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1.Bevezető:
2013-ban a megyei múzeumi rendszer megszűnésével önkormányzati fenntartásba került a múzeum
és összevonták a könyvtárral, így József Attila Városi Könyvtár és Múzeum lett az intézmény neve.
Halmágyi Pál helytörténészt 2012-ben Vincze Klára néprajzkutató, majd 2013-ban Mátó Erzsébet
könyvtáros, 2014-ben Forgó Géza helytörténész és 2015-ben Szikszai Zsuzsanna néprajzkutató
követte az igazgatói tisztségben.
2015-ben megújítottuk az intézmény SZMSZ-ét, amit a városi képviselő testület el is fogadott.
Amiben a nyitvatartási időszakon változtattunk. Nyári- és téli nyitvatartási rendet alakítottunk ki,
miszerint: április 1-től október 31-ig hétfő kivételével mindennap nyitva tart az intézmény 10-17
óráig. A téli nyitvatartási rend pedig: november 1- március 31-ig /vasárnap és hétfő kivételével/ 1016 óráig látogatható. Ez egy nagy változtatás az eddigi megszokott nyitvatartástól.

2.A múzeum gyűjteményei, és az intézmény gyűjtemény gyarapodása:
Az 1950-ben alapított intézményünk gyűjteményei közül a néprajzi, a történeti és a képzőművészeti
élő (gyarapítható), az irodalomtörténet – megfelelő végzettségű szakmuzeológus hiányában – a
fenntartó önkormányzat 2013-ban lezáratta. 2015-ben a képzőművészeti gyűjtemény megnyitását
kezdeményeztük az EMMI-nél. Az engedélyt 2015. december 23-tán kaptuk kézhez, így több mint
száz alkotást már beleltározhatunk, amelyeket a Makó Város Önkormányzatától került át a
múzeumba. Érdekesség, hogy az átvett festmények között két korai Barcsay Jenő festmény/192526/ került elő, Kútgém és Kékegű című munkái. A múzeum ún. segédgyűjteményei az adattárak, a
fotótár, valamint a könyvtár.
Gyűjtemény

2014

2015

Néprajz

16 974

17086

Történet

13 034

13 213

Képzőművészet

4557

4685

Irodalomtörténet

2228

2228

8802

8870

Könyvtár

14 799

14 900

Adattár

3104

3135

Fotótár

7040

7065

Egyéb

10 137

10 180

Összesen:

80 645

81 362

Börcsök

Attila

Néprajzi

Különgyűjtemény
Segédgyűjtemények

A jelenleg majd 26 ezer darabos néprajzi gyűjtemény, amely a múzeum saját gyűjteményéből és a
2014-ben Börcsök Attila a városunknak ajándékozott magánygyűjteményével együtt, Csongrád
megyében található muzeális intézményeket összehasonlítva egyedülálló és kiemelkedően nagy
darabszámmal rendelkezik. Néprajzi gyűjteményünk jellemzői: Makón és gyűjtőkörzetében 1950
óta gyarapodó festett bútorok (menyasszonyi ládák - 75 db), gondolkodószékek, padok és tékák,
1300 db népi kerámia együttes. Textilgyűjtemény (viseletek, szőttesek és hímzések). Parasztpolgári
üveg, keménycserép, fajansz, porcelán gyűjtemény. Vas és zománcos edények. Táplálkozás
gyűjtemény: a sütés, főzés, tárolás edényei, eszközei. Szakrális anyag és játékgyűjtemény. Háziipar
(kender feldolgozás, fonás-szövés tárgyi anyaga). Emberi életfordulókhoz és kalendáris
ünnepkörhöz kötődő tárgyi anyag gyűjteménye. Diós hagyaték, melyet dr. Tóth Ferenc gyűjtött (egy
hagymakertész teljes tárgyi hagyatéka). Éppen ezért tartjuk fontosnak, hogy erre a gyűjteményünkre
építve alakítsunk ki tanulmánytárat, így a látogatók elé tudjuk tárni a kincseinket.
A József Attila Múzeum 2015-ben sikeresen pályázott az NKA-nál, műtárgygyarapodás
témakörben. Így több értékes és különleges műtárgyakat tudott megvásárolni az intézményünk.
A Történeti Gyűjteménybe került a makói szűcs céh 1818-as pecsétje, amely már a legújabb
időszaki kiállításban is látható. Ugyanebbe a gyűjteménybe kerül az 1774-ben készült makói
református eklézsia kelyhe, mely rézből készült és felületét aranyozták. Ezt a kelyhet Szikszai
György református lelkész készítette az akkor felépített belvárosi református templom részére.
A Néprajzi Gyűjtemény hét darab, 19. század végén készült makói butellával, és két hímzett
cifra subával gyarapodott.
A műtárgyak felkutatásában nagy segítségünkre volt Konti Zsolt magánygyűjtő, akinek
köszönetünket fejezzük ki.A múzeum stratégiájában kiemelt helyet kap a gyűjtemények gyarapítása.
Az elmúlt esztendőben a gyűjteménygyarapítási pályázatoknak és az intézményünkbe vetett
bizalom jele, hogy nőnek azon magánszemélyek száma, akik nekünk ajándékoznak műtárgyakat,
legyen ez egy kerámia, bútor, használati eszköz, vagy éppen történelmi dokumentumok. A
gyűjteménybe kerülő tárgyak- és dokumentumok feldolgozása és meghatározása folyamatos.
Nyilvántartásba vétele a történész és néprajzos kolléga irányításával történik.
Ebben az évben sikerült pályázati forrásból 500 méter savmentes papírt vásárolnunk,
amelyet a textíliák és viseleti darabok közé el tudunk helyezni. Megoldva az évtizedes
hiányosságot.

3. Raktározási és állományvédelmi tevékenységünk az elmúlt évben
A múzeum 6 raktár helységgel rendelkezik, amelyek közül 3 felel meg az elvárásoknak a
főépületben. A múzeumtól távolabb helyezkedik el a Tamás Malom raktár épületünk, amely
megfelelő, de nem elegendő nagyságú, a másik a felújított régi apátfalvi ház, amely a múzeum
udvarán áll, és egy nagyon rossz állapotú épület, az Úri utcában található. A beleltározott tárgyak
tisztítása, gyűjteménybe helyezése folyamatos. Ezt a feladatot 2014 szeptembere óta Börcsök Attila
látja el. Rendszeres pára- és hőmérsékletmérés a raktárakban és a kiállítóterekben folyamatos. A
Tamás Malomban befejeztük a Börcsök Attila Néprajzi Különgyűjtemény polcrendszerének
kialakítását és a tárgyak átszállítását. Ennek kapcsán műtárgytároló rendszer bontását is elvégeztük
az Úri utcai raktárban, amelyet kiürítettünk, és a műtárgyakat átszállítottuk a Tamás Malomba. Kis
műtárgyraktárat alakítottunk ki a gyűjteménykezelő szobájában, ahol polcrendszert építettünk, és
megkezdődött a műtárgyak leltári számának átírása (felírása), csomagolása, végleges tárolási mód
kialakítása. Ide a Börcsök Attila Néprajzi Különgyűjteményből kerülnek tárgyak. Több mint 700 db
műtárgy tisztítása történet meg, néhány esetben konzerválása. A restaurálási napló alapján követhető
az elvégzett munka.
A

képzőművészeti

raktárunkban

salgo-polcokat

építettünk

a

gyűjteményünkbe

került

képzőművészeti alkotások megfelelő elhelyezése céljából.
A Küzdelmes évszázadok című állandó kiállításunk néprajzi tárgyit átvizsgáltunk, kitisztítottuk,
rovarmentesítésüket elvégeztük. Ugyan ebben a kiállításban a világításnál használt égőket
energiatakarékos égőkre cseréltük, amelyek az előírásnak megfelelőek. Az állandó kiállításaink és a
kis műtárgy raktár ablakainak uv szűrős fóliával való ellátását szintén pályázati pénzből meg tudtuk
valósítani. Páramentesítő berendezést az állandó kiállító termünkbe szereltettünk fel, a páratartalom
normalizálása miatt.
4. Kiállítási és közművelődési tevékenység
A makói múzeum életében meghatározó a kiállítási- és közművelődési tevékenység, hiszen
látogatói nagy többsége egy-egy rendezvény kedvéért jön el a múzeumba, a magas látogatószám
elsősorban különféle rendezvényeknek köszönhető. Ezért igyekszünk minél aktívabban és
sokszínűbben tervezni. 2015-ben 11 nagyobb kiállítást rendeztünk, 5 kiállításban vettünk részt.
2014-ben sikeresen pályázott az intézmény a Kubinyi Ágoston programon, 8 000 000 Ft
támogatást nyertünk. A projektnek köszönhetően megújult a hagymásház tetőszerkezete, friss festést
kapott az épület külső homlokzata. De ebből sikerült egy apátfalvi ház belsőt kialakítani. 2015.
május 2-án nyitottuk meg a skanzenünkben lévő hagymásház hátsó két termében az apátfalvi
enteriőrt, egy új állandó kiállítást. Majd 300 db néprajzi tárgyat helyeztünk itt el, a tárgyak 90%

-ban a Börcsök Attila Különgyűjtemény darabjai. A forgatókönyvet és a kivitelezést is Börcsök
Attila végezte.
Nagy sikerrel zártuk a Jégkorszak című – a Magyar természettudományi Múzeum időszaki
kiállítását, 2 hónap alatt 3500fő látogatót vonzott a különleges tárlat. Ezen kiállítás
megvalósításához a környező települések önkormányzatival sikerült együttműködési megállapodást
kötnünk. Miszerint a helyi önkormányzat anyagi támogatást nyújt a tárlat létrehozáshoz, és a
településen élő diákok, nyugdíjasok, felnőtt lakosság

ingyen vehet részt a kiállításon. /11

önkormányzat csatlakozott a kezdeményezéshez, az ebből befolyt összeg: 800 000 Ft./
November 13-án nyitottuk a Pásztor nemzedék című kiállítást, amely a néprajzi gyűjteményünk
anyagából és a város környéki pásztor családoktól kapott tárgyakból készült. Mindenképp
szeretnénk nagyobb hangsúlyt fektetni a saját gyűjteményes anyagunk bemutatásának. Több a
múzeum által készített kiállítást, tárlatot tervezünk a közel jövőben.
A múzeumnak összesen 147 rendezvénye volt (beleértve a múzeumpedagógiai foglalkozásokat, a
Honismereti Kör és a Horgoló Szakkör összejöveteleit), amelyekkel a városi közösség-fejlesztésben
is részt vett.

Mezei Gábor Trónszékek és kollázsképek című kiállítása 2015.jan.16. -febr.6.
Pataki Ferenc Földi-égi határ című kiállítása 2015-febr.7.- március 5.
Szabó Antal Tükörképek című kiállítása 2015.márc.6.-ápr.8.
Osztálytalálkozó 120 2015.ápr.10.-június 15.
Felnevelő tájunk 2015. június 20.- augusztus 2.
Barcsay Mester és Tanítványai című kiállítás 2015.augusztus 5. -18.
VIII. NATURA Marosmenti Művésztelep, Makó "EMLÉKEZÉS" című zárókiállítása 2015.
augusztus 20. szept. 2.
Jégkorszak 2015.szept. 9. október
Návay Lajos Emlékezete Kiállítás és Konferencia 2015. nov.20 – dec. 31.
Pásztor nemzedékek – 2015 nov.13. Dec. 20.
is részt vett. 2015-ben több tematikus tábort szerveztünk a múzeumba, makói pedagógusok
vezetésével, ami nagy sikert aratott a gyermekek és a szülők körében.
A jele napokhoz kapcsolódóan Pünkösdi kavalkádot szerveztünk, kézműves foglalkozásokkal és
táncházzal egybekötve.
A múzeum pedagógiai fogalakozások ebben az évben 111 volt.
Szabadidős gyermek- és felnőtt foglalkozások: 179 / Civil szféra eseményei (pl. felnõtt klubok, tkm
csoportok, egyesületek, egyéb rendezvények ,tárlatvezetések/

Szervezett családi napok, vetélkedők és közművelődési programjaink, és nyári táboraink:
„Kerek egy ég alatt...” Honismereti vetélkedő döntője 2015. május 12.
Kálmány Lajos honismereti vetélkedő döntője 2015. május 13.
Pünkösd 2015 május 21.
Árvízi emléknap 2015 , június 3.
Múzeumok éjszakája 2015. június 20.
Vizuális néprajzi tábor 2015. Június 29-július 3.
Jobb agyféltekés rajztábor 2015. július 6-10.
A gabona útja a vetéstől a kenyérdagasztásig – Honismereti néprajzi tábor 2015. július 13-17.
Ügyes kezek tábora – kézművesség, festés, rajzolás 2015. július 20-24.
König Frigyes Arcrekonstrukció című előadása 2015. augusztus 7.
Gólyatábor – Iskola-előkészítő tábor 2015. augusztus 10-14.
Folkudvar – Nemzetközi Népzenei és Néptánctalálkozó 2015. augusztus 18-21.
Múzeumpedagógiai Évnyitó és Óvónők Éjszakája 2015. szept. 25.
Éghajlatváltozás a múltban jenelben és a jövőben 2015. október 14.
Jégkorszak rajzpályázat 2015. okt.21.
A magyar festészet napja október 18.
Családi Nap 2015.november 15.
Őszi szünet 2015.október 25-30.
Disznótoros ÖsszeRÖFFENés 2015. november 28.
Hazajáró közönségtalálkozó 2015.nov.27.
Luca napi kavalkád 2015.dec,12.

5. Humánerőforrásaink:
2015-ben több személyi változás történt, Pintér Attiláné, gyűjteménykezelő és Apjok Vivien ,
néprajzos kollégák családi és egyéb okok miatt eltávoztak a múzeumból. Helyettük szeptember
elsejével Cs. Tóth Gabriella és Nagy Gábor néprajzosokat alkalmaztuk. Cs. Tóth Gabriella a
múzeumpedagógia foglalkozások vezetését vette át. Az intézmény munkavállalói legjobb tudásukat,
kapcsolat rendszerüket a József Attila Múzeum, illetve munkatársainak érdekében hasznosítják. A
munkatársak külön utasítás nélkül is képzik magukat, és megszerzett ismereteiket az intézmény
szolgálatába állítják. Minden munkavállalónak és önkéntesnek lehetősége van javaslatok
megfogalmazására, szakmai ötletek kezdeményezésére, múzeumi projektekben való részvételre. A
munkavállalók teljes köre a vezető utasítása szerint részt vesz intézményi rendezvények, pályázatok
előkészítésében, lebonyolításában.

A múzeumban a vezető személyén kívül /aki néprajzos végzettségű/ 1 fő történész muzeológus, 1
fő néprajzos muzeológus, 1 fő múzeumpedagógus, 1 fő gyűjteménykezelő, 1 fő /félállású/
képzőművész – gyűjteménykezelő, 1 fő adminisztrátor, 1 fő karbantartó, félállású rendszergazda, és
egy takarító áll alkalmazásban. 2015-ben bekapcsolódtunk a kulturális közmunka programba, így
lehetőségünk nyílt 5 főt alkalmazni különböző feladatokra, ezzel segítve, és könnyítve a
szakdolgozók munkáját.
6. Közönségkapcsolat
A múzeum közönségkapcsolatát e-mailben (500 cím), Facebook oldalunkon (750 követőnk),
weboldalon (47 944 érdeklődő) - amelynek napi látogatottsága 80-100 között van -, és az írott és
internetes sajtó (Délvilág, Makói Mozaik, makohirado.hu stb.) adta lehetőségek kihasználásával
tartja. Költségvetésünk nem biztosít lehetőséget a hirdetések feladására, ezért azokat támogatók segítségével oldjuk meg. A múzeum együttműködést kötött a Glorius Hotel-el, a Bástya és a Szent
Gellért Borházzal, miszerint éves támogatói jegyet vásárolnak a múzeumtól, Ennek fejében ezen
szállásadók vendégei ingyen látogathatják az intézményünket. A fürdő vendégei a teljes árú jegyből
kapnak kedvezményt. Sajnos azonban a fürdőlátogatók elenyésző része él a lehetőséggel. A múzeum programjainak döntő többségét helyi és vidéki támogatók önzetlen anyagi, tárgyi vagy
munkavégzésben megnyilvánuló segítségével szervezi- és valósítja meg. Mindenképp szeretnénk
ezen változtatni. A múzeum széles baráti körrel rendelkezik, akik az említett segítségen túl ötleteikkel is hozzájárulnak az intézmény működéséhez. 2015-ben kiemelt támogató volt a Makói Múzeumért és Kultúráért Alapítvány. A két levelezős vetélkedőnk lebonyolítását támogatták.
7. Kutatószolgálat
A múzeumnak a közösség számára nyilvánosan kell működnie, a kulturális javakhoz széles körű és
egyenlő hozzáférést kell biztosítania. Törvényben előírt szolgáltatása a kulturális javakhoz kapcsolódó kutatási tevékenység lehetőségének biztosítása. 2015-ben 15 kutató 24 alkalommal keresték
meg a makói intézményt kutatók. Segítettük szakdolgozatok, kutatási témák, előadások stb. megszületését.

8. Önkéntes szolgálat – iskolai közösségi szolgálat
A múzeumban a teremőri szolgálatot önkéntesek végzik. 2014-ben 7 fő, öt nyugdíjas és két csökkent munkaképességű önkéntesünk volt, akik összesen 1100 munkaórát teljesítettek, addig 2015ben 13 főre emelkedett a számuk!
A múzeumnak az alábbi iskolákkal van szerződése iskolai közösségi szolgálatra: Galamb József
Szakképző Iskola, Makói József Attila Gimnázium, Návay Lajos Szakgimnázium, Juhász Gyula re-

formátus Gimnázium, a szegedi Radnóti Miklós Gimnázium, Deák Ferenc Gimnázium. Az együttműködés sikeres a múzeumra és a diákokra nézve egyaránt.
2013
42 diák -88 óra

2014
62 diák 156 óra

2015
71 diák – 170 óra

A diákok részt vettek kertrendezésben, a múzeumi kavalkád rendezésében, kézműves szombat
foglalkozásaiban, teremőrzésben, tárlatvezetésben, kiállítás-megnyitókon és közművelődési
rendezvényeken. Ez utóbbiak hozzájárulnak az esélyegyenlőség növeléséhez, a szélesebb
tudásbázis és műveltség megszerzéséhez.
9. A múzeum látogatóinak száma
A múzeumpedagógiai foglalkozások és a hétvégi családi napok többsége fizetős, a többi
rendezvény ingyenes. A kiállítások kedvezményeit a 194/2000. (XI. 24.) Korm. rendelet a muzeális
intézmények látogatóit megillető kedvezményekről határozza meg. A makói múzeum látogatóinak
többsége nyugdíjas és diák, akik jelentős kedvezménnyel vagy ingyenesen látogathatják a
múzeumot.
2014 tavaszán megszabott jegyárakat 2015-ben sem változtattuk. A felnőttjegy maradt 800 Ft, ami
minden kiállításra érvényes (időszaki,Küzdelmes évszázadok állandó kiállítás, Galamb József és a
Ford T-modell, Emléktáblák fala, skanzen, Espersit-ház), megjelent az osztályjegy (2000 Ft), a
családi jegy (2000 Ft, 2 felnőtt, 3 gyerek), a fürdőlátogatókat megillető kedvezményes jegy (800
helyett 500 Ft), a diákjegy (400 Ft). A nyugdíjas, a diák, az Espersit ház (400 Ft), és a
múzeumpedagógiai foglalkozás (200 Ft) térítési díja változatlan maradt. Tapasztalataink szerint a
térítésmentes programok hozzák az érdeklődőt a múzeumba. Az elmúlt
évek statisztikája alapján megállapítható, hogy Makó évente kb. 10 000 múzeumlátogatóval
számolhat.
Kiállítások látogatóinak száma

Résztvevők sz

1.Teljes árú jegyet vásárlók

416

2. Kedvezményes árú belépődíjat fizető látogatók 3 181
összesen
3. Ingyenes látogatók

12 043

4. Összesen (1.+2.+3.

15 640

5. Összesből diákok

10 032

6. Külföldi látogatók becsült száma

600

7. Összesből időszaki kiállítások látogatószáma

10 800

Látogatóin szám változás:
2014

2015

11225

15640

5. Tudományos kutatás
A múzeum 2 tudományos dolgozója az alábbi kutatásokat végezte. Menyasszonyi ládák a múzeum
néprajzi gyűjteményében címmel Apjok Vivien folytatta a kutatásait a múzeum gyűjteményére
alapozva. Első szakaszában egy módszertani jellegű feldolgozása történt meg a 42 menyasszonyi
ládának. Ez egy olyan gyűjteményegység-feldolgozási metódusrendszer kidolgozását jelenti, amely
által folklorisztikai és muzeológiai szempontból részletesen elemezhetők a kelengyés ládák. A
kutatás hosszabb távra tervezett, végső cél a ládák monografikus szintű feldolgozása és egy
gyűjteményi katalógus megjelentetése.
Hármashatárok kutatása a Dél-alföldi régióban címmel Apjok Vivien a Magyar Tudományos
Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Néprajztudományi Intézetének az Országos
Tudományos Kutatási Alapprogram keretében megvalósult „Hármashatárok vizsgálata…”
projekthez kapcsolódva végezett kérdőíves felmérést makói lakosok körében.
Nagy Gábor a Makó környéki pásztorok életmódjáról, hagyományos állattartásról és a juh tartás
eszközeiről kezdte meg kutatásait.
Cs. Tóth Gabriella a makói parasztházak 21.századi átalakításáról és használati módjai témában
kezdett kutatni.
Szikszai Zsuzsanna, a makói iparosokról, közülük is a Zuber mézesbábos család történetéről, a
mesterségről, és eszközrendszeréről, és változásairól.
2015-ben is sikerült megjelentetnünk kártyanaptárunkat, amelyen Zala György: Erzsébet királyné
szobra látható. Három nyelven (magyar, angol, román) jelent meg szórólap a múzeumról. Készült
két roll-up, amelyekből az egyik a fürdőben került elhelyezésre.
6. Konferenciák, előadások, publikációk és továbbképzések
A múzeum dolgozói – Forgó Géza, Apjok Vivien és Pintér Attiláné, Nagy Gábor, Cs. Tóth
Gabriella, Szikszai Zsuzsanna – az alábbi konferenciákon, rendezvényeken vettek részt, tartottak
előadásokat:
A 2015-ös esztendőben a személyi változások miatt kevés konferencián vettek részt a kollégák, amit
a következő években megszeretnénk változtatni.

A Móra Ferenc Múzeum Tudományos Felolvasóülésén Felolvasóülés, Szeged. - Forgó Géza, Apjok
Vivien, Nagy Gábor, Cs. Tóth Gabriella, Szikszai Zsuzsanna , a fent említett témákban tartottak
előadást.
7. Egyebek
Költségvetés – Bevétel és Kiadás
A múzeum „alaptevékenysége körében nem gazdasági haszonszerzés céljából jön létre” az 1997.
CXL tv. szerint. Fontos szempontnak tartjuk, hogy fenntartásához, még ha kis mértékben is, de

hozzájáruljunk. 2015 -ben az előírt bevételt sikerült elérni, sőt többletet is termeltünk 1 739 ezer Ft,
amiből a Jégkorszak kiállítás kölcsönzési díját tudtuk fedezni./1 500 000Ft/
A makói múzeum működtetésében törekedtünk a költséghatékonyságra.

8.Pályázatok
2015-ben egy pályázatot nyújtott be az intézményünk, az NKA Közgyűjteményi Kollégiumához,
Múzeumi műtárgyak szerzeményezésére
Igényelt támogatási összeg:1 500 000 Ft
Megítélt támogatási összeg:1 500 000 Ft
A Történeti Gyűjteménybe került a makói szűcs céh 1818-as pecsétje, amely már a legújabb
időszaki kiállításban is látható.
Ugyanebbe a gyűjteménybe kerül az 1774-ben készült makói református eklézsia kelyhe, mely
rézből készült és felületét aranyozták. Ezt a kelyhet Szikszai György református lelkész készítette
az akkor felépített belvárosi református templom részére.
A Néprajzi Gyűjtemény hét darab, 19. század végén készült makói butellával, és két hímzett cifra
subával gyarapodott.
A műtárgyak felkutatásában nagy segítségünkre volt Konti Zsolt magánygyűjtő, akinek
köszönetünket fejezzük ki.
Az Emberi Erőforrások Minisztere – a Belügyminiszterrel és a Nemzetgazdasági
miniszterrel egyetértésben – 2015. tavaszán pályázatot hirdetett a Járásszékhely települési
önkormányzatok által fenntartott múzeumok szakmai támogatására, melyre Makó Város
Önkormányzata pályázatot nyújtott be. A pályázat 2015.április 4-én benyújtásra került a Magyar
Államkincstár Csongrád megyei Igazgatóságához, majd 2015. június 29-én a kormányzati portálon
megjelent a pályázati döntést tartalmazó lista, mely alapján a pályázat sikeres volt. Az elnyert
támogatás összege 100%-os támogatási intenzitás mellett bruttó 1.000.000 Ft.
Az elnyert támogatásból az alábbi eszközök kerültek beszerzésre
- Laptop - NB Lenovo Ideapad 15,6'' HD LED G50-80 - 80L00042HV (Fekete) 2 db
- Digitális fényképezőgép - NIKON D5200 fekete (3 év) váz + 18-55 VR II objektív 1 db
- Állvány - MANFROTTO MKC3-P01 állvány 1 db
- 1 TB külső HDD - 2.5” Samsung 1 TB külső USB 3.0 HDD 1 db
- Dia Scanner - HP ScanJet G4010 szkenner 1 db
- A3 Scanner 1 db
A pályázaton elnyert eszközök segítségével az adatbázis az egyedileg leltározott múzeumi
műtárgyak nyilvántartási szabályzatának megfelelően került kialakításra.

Makó, 2016. január 31.

