraszáról.  

2020. március 15-tel a koronavírusra való tekintettel a Gyulai Almásy-kastély Látogatóközpont 

is bezárt, csak június 18-től, a vírushelyzet megszűnésével térhettünk vissza a normál nyitva 

tartásra. Törekedtünk a bevételeink növelésére, a keretmunkaidő adta lehetőségek 

kihasználására, ezért a népszerű szabadulószobákat más nem csak a garantált időpontokban, 

hanem a hét minden napján is kipróbálhatták az érdeklődők. 

Újításként 2020. június 27-én került megrendezésre a „Múzeumok estéje”, mely rendhagyó 

programként szerepelt a kastély életében. Ezen a napon a többi múzeumi egységünkkel együtt 

23.00 órakor zártunk. A sikerre való tekintettel július utolsó napján ismét hosszított nyitva 

tartással fogadtuk vendégeinket, gazdagítva a turisztikai főszezon kínálatát. 

A nyáron a kastély garantált programkínálata bővült, a nyitvatartási időn kívül 

gyertyafényes tárlatvezetésre vártuk a vendégeket, az este során különböző, szórakoztató 

témájú történelmi előadást hallhattak, majd gyulai termékek kóstolóján vehettek részt. A 

főszezonban szinte minden alkalommal teltház volt, amely növelte bevételeinket és 

bővítette a turistáknak kínált szolgáltatásokat. (Hétvégenként, a vendégeik igényéhez 

igazodóan a főszezont követően is meghirdettük.) 

Kulturális programok mellett civil kezdeményezések és más intézmények, alapítványok 

programjainak is helyet biztosítottunk. 2020. július 18-án a múzeumpedagógiai teremben 

véradás volt, illetve a természettudományos ismeretterjesztés különleges eseményeként, 

országos híradásokban is nagy népszerűséget hozott a 2020. szeptember 26-27-én a 

kastélykápolnában megtartott Napfizikai Társaság kétnapos eseménysorozata. 
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2020. szeptember 19-20-án a Kulturális Örökség Napja országos rendezvénysorozat 

részeként a töröktoronyban az Erkel Ferenc Múzeum törökkori műtárgyaiból szervezett 

mini kiállítást tekinthették meg az érdeklődők.  

Az ősz folyamán a vírushelyzet miatt heti váltásban két csoport dolgozott, hogy a 

munkatársak körében megjelenő fertőzés esetén a járványügyi szabályokat betartva egy 

fertőtlenítést követően azonnal nyitni tudjunk. A pandémia miatti novemberi zárást 

követően munkatársaink bekapcsolódtak a múzeumi háttérmunkákba, illetve a kastély 

ünnepi díszítéséről gondoskodtak.  

Az adventi várakozás ideje alatt minden este gyertyafény gyulladt ki egy-egy új ablakban, 

a télikertben karácsonyi animációs filmet vetítettünk, továbbá a bejáratnál fotópont és 

egy diótörő figura várta a parkban sétálókat. 

A kastély látogatóinak száma az előző évhez képest a pandémiás helyzet miatt 43%-kal 

csökkent. 
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A toronyba jegyet váltó vendégek száma 2020-ban 45%-kal csökkent. 
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Az időszaki kiállításra jegyet váltó vendégek száma 2020-ban 42%-kal csökkent. 
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II. 3.3. Ladics-ház 

Mivel a Ladics-házban nincs fűtés, így télen, a kora tavaszi és késő őszi időszakokban csak 

telefonos bejelentkezéssel látogatható. A március 15-i zárást követően kollégáink 

közreműködésével belső munkálatok zajlottak. A 2020. június 18-i újranyitást követően több 

programot szerveztünk. A két alkalommal megrendezett „Múzeumok estéje” rendezvény 

alkalmával a Ladics-ház is egyedi programmal fogadta az érdeklődőket.  

Az idén a költségek minimalizálására kellett törekedtünk, így a főszezonban csak napi 

négy órában tudtunk kinyitni, amely a látogatószám jelentős, 57%-kal történő 

csökkenéséhez vezetett. 



 

40 

 

  

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

126 155

304
417

595
698

1313
1388

631
566

352

119

Ladics-ház látogatói statisztika 2019.

Összesen: 6 664 fő

0

100

200

300

400

500

600

700

800

60 41 69
0 0

161

758 787

492

410

29 0

Ladics-ház látogatói statisztika 2020.

Összesen: 2 807 fő



 

41 

II. 3.4. Erkel Ferenc Emlékház 

Az Erkel Emlékház a pandémiás időszak kivételével a hagyományokhoz igazodóan minden nap 

10 és 18 óra között volt látogatható. A kiállítóhelyen szervezett nyári programok keretében itt 

is kínáltunk mindig valami újdonságot, a „Múzeumok Estéje” elnevezésű rendezvény keretein 

belül élő népzenei előadást szerveztünk. („Trianon emlékév a Zene Házában – válogatás a 

magyar nép határon inneni- és túli dallamkincseiből az Erkel emlékházban” címmel.) 

A tavasz folyamán a Kubinyi pályázatnak köszönhetően megújultak a promenád korhű 

ruhái, az ezeket védő nádszövet, illetve az Erkel Ferenc sakknagymesterségének emléket 

állító kültéri sakktábla.  

Mivel az átadás óta eltelt 9 év, így 2020 második félévében az önkormányzat benyújtott egy 

újabb Kubinyi pályázatot a kiállítás további részeinek megújítására. amelynek köszönhetően 

8 000 000 forintot nyertünk. A támogatásból további informatikai eszközök beszerzésére lesz 

módunk, illetve új interaktív elemekkel bővül az állandó kiállítás, valamint jelenleg a 

kastélyban időszaki kiállításában megtekinthető babérkoszorú, illetve emlékkönyvben szereplő 

kéziratos kotta is végleges helyére kerül. 

Augusztus 17-én az M1 forgatott Erkel Ferenc szülőházában, a kulturális programokat 

népszerűsítő imázs filmjük egyik helyszíneként. Augusztus 31-én Nyáry Krisztián író, 

irodalomtörténész az „Általad nyert szép hazát - A Himnusz és a himnuszok kalandos élete” 

című legújabb könyvének Gyulán tartotta bemutatóját a Mogyoróssy János Városi 

Könyvtárban. Előtte tárlatvezetésen vett részt az Erkel Emlékházban, melyet a Corvina kiadó 

élőben közvetített Facebook oldalán.  

A látogatók száma jelentősen, 43%-kal csökkent a pandémiás helyzet miatt. 
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II. 3.5. Kohán Képtár 

A képtár a Ladics-házzal felváltva 4-4 órában volt látogatható. A Kohán György műveit 

tartalmazó állandó kiállítás mellett időszaki tárlat is fogadta az idelátogató vendégeket. 

Januártól Steigerwald István gyulai képzőművész életmű kiállítását tekinthették meg. A 

vírushelyzet miatt takarékossági szempontok kerültek előtérbe, így elmaradtak a tervezett 

tárlatok, az időszaki teremben Kohán György képeit helyeztük el. Az idén van a művész 

születésének 110. évfordulója, amelyre ezzel is méltó módon emlékeztünk. A látogatószám a 

vírushelyzet miatt itt is jelentősen, 65%-kal csökkent.  

Az év végén a járásszékhelyi múzeumok támogatására kiírt pályázaton 4 000 000 forintot 

támogatást nyertünk, amelyből 2021-ben a raktár polcrendszerének korszerűsítésére kerül sor. 
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II. 4. A pandémiás időszakban végzett munka összefoglalása a múzeumi területen 

Az Erkel Ferenc Nonprofit Kft. múzeumi ágazata 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 a régi vágóhíd 

(jelenleg múzeumi raktárépület) műszaki karbantartását, üzemeltetését látják el.  

 

2020 során elvégzett jelentősebb karbantartási munkáink: 

Gyulai Vár  

A tavaszi, a kormányzat által bejelentett korlátozások lehetőséget adtak több olyan ütemezhető 

munkafolyamat elvégzésére, amelyre a korábbi években idő- és kapacitáshiány miatt nem volt 

lehetőségünk. Tavasszal megtörtént a selejtezés, a látogatók elől elzárt helységek kitakarítása, 

pókhálózása (elektromos helység, földszinti tároló, kazánház, kapusfülke, fegyvertár raktár, 

borozó raktár, udvar, fazekas, rondella, diszpécseri helységek), valamint a kiállítási- és 

múzeumpedagógiai foglalkozások során használt ruhák tisztítása. Továbbá sor került a vár 

kiállítótereinek meszelésére, takarítására, amelyre 500 liter meszet használtunk el.  

A Kubinyi Ágoston pályázati forrásból megvalósítottunk három interaktív installációt 

(interaktív történelmi dioráma, AR installáció, valamint 3D történeti rekonstrukciós kisfilmek). 

Az ősz folyamán a fűtési rendszer karbantartását, valamint az egyik gázkazán javítását – külső 

vállalkozó bevonásával – elvégeztük. A toronyban a szezon alatt elkoszolódott falazat, az épület 

nagytakarítása és a csapadékelvezető rendszer tisztítása is ekkor zajlott le. 

 

Almásy-kastély 

A tavaszi pandémiás zárva tartás idején megtörtént a kastély teljes patyolattakarítása: több mint 

110 db ablak tisztítása, pást kifúvatása, valamint a számítógépes eszközök szoftveres- és 

hardveres karbantartása (SSD-k, ventilátorok, tápok cseréje). A negyedik negyedévet érintő 

pandémiás korlátozások miatt az épület helyiségeinek többségében temperáló fűtést állítottunk 

be. Az épületet érintő záró garanciális javítások zöme is ebben az időszakban lett elvégezve. A 

karbantartók segítségével számos állagmegóvási munkát végeztünk. (csatorna tisztítás, 

homlokzati pókhálózás, fan-coil tisztítások, földszinti mosdók ajtainak festése, a kazánházban 

lévő korrodálódott csatlakozások rozsdamentesítése, felületvédelme, stb.). 
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Stefánia-szárny 

Megtörtént az épület elindításához szükséges informatikai, illetve egyéb eszközbeszerzések 

előkészítése, az épület rendszereinek (gépészeti, informatikai, vagyonvédelmi, beléptető, 

tűzjelző, elektromos, audió) átvétele, valamint a karbantartási szerződések előkészítése. 

 

Ladics ház 

Elvégeztük az épület nagytakarítását, az ablak- és függönymosást, a kiállítási tárgyak, 

berendezések, valamint az épület összes helységének patyolattakarítását. A régi szőnyeget újra 

cseréltük, továbbá rendeztük a kertet, a kocsiszínt, raktárt és melléképületet. 

 

Erkel Emlékház 

Megtörtént a kazánházban és az emeleti raktárban tárolt eszközök (dobozok, régi szóróanyagok, 

meghibásodott fejhallgatók stb.) leselejtezése és az épület nagytakarítása. Rendeztük a kertet is 

(pergolák és padok visszacsiszolása, újrafestése, új nádszövettel való borítása, metszés, 

gyomlálás, fűnyírás és általános kertrendezés). A Kubinyi pályázat keretében új sakk készletet 

és ponyvát vettünk, megújultak a promenádon kiállított ruhák, valamint megtörtént az 

installációs számítógépek (5 db) beszerzése, beüzemelése. A nyár folyamán kiírt – a 

kiállítóterek állandó kiállításának felújítását érintő – új Kubinyi Ágoston pályázatra 

összeállított szakmai anyagunk kedvező elbírálásban részesült, így az Erkel Ferenc Emlékház 

digitális megújítására nyolc millió forintot támogatást kaptunk. Ez alapján – a saját kollégáink 

bevonásával – megkezdődtek az épület digitális rendszereit érintő fejlesztések előkészületei.  

 

Kossuth. 17 (Múzeumi épület) 

Megtörtént az épület elhasználódott közösségi tereinek, valamint a vendégházának a festése, 

helyenkénti újravakolása, valamint a múzeumban régi adathordozókon (VHS, Audió kazetta) 

tárolt szakmai anyagok digitalizálása. 

 

1-es Számú Iskolában található múzeumi raktár 

A Kubinyi Ágoston pályázat révén beszerzett salgó polcokat felépítettük, továbbá 

nagytakarítást végeztünk. 

 

Továbbá a Kossuth 17. és Kossuth 19. udvarait rendeztük, gyomirtást végeztünk, valamint az 

ott tárolt eszközök selejtezése is megtörtént.  
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Az ősz folyamán az összes intézménynél a karbantartó kollégák letakarították a tetőzetről, 

valamint a csatornákból a lehullott lombot. Még a téli idő beállta előtt elvégezték az 

intézményekhez tartozó zöldterületek kertrendezését, továbbá az épületek fűtési rendszereinek 

karbantartása is ekkor történt. A pandémiás időszakra vonatkozóan a karbantartási 

szerződéseket újra tárgyaltuk, csökkentve ezzel a havi kiadásainkat. 

A leállások alkalmával a korábban lekötött villamos kapacitásokat lecsökkentettük, így a 

villamos alapdíjakon jelentős költségmegtakarítást sikerült elérnünk. 

 

II.5. Marketing, kommunikáció 

Az év első felét a március közepére kialakult koronavírus-járvány és annak kezelése határozta 

meg a kommunikációs területen is. Az ország legtöbb attrakciójával és kiállítóhelyével 

ellentétben a pandémiás időszakra nem némultunk meg, sőt fokoztuk online megjelenéseinket 

(elsődlegesen közösségi média, azaz Facebook és Instagram felületeinken), két okból. 

 

Egyrészt ez a médium költés nélkül is jól használható. Másfelől fontos a folyamatos online 

jelenlét egy ilyen időszakban amiatt is, mert – ha kisebb mértékben is – fent tudjuk tartani az 

érdeklődést a kiállítóhelyek és a művelődési központ nyújtotta szolgáltatások iránt. A 

kiállítóhelyek esetében azt használtuk ki (és sikerült is kitűnnünk a hasonló intézmények közül), 

hogy az ország többi múzeumához képest jelentős mennyiségű és kiváló minőségű tartalommal 

rendelkezünk. A már meglévők mellett természetesen készültek új anyagok is. Ezek közül az 

Almásy-kastély és az Erkel emlékház online tárlatvezetéseit érdemes kiemelni, amelyek 

rendkívül jól teljesítettek; az előbbi 83,5 ezres, az utóbbi 27 ezres eléréssel. 

 

Ezek a tartalmak egyedülállók annak okán is, hogy a videók interaktívak: a néző a mobileszköz 

mozgatásával, asztali gép vagy laptop esetében pedig az egérrel önállóan tud körbe nézni a 

helyiségekben a tárlatvezető beszéde közben is – mintha valóban a helyszínen tartózkodna. 

Önálló tartalom előállításunknak köszönhetően folyamatosak maradtak média megjelenéseink 

is. A kastély negyedik születésnapjáról, az online tárlatvezetésről, a múzeumi revízióról szóló 

híreink szépen futottak az országos sajtóban is.  A kiállítóhelyek újra nyitását követően is 

szerkesztőségi anyagok formájában voltak sajtómegjelenéseink. Magát az újbóli nyitást is nagy 

érdeklődés övezte a média részéről, ezt a Múzeumok estéje elnevezésű program megjelenései 

egészítették ki remekül.  
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Bár a járvány a művelődési központ valamennyi rendezvényét törölte, fontos volt, hogy a 

Facebook oldalon keresztül mégis tartsuk a kapcsolatot közönségünkkel. E célból minőségi, 

ingyenesen elérhető művészeti, ismeretterjesztő, szórakoztató, közgyűjteményi online 

tartalmakat (ingyenesen letölthető e-könyveket, hangoskönyveket, színházi és opera előadások 

stream-jeit, kiállítóhelyek digitális tartalmait) tettünk közzé. Ezek a közlések annak az 

attitűdnek az erősítését segítették, hogy a közművelődési intézmény egyrészt szolgál(tat), 

másrészt minőségi kulturális élményért helyben is érdemes a művelődési központ ajánlatait 

figyelni.  

Az Almásy-kastély Facebook-oldala 12.700 feletti követői létszámmal bír. Az első félévben 

több mint 220 poszt lett közzé téve, ami havi átlag 36-37 posztot jelent. Az egyik legjobban 

teljesítő közlés március 20-án került ki, Szilágyi Sándor történész munkatársunk online 

tárlatvezetésre invitálta virtuális látogatóinkat. A 83,5 ezres eléréshez 14 százalékos aktivitási 

arány társult (ez 11.690 reakciót jelent). 

 

A Gyulai Vár Facebook-oldalának jelenleg 8.700 feletti követője van. Az első félévben több 

mint 200 poszt jelent meg ezen a platformon. A #Gyulátakarom elnevezésű játékot felvezető, 

június 10-én közzétett közlés kiemelkedően jól teljesített: a 47 ezer feletti eléréshez 4 

százalékos aktivitási arány társult. Az aktivitási arány többnyire 10 százalék közelében, gyakran 

afölött alakult, egy esetben azonban a 75 százalékot is elérte: a solymászbemutatóról, garantált 

szombati programokról szóló, 3 ezres eléréssel működő poszt január 15-én került ki az oldalra. 

 

A művelődési központ Facebook-oldalának jelenleg 3.500 feletti követője van. Az első 

félévben közel 180 bejegyzés jelent itt meg, melyek közül egy március 17-én közétett poszt 

teljesített a legjobban, 41 ezres eléréssel és 5 százalékos aktivitási aránnyal. A közlés az 

ingyenesen letölthető e-könyvekről szólt. 

 

Az Erkel emlékház Facebook-oldalának jelenleg közel 850 követője van. Az első félévben több 

mint 90 poszt jelent meg itt, ezek közül kiemelkedik az online tárlatvezetésről szóló videó, ami 

27 ezer feletti eléréssel és 5 százalékos aktivitási aránnyal működött. 

 

Az Almásy-kastély Instagram-oldalának jelenleg 1.100 feletti követője van. Az év első 6 

hónapjában 40 poszt jelent meg ezen a felületen. A Gyulai Vár Instagram-oldalának közel 1.200 

követője van. Az év első 6 hónapjában 35 poszt jelent meg ezen a felületen. (Intézményeinkhez 

összesen öt honlap társítható, az Almásy-kastély, a Gyulai Vár, a művelődési központ honlapja 



 

49 

szerkeszthető, az Erkel Ferenc Emlékház, valamint a Kastély Kávézó kvázi statikus oldallal 

rendelkezik.) Az egyik legfontosabb felület a gyulakult.hu, ami gyakorlatilag a művház 

hivatalos honlapjának feladatait látja el, plusz az eseményeinkkel, rendezvényeinkkel 

összefüggő információk megjelenítésére is alkalmas. 

 

Az első félévben ezen a felületen összesen 48 nagyobb lélegzetű írás lett közzétéve. Az 

oldalmegtekintés az év első hat hónapjában 34 ezer feletti volt, a felhasználók száma 15 ezer 

700 feletti, a munkamenetek száma pedig 20 ezer 600 feletti. 

Az Almásy-kastély oldalán az alapvető információk és érdekességek mellett az intézményhez 

tartozó események jelennek meg. Az oldalmegtekintések száma az első félévben megközelítette 

a 40 ezret, a felhasználók száma 13 ezer 700 feletti, a munkamenetek száma pedig 17 ezer feletti 

volt. 

 

A Gyulai Vár oldalán az alapvető információk, az események, érdekességek mellett immár blog 

bejegyzések, illetve nagyobb lélegzetű írások megjelenítésére is lehetőség van. Az 

oldalmegtekintések száma az év első 6 hónapjában közel 45 ezer volt, míg a felhasználók száma 

közel 17 ezerre, a munkamenetek száma pedig majd 21 ezerre volt tehető. 

 

Az Erkel Emlékház honlapján az alapvető információk, érdekességek jelennek meg. Az 

oldalmegtekintések száma az első félévben 3 300 körülire volt tehető. A felhasználók száma 

megközelítette a 2 ezret, a munkamenetek száma pedig 2 300 közelébe kúszott.  

 

A harmadik negyedévben kommunikációs tevékenységünk gyakorlatilag visszatért a karantén 

időszakot megelőző időszakéhoz, de a maximális takarékosságra való törekvés jellemezte, még 

a kifejezetten olcsónak mondható Facebook hirdetéseink eddig is alacsony költéseit is visszább 

vettük, a havi műsorfüzet megjelentetéséről is lemondtunk, és a plakátok darabszámát is 

drasztikusan csökkentettük. Utóbbi esetében havi „gyűjtő” plakátokat készítettünk, amelyek 

hosszabb ideig kint lehetnek a rajtuk szereplő több tartalom miatt.  

Szeptemberben ért véget online játékunk, amelyet még a karantén időszak vége előtt indítottunk 

a kiállítóhelyek bemutatása, népszerűsítése céljából. Helyi szállásadók jóvoltából minőségi 

nyereményekkel díjazhattuk a játék legjobbjait; a szálláshelyek vendégéjszakáit a 

kiállítóhelyekre szóló belépési lehetőséggel egészítettük ki. Az együttműködők: Corvin Hotel, 

Hunguest Hotel Erkel, Corso Boutique Hotel, 4 Ász de luxe apartman, Villa Harmónia 

apartman, Villa Rusztika apartman, Gyula Panzió, Romantika Panzió, Fészek Apartmanház, 
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Gusto Étterem. A játéknak köszönhetően nemcsak a közösségi média felületeink elérési számai 

nőttek, de a honlapok statisztikái is sokat javultak (hiszen nem egy kérdés – szándékoltan – 

olyan volt, amelyre a választ online felületeinkről tudták megtalálni a játékosok).  

Jelentős változást hozott a harmadik negyedév a kommunikációs területen dolgozók személyi 

összetételében, fotós-operatőr kollégánk távozott a nonprofit kft-től. A megkezdett, önálló 

tartalom előállításra épülő kommunikációs stratégiánkon a történtek ellenére sem változtatunk. 

Operatőr munkatársunk a későbbiekben besegít majd videók készítésével, az ő munkáját nem 

pótoljuk állományba kerülő szakemberrel. Újságíró kollégánk helyére vállalkozói szerződéssel 

szerződtetünk szakembert, aki folytatni tudja azokat a feladatokat, amelyek ellátása eddig 

biztosított volt (elsősorban a honlapok és közösségi média felületek menedzselése, 

sajtóanyagok írása). 

Az országos kezdeményezésekhez csatlakozás jellemezte az esztendő utolsó három hónapját a 

kiállítóhelyek kommunikációjában. Ezek az akciók folyamatosan országos megjelenéseket is 

hoztak. Ilyen volt a Múzeumok Őszi Fesztiválja, a kastély rózsaszínre színezésével pedig az 

emlőrák elleni küzdelem. Novemberben rendezik a prosztatarák és más, férfiakat veszélyeztető 

betegség szűrésének jelentőségére összpontosító Movember kampányt, amelyhez szintén 

csatlakoztunk, s nem maradt el ebben az évben sem a koraszülött napról a megemlékezés, 

amikor hagyományosan lila fényben világítjuk meg az Almásy-kastélyt. Első alkalommal 

csatlakoztunk az UNICEF Magyarország kezdeményezéséhez a gyermekjogi világnapon, 

ekkor kék színt kapott a kastély. Természetesen a Baptista Szeretetszolgálat cipősdoboz akciója 

sem múlt el az Almásy-kastély részvétele nélkül.  

 

Kommunikációs szempontból jól sikerült reagálni saját kezdeményezéseinkkel is a kényszerű 

bezárásra valamennyi tagintézményünk esetében; nemcsak honlapjaink látogatottsága, 

közösségi média felületeink elérései hoztak szép eredményeket, ezek esetében is országos 

megjelenésekről beszélhetünk. A művelődési központ a Vigadó üveg körfolyosójára szervezett 

tárlataival szerepelt országos médiumokban, míg a Stream Szerda elnevezésű kezdeményezés 

(amelyben szerdánként élő produkciókat online közvetítünk) az intézmény Facebook oldalának 

hozott remek eléréseket és új oldalkövetéseket. 

 

Az Erkel Ferenc Emlékházban pályázati támogatással egy rövidfilm készült a zeneszerző 

visszaemlékezései alapján, amelyek szerint a magyar zene, népzene szeretetét – amelynek 

motívumait később műveiben felhasználta – Gyulán egy úgynevezett „öreg mindenestől” 

szerezte. A kisfilm elképzelt jelenetében évekkel később látogató érkezik Erkel Ferenc szülői 
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házába, egy képet nyújt át az idős férfinek, mely alapján megelevenednek annak emlékei.  

Mivel a járványhelyzet nem tette lehetővé a személyes jelenlétű megemlékezést, Erkel Ferenc 

születésének 210. évfordulója alkalmából videofilm pályázatot hirdettünk diákok számára. A 

vetélkedés eredményhirdetését a magyar kultúra napjához kötöttük. 

 

Az adventi időszak a Ladics-ház számára is a megszokottnál komolyabb média megjelenéseket 

hozott. A hagyatékban szereplő karácsonyfadíszek bemutatásával nem pusztán a bő száz évvel 

ezelőtti hagyományokról és a díszek jelentéseiről tudtunk érdekes információkat adni, a 

kezdeményezés jól segítette a karácsonyi készülődést is. Ezt ismerte fel több médium (köztük 

országos is), s vette át anyagainkat, vagy készített saját összeállítást a témában. 

 

Az ünnepet megelőző várakozás sokak számára kapott új színt az Almásy-kastély és a vár 

adventi dekorációjának segítségével. A kastély ablakaiban kialakított adventi kalendárium, 

illetve a karácsony „szellemét” mindkét történelmi épület előtt őrző diótörő figurák elsősorban 

a helyieknek, valamint a környékről egy sétára a Várkertbe érkezők számára jelentett 

különleges látványosságot. Ez a kezdeményezésünk is több médiumban szerepelt többször, 

előkelő helyen a lokális és az országos sajtóban is. Természetesen az akció nagyon fontos 

szerepet töltött be a helyieken keresztül a vár, a kastély, de a kiállítóhelyeket működtető 

nonprofit kft. PR-tevékenységében is. 

 

Kommunikációs szempontból mindenképp szólni érdemes még egy különleges 

megmozdulásról. Egy nemzetközileg is ismert magyar DJ készített közel 80 perces videó 

felvételt az Almásy-kastély reggeliző teraszán. A nem csak hazánkban népszerű, 

Németországban, Svájcban, Franciaországban és Ausztráliában is rendszeresen fellépő zenész 

videóját, amelyben kézikamerával és drónnal készült felvételek segítségével a kastély 

homlokzata adja a díszletet, december 7-i premierje óta közel 130 ezren tekintették meg.  
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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:    13 

Nem nyert pályázatok:    3 

Bírálat alatt:    0 

 

Benyújtva Pályázati azonosító Rendezvény 

NKA Kulturális Fesztiválok 

Kollégiuma 

Adatlap azonosító: 

A2023/N6640 

Pályázati azonosító: 

206107/243 

IX. Gyulai Végvári Napok 

NKA Közgyűjtemények 

Kollégiuma 

Adatlap azonosító: 

A2024/N2523 

Pályázati azonosító: 

204188/317 

A Gyulai Katalógusok 15. Kötetének 

Megjelentetése. 

Emberi Erőforrás 

Támogatáskezelő 

Adatlap azonosító: 

EPER-2020-204218    

Pályázati azonosító: 

EMT-TE-B-D-20-

0073 

Bizseré Bábcsoport támogatása 

Emberi Erőforrás 

Támogatáskezelő 

Adatlap azonosító: 

EPER-2020-204220    

Pályázati azonosító: 

EMT-TE-B-D-20-

0074 

A gyulai Royal Dixieland Band 

támogatása 

Emberi Erőforrás 

Támogatáskezelő 

Adatlap azonosító: 

EPER-2020-204224    

Pályázati azonosító: 

EMT-TE-B-D-20-

0075 

A gyulai Erkel Ferenc Vegyeskar 

támogatása 

Emberi Erőforrás 

Támogatáskezelő 

Adatlap azonosító: 

EPER-2020-204238    

Pályázati azonosító: 

EMT-TE-B-D-20-

0077 

Téglás zenekar támogatása 

Magyar Művészeti Akadémia 

Pályázati azonosító: 

0273-MMA-20-

OMM 

Az Erkel Ferenc Kulturális Központ és 

Múzeum Nonprofit Kft támogatása 
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NKA Közművelődés 

Kollégiuma 

Adatlap azonosító: 

A2024/N7372 

Pályázati azonosító: 

205107/03300 

Városi Advent megrendezésére 

NKA Közművelődés 

Kollégiuma 

Adatlap azonosító: 

A2024/N7971 

Pályázati azonosító: 

205104/02193 

Csapatépítő és EQ-t fejlesztő képzés az 

Erkel Ferenc Kulturális Központ 

dolgozói részére című program 

megvalósítására 

NKA Zeneművészet 

Kollégiuma 

Adatlap azonosító: 

A2025/N0293 

Pályázati azonosító: 

110125/00486 

III. Erkel Ferenc Kórustalálkozó 

megrendezésére 

Csoóri Sándor Alap 

Adatlap azontosító: 

EPER-2020-286458 

Pályázati azonosító: 

CSSP-NEPTANC-

MO-2020-0065 

A Körös Táncegyüttes támogatása 

Csoóri Sándor Alap 

Adatlap azontosító: 

EPER-2020-265526    

Pályázati azonosító: 

CSSP-TANCHAZ-

2020-0053 

Táncházak megvalósítása Gyulán 

NKA Közművelődési 

Kollégiuma 

Adatlap azonosító: 

A2025/N5084 

Pályázati azonosító: 

205107/03521 

Minden Magyarok XXVI. Nemzetközi 

Néptáncfesztiváljának megrendezésére 

NKA Közművelődési 

Kollégiuma 

Adatlap azonosító: 

A2025/N5086 

Pályázati azonosító: 

205118/00249 

A Körös Táncegyüttes Lármafa című 

előadásának tájoltatására 

NKA Népművészet 

Kollégiuma 

Adatlap azonosító: 

A2025/N5651 

Pályázati azonosító: 

106107/01963 

Minden Magyarok XXVI. Nemzetközi 

Néptáncfesztiváljának megrendezésére 

NKA Kulturális Fesztiválok 

Kollégiuma 

Adatlap azonosító: 

A2026/N0075 

Pályázati azonosító: 

206198/00022 

A Minden Magyarok Nemzetközi 

Néptáncfesztiválja megerősítésére 
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1. számú melléklet 

 

Gyermekszínház bérlet 2019/2020. évi előadásai: 

 

2019. november 14. 

Bálint Ágnes: Az elvarázsolt egérkisasszony című zenés mesejáték a Fogi Színház 

előadásában. 

 

2019. december 10. 

Hans Christian Andersen – Tóth Alex - Csajkovszkij: Ólomkatona című zenés mesejáték a 

Turay Ida Színház előadásában. 

 

2020. február 28. 

Topolcsányi Laura: A didergő király című mesejáték a Turay Ida Színház előadásában 

 

A negyedik előadást 2021-ben fogjuk tudni pótolni. 
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2. számú melléklet 

 

Kiállítások a Művelődési Ház földszinti galériájában: 

 

2019. december 10. – 2020. január 27. 

„Forrás” a József Dezső Alkotókör kiállítás megnyitója 

 

2020. január 28. – 2020. február 19. 

„Száz év magány, szülőföldön hontalanul” fotókiállítás a trianoni békediktátum 

jublieumán 

 

2020. február 20. – 2020. március 11. 

„A nő” az Újkígyósi Művésztelep kiállítása 

 

2020. március 12. – 2020. március 17. 

 „Színekről álmodom” Harangozó Ilona Bimbi kiállítása 

 

2020. június 2 – 2020. november 10. 

„Száz év magány, szülőföldön hontalanul” fotókiállítás a trianoni békediktátum 

jublieumán 
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3. számú melléklet 

 

Erkel bérlet előadásai 2019/2020. évadban: 

 

2019. november 13. 

Topolcsányi Laura – Berkes Gábor  

Salsa, szivar, szerelem – kubai, zenés bódulat a Turay Ida Színház előadásában 

 

2020. február 4. 

Joe Kelly – George Gershwin 

Girls – Swing „Tánc az életünk” - musical a Turay Ida Színház előadásában 

 

A harmadik és negyedik előadást 2021-ben fogjuk tudni megvalósítani. 

 

Bérleten kívüli előadások: 

 

2020. március 9. 

Julius Brammer és Alfred Grünwald  

Marica grófnő – operett a Fogi Színház előadásában 
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4. számú melléklet 

Egyéb rendezvények a Művelődési házban: 

Oktatási intézmények programjai: 

Göndöcs Benedek Szakközépiskola szalagavató ünnepsége - 2020. január  

Erkel Ferenc Gimnázium Szalagavatója – 2020. február 

Lila csillagszoró – az Ötös Számú Általános Iskola Művészeti Szemléje - 2020. február 

 

Dumaszínház 

Dumaszínház – „Kettőskereszt vagy, amit akartok” - Dombóvári István –2020. január 

Dumaszínház – Aranyosi Péter és Badár Sándor – 2020. szeptember 

Dumaszínház – Kiss Ádám és Elek Péter – 2020. október 

 

Egyéb programok 

L’art pour l’art – 2020. január 

Ismerős arcok koncert – 2020. február 

Kultúrházak éjjel-nappal – 2020. február 

Energy Dance Cool Hip-Hop táncszínház záró gála – 2020. augusztus 

Szabó Gyuri bácsi, a bükki füvesember előadása – 2020. szeptember 

Kicsi Gesztenye Klub – Olly és a fogorvos – 2020. október 

Nyitott Akadémia – Orvos-Tóth Noémi előadása – 2020. október 

Videós találkozó – 2020. október 

 

Művelődő közösségek 

Heti rendszerességgel 30 csoport, 47 alkalommal tartotta foglalkozásait 
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5. számú melléklet 

TérZene programsorozat: 

 

2020. június 6. 

Tisza Kvintett 

Helyszín: Rondella Terasz 

 

2020. június 13. 

Szegedi Kürtkvartett 

Helyszín: Rondella Terasz 

 

2020. június 20. 

Sárkányhúzó Zenekar 

Helyszín: Rondella Terasz 

 

2020. június 27. 

Ewald Rézfúvós Együttes 

Helszín: Rondella Terasz 

 

2020. július 4. 

Farkas Fúvósötös 

Helyszín: Rondella Terasz 

 

2020. július 11. 

Kéméndi Trió 

Helyszín: Rondella Terasz 

 

2020. július 18. 

Szeged Trombone Ensemble 

Helyszín: Rondella Terasz 

 

2020. július 25. 

Körösparti Vasutas Koncert Fúvószenekar 

Helyszín: Szent-Miklós Park 
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2020. szeptember 4. 

Pupa Trupa 

Helyszín: Rondella Terasz 

 

2020. szeptember 11. 

Zűrös Banda 

Helyszín: Rondella Terasz 

 

2020. szeptember 18. 

Lituus Rézfúvós Kvintett 

Helyszín: Rondella Terasz 

 

2020. szeptember 25. 

Alföld Quartet 

Helyszín: Rondella Terasz 

 

2020. október 2. 

Körösparti Vasutas Koncert Fúvószenekar 

Helyszín: Várkert 

 

2020. október 9. 

Szegedi Harsonaegyüttes 

Helyszín: Várkert 

 

2020. október 16. 

Debreceni Dixieland Jazz Band 

Helyszín: Világóra 

 

2020. október 23. 

Dongó együttes 

Helyszín: Világóra 
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2020. október 30. 

Rézfúvós együttes 

Helyszín: Világóra 
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6. számú melléklet 

Programok a Vigadóban 

 

Bálak, jótékonysági rendezvények 

Polgári Bál – 2020. február 

Szent Vince Borrend Jótékonysági Bál – 2020. február 

Vadász Bál – 2020. március 

 

Egyéb rendezévnyek 

A magyar kultúra napja – 2020. január 

Farsangi táncház – 2020. február 

Városi Pedagógus Nap – 2020. június 

Őszi táncház – 2020. szeptember 

Hidi séta – 2020. október 

 

Művelődő közösségek 

Heti rendszerességgel 6 csoport (Calliope színjátszókör, alakformáló torna, gyermek karate, 

gyógytorna, mazsorett tanfolyam, ironform) 7 alkalommal tartotta foglalkozásait 

 

Lakodalmak, családi rendezvények 

Lakodalmak, esküvők (7 alkalom) – 2020. július – október 

Családi rendezvények (3 alkalom) – 2020. július – augusztus 

 

Kiállítások az üveg korfolyósón 

Gyulai értékek – Bánfi Barna és Bagyinszki Zoltán fotókiállítása – 2020. november – 

december 

Méz és Mézeskalács Fesztivál mézeinek, viaszgyertyáinak és mézeskalácsainak kiállítása – 

2020. december 
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7. számú melléklet 

Stream Szerda programsorozat: 

 

2020. november 25. 

Hevesi Imre online koncertje 

 

2020. december 2. 

Téglás Ferenc és Zenekara online népzenei koncertje 

 

2020. december 9.  

Bizseri Bábcsoport online előadása 

 

2020. december 16. 

Kepenyes Pál online hangszerbemutatója 
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8. számú melléklet 

Multifunkcionális térségi közösségi központ funkcióiból adódó területi feladatellátáshoz 

tartozó  éves programok: 

 

2020. január 

2020. évi stratégia egyeztetése az együttműködő partnerekkel. 

 

2020. február 

Intézménylátogatás az Hírös Agóra - Kulturális Központba (6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 

1.) 

 

2020. tavasz-ősz 

Kapcsolattartás online, helyzet és problémák közös megbeszélése 
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