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Egyszerre otthont adni a múltnak, 

a gyökereknek, 

és bemutatni a jelent, 

a modern, európai színvonalú magyar művészetet. 

/Ernst Lajos/

1.Bevezető:

Ernst Lajos műgyűjtő, mecénás, múzeumalapító, kormányfőtanácsos szavait választottam az éves

beszámolónk mottójául. Ez a néhány sor jellemzi tömören az intézményünk küldetés nyilatkozatát,

az itt dolgozók hitvallását, elkötelezettségét, a muzeológiai ágak közötti egyensúlyra és összhangra

való  törekvésünket.  Az  1950-ben  alapított  József  Attila  Múzeum  a  helyi  közösségi  emlékezet

legfontosabb és  legkiemelkedőbb helye.  Egyik legfontosabb feladata,  hogy átgondoltan gyűjtse,

megőrizze, feldolgozza és bemutassa a gazdag helytörténeti múlt emlékeit. Kiállításait és szakmai

programjait  a  helyi  igények  figyelembevételével  alakítja  ki.  A  múzeum  gyűjteményei  olyan

tudástárak,  melyekből  bőven  meríthetnek  az  oktatás  és  a  tudomány  képviselői.  Nemcsak

tudományos,  hanem közművelődési  intézmény  is,  gyarapítja  és  közvetíti  a  tudást.  Részt  vállal

térségünk  széles  körű  oktatási  tevékenységében  az  óvodától  a  különféle  élethosszig  tartó

képzésekig. Kiállításainkkal egyszerre kívánunk ismereteket és élményt nyújtani. Célunk a látogatói

magatartás aktivizálása, az összefüggések fölismerésének elősegítése, a kulturális javak befogadása

iránti igény növelése. A József Attila Múzeum, a városunk és a régió kiemelt turisztikai célpontja.

Kiállításainkat,  kiadványainkat  és  rendezvényeinket  ennek  tudatában  is  tervezzük.  Emellett

múzeumunk fontos hivatása, hogy ablakot nyisson a világra.

A 2019-es esztendő eseményekben, támogatásokban, szakmai eredményekben bővelkedő év volt.

Eredményes  évet  tudhatunk  magunk  mögött,  hiszen  a  látogatószám tekintetében  ismét  növelni

tudtuk azon érdeklődők számát, akik nyitottak a kulturális örökségünkre. Összehasonlításként 2018-

ban 26.750 fő, míg 2019-ben 32 461 volt az ideérkezők száma. 

Ez a kiemelkedő szám a kiállítások sokszínű, és változatos témáinak, az EFOP-3.3.2.-16-00174

„Menjünk mi is múzeumba” című projektnek is köszönhető. 

A 2019-es évet  „ A jó kép születik, nem lehet akarni…" címmel  Koszta József gyűjteményes

kiállítása nyitotta, majd következett Makó Város 320 „Örökségünk” , mely a múzeumunk négy

nagy  gyűjteményének  legértékesebb  darabjait  mutatta  be,  ezután  Kubinyi70  –  Kubinyi  Anna

makói születésű képzőművész életmű kiállítása  következett, s az évet Boldizsár Dóra és Makói

Juhász István, „Személyes” elnevezésű tárlata zárta, csakhogy  a nagyobbakat említsem meg.

A  múzeum  gyűjteményei  is  gyarapodtak,  a  beérkezett  tárgyak  leltározását  egész  évben

folyamatosan  végezték  a  muzeológusok,  így  a  néprajzi  gyűjtemény,  a  Börcsök  Attila  Néprajzi



Különgyűjtemény, a történeti gyűjtemény, a képzőművészeti gyűjtemény, irodalmi gyűjtemény, a

fotótár,  adattár,  történeti  dokumentáció,  néprajzi  adattár,  könyvtár  összesen  több  mint  94  111

leltározott  tételt  tartalmaz.  A  2018-ban  megkezdett  Istók-hagyaték  feldolgozása,  tisztítása,

konzerválása is  tovább folytatódott.  Ezenkívül a 16.000 darabból álló Homonnai üvegnegatívok

újabb 2.000 db leltározása készült el.

A múzeum udvarán a  szabadtéri néprajzi kiállításunkat egy 19. század végi  kotárkával,  egy

1856-os deszkás hambárral és egy közel 160 éves szántalpas gabonáskassal bővítettük. Az 1984-

ben épített putri üres épületébe egy állandó kiállítást rendeztünk be, amely bemutatja a Honvéd

város  rész  /Türr  utca/  egykori  lakóinak  életmódját.  A megújult  skanzent  áprilisban  a  Tájházak

Napján adtuk át a nagyközönségnek, Dr. Cseri Miklós a szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum

főigazgatójának ajánlásával.

Intézményünk  és az Istók Margit  Alapítvánnyal  karöltve szervezte  és bonyolította  le  a „Maros

menti Konstantinápoly” programsorozatot, amely augusztus hónapban majd minden este hívta és

várta a kultúrát, művészeteket kedvelő makói közönséget.

13  nyári  múzeumi  tábort szerveztünk,  melyekre  mint  minden  évben  nagy  volt  az

érdeklődés. Több témakörben indítottuk el a táborokat, volt honismereti, régészeti, fazekas, takács,

horgolós, nemezelős, fotó és videó, képzőművészeti, kézműves.

Restaurálási munkálatok is zajlottak, Kubinyi Anna: Maros-part című 10 négyzetméteres

gobelinjét sikerült megújítanunk és az új Makovecz Imre által tervezett  könyvtárunkban megfelelő

helyre és körülmények közé elhelyezni. Az NKA támogatásával  Barcsay Jenő: Kékegű táj című

festményét a makói származású Brutyó Mária restaurálta. 

Ebben az évben jelent meg a József Attila Múzeum III. évkönyve, amely a Néprajzkutatok  Makói

Találkozójának előadásit gyűjtötte össze. 

A múzeum szakmai kiadványainak sorát gazdagította a Erdei Gáborné: A makói fehér hímzések

mintagyűjteménye, a  Makói  Múzeumi  Füzetek  sorozatban,  Hangai  Etelka-Tamasy  Aladár:

Menekülés az ismeretlenbe című kötet.

2018-ban  megpályázott  Járásszékhelyi  települési  önkormányzatok  által  fenntartott  múzeumok

szakmai  támogatásán, 2,6  millió  forintot  nyertünk  weblap  fejlesztésre.  Ez  a  munka  idén

januárban fejeződött be, az új honlap megfelel az információs társadalom elvárásainak és legújabb

kihívásainak.

Az  intézményünk  3,7  millió  támogatást nyert  a  2019.  évi  Járásszékhelyi  települési

önkormányzatok  által  fenntartott  múzeumok  szakmai támogatására  kiírt  pályázaton,  amelyet

raktári egységek állományvédelmi fejlesztésére fordítunk.

A gyűjtemények digitalizálása is folytatódott,  a József Attila Múzeum belépett  a Magyar

Nemzeti  Múzeum  által  összefogott  digitalizálási  programba,  a MuseuMap  oldalán



megtalálhatóak  az  intézmény  digitalizált  tartalmai (http://www.museumap.hu/javkm).  A

leltározott analóg videóanyagok digitalizálása folyamatban van Vígh Zoltán segítségével, az analóg

hangzóanyagok digitalizálása befejeződött.

A József  Attila  Múzeum  és  Tamásy  Aladár,  magánszemély  kezdeményezésére  a  makói

Vörös-kereszt  restaurálására  pályázatot  nyújtott  be  a  Lechner  Ödön  Tudásközpont  Népi

építészeti  programjához.  A projektre  2,6  millió  forint támogatást  nyertünk.  A restaurálási

munkálatokat  Szigeti  Márton  szakrestaurátor  végezte.  2019.  január  18-án  került  lebontásra  és

beszállításra a szakrális emlék. A restaurálási folyamat elég sok időt vett igénybe, hiszen a több

mint 160 éves kőkereszt az idők folyamán nagyon rossz állapotba került. A kereszt újra avatására

2019. szeptember 24-én került sor.

A múzeum főépületének időszaki kiállító terét  műtárgybarát környezetté alakítottuk a

2019-es  évben.  A kiállítótér  nyílászáróira  sötétítő  függönyöket szereltük  fel.  A terem falait  a

megszokott  fehér  szín  helyett  erős,  hangsúlyos  színekkel  láttuk  el.  Így  a  műtárgyak  jobban

érvényesülnek a tárlókban és a síneken rögzített képkeretekben.

A főépületünk fűtésrendszerét 1981-ben építették ki, azóta nem került sor felújításra. A közel

negyven esztendős rendszer napjainkra korszerűtlenné vált. Az ősz folyamán sikerült lecserélni a

régi  öntöttvas  radiátorokat  fan  coil fűtőberendezésekre.  Így  energiatakarékosabbá,

költséghatékonyabbá  vált  a  múzeum  fűtésrendszere.  Ezen  fejlesztés  költségeit  Makó  Város

Önkormányzata vállalta magára.

 József Attila Múzeumban az előző évekhez hasonlóan folytatódott a szakmai, muzeális és

közművelődési  feladatok  ellátása.  Számtalan  múzeumpedagógiai  foglalkozás,  témanap,  témahét

családi  nap,  könyvbemutató,  előadás,  konferencia  színesítette  programjainkat  Ehhez  még  az  is

hozzájárult,  hogy  Makó  Város  Képviselő  Testülete  a  2019-es  esztendőt  a Makó  város

újjátelepítésének  320.  évfordulója  alkalmából  emlékévnek  nyilvánította.  Több  kiállításunk,

megemlékezésünk, konferenciák ehhez a  programsorozathoz kapcsolódott.

A  fenntartóval  és  más  a  városban  működő  közművelődési-  és  oktatási  intézményekkel

összehangolva folyt a munkatervünk összeállítása és a programok lebonyolítása. Feladatokban és

eseményekben gazdag, tartalmas és eredményes évet tudhatunk magunk mögött.

2.A múzeum gyűjteményei, és az intézmény gyűjtemény gyarapodása:

Múzeumunk létérdeke a  gyűjtemények tudatos,  meghatározott  koncepció szerinti  gyarapítása és

olyan, gyűjteményekre alapozott kiállítások, tudományos kutatások, múzeumpedagógiai programok

megvalósítása,  amelyek  multifunkcionális  módon,  a  különböző  társadalmi-kulturális  rétegek  és

korosztályok igényeinek figyelembevételével képesek közvetíteni a város és környezete kulturális

értékeit.

http://www.museumap.hu/javkm


Az 1950-ben alapított intézményünk gyűjteményei közül a néprajzi, a történeti és a képzőművészeti

élő (gyarapítható), az irodalomtörténetet – 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  beleltározhattunk,  amelyeket a  Makó  Város  Önkormányzatától  kerültek  át  a

múzeumba. 2016  augusztusában  Makó  Város  Képviselőtestülete  úgy  döntött,  hogy  a  makói

születésű Szekeres István grafikusművész életművét, még az alkotó életében megvásárolja és azt a

József  Attila  Múzeumban  helyezi  el.  Így  a  képzőművészeti  gyűjteményünk  majd  500

képzőművészeti  alkotással  gyarapodott.  Makó  Város  Önkormányzata  2017-ben az  addig  városi

kezelésben lévő művésztelepi gyűjteményt átadta az intézményünknek feldolgozásra és gondozásra.

Így tetemesen nőtt ismételten a a képzőművészeti gyűjteményünk. 

A néprajzi  gyűjteményünket folyamatos növekedés jellemzi,  ismét felfedezték városunk lakosai,

hogy  a  hagyatékból,  örökségből  náluk  lévő  „régiségek”  értékek,  és  a  legjobb  helyen  egy

közgyűjteményben vannak. Megnőtt az ajándékozási kedve a makói lakosoknak.

Gyűjtemény 2016 2107 2018 2019

Néprajz 17388 17451 17678 17714

Történet 13394 13499 13987 14600

Képzőművészet 5203 5663 6100 6152

Irodalomtörténet 2228 2228 2228 2228

Börcsök  Attila

Néprajzi

Különgyűjtemény

8918 9006 9024 9032

Segédgyűjteménye

k

Könyvtár 15 079 15238 15288 15340

Adattár 3184 3289 3296 3368

Fotótár 7100 7400 9876 11077

Egyéb 10 380 10440 11440 14600

Összesen: 82 874 84214 88917 94111

A jelenleg több mint 26 ezer darabos néprajzi gyűjtemény, amely a múzeum saját gyűjteményéből

és a 2014-ben Börcsök Attila a városunknak ajándékozott magánygyűjteményéből áll, a 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).  A gyűjtemény gondozását Nagy Gábor néprajzkutató és

Börcsök Attila gyűjteménykezelő végzi.

A történeti gyűjteményünk rendezése 2015-ben kezdődött meg, mely feladatot Forgó Géza történész

végzi. A több éves munka után már egy rendezettebb és téma szerinti osztályozásra került sor. Az

Istók Margit hagyatékot 2018 óta gondozzuk, konzerváljuk, tisztítjuk és adatoljuk. Ezen anyagot

különgyűjteményként  kezeljük,  melynek a  hagyaték jellegéből  adódóan egy része néprajzi,  egy

része történeti és képzőművészeti, helytörténeti vonatkozású.

3. Raktározási és állományvédelmi tevékenységünk az elmúlt évben

A múzeum 8 raktár helységgel rendelkezik, amelyek közül 3 felel meg az elvárásoknak a

főépületben.  A múzeumtól  távolabb helyezkedik  el  a  Tamás Malom raktár  épületünk,  amely

megfelelő,  a  másik a  felújított régi  apátfalvi  ház,  amely a  múzeum udvarán áll.  Az új raktári

épületünk az Aradi utca 135. szám alatt lévő épületben lett kialakítva. A nyár folyamán raktározási

célra  alkalmassá  tettük.  A  megnyert  pályázati  támogatásból  ebben  az  évben  felépítjük  a

műtárgybarát  polcrendszert  is.  A  nagyon  rossz  állapotú  raktári  épületet,  az  Úri  utcában

megszüntettük.  A  Börcsök  Attila  Különgyűjtemény  kasgyűjteménye  az  Espersit-ház  alsó

épületében lévő egykori  foglalkoztató teremben került  elhelyezésre.  A  Szent János 19/a  épület

emeletén található a művésztelepi képzőművészeti anyag.

A beleltározott tárgyak tisztítása, gyűjteménybe helyezése folyamatos. A teljes raktári rend

kialakításán  még  dolgozunk.  A képzőművészeti  gyűjtemény számának  megnövekedése  miatt  új

polcokat építettünk a képzőművészeti raktárban és a művésztelepi raktárunkban is / Szent János tér

19/a/.

A Küzdelmes  évszázadok című állandó kiállításunk néprajzi  tárgyit  átvizsgáltunk,  kitisztítottuk,

rovarmentesítésüket elvégeztük. A makói piac enteriőrben teljes körű rovarmentesítést hajtottunk

végre,  új  demonstrációs  tárgyakat  készítettünk  /pékárú/.  Ezen  kiállítási  részlegünkön  nem volt

kialakítva  olyan  nyílászáró,  melyen  a  gyűjteménykezelő  kollégák  biztonsággal  tudtak  volna

közlekedni. Ezért egy üvegajtót létesítettünk, hogy a műtárgyak állapotát rendszeresen figyelemmel

tudjuk kísérni.

Folyamatos  a  néprajzi,  történeti  gyűjteményben  a  savmentes  papírok  elhelyezése,  cseréje.  A

néprajzi raktárunkban a festett bútorok védelme érdekében agro fátyol fóliát vásároltunk, mellyel

megakadályozzuk a por réteg kialakulását ezeken az értékes műtárgyakon.



2019-ben tisztított  műtárgyak száma:  373 db,  és  több ezer papír alapú műtárgy  az  Istók

Margit hagyatékból /levelezőlapok, levelek, újságok, könyvek portalanítása/.

Konzervált műtárgyak száma: 83 db.

4. Kiállítási és közművelődési tevékenység

A  kor  követelményeinek  megfelelően  rendszerezett  gyűjteményekkel  és  látogatóbarát

infrastruktúrával  rendelkező,  a  helyi  kulturális  kínálathoz  igényes  programokkal  csatlakozó

múzeum kialakítását szolgáló projektek megvalósításában jelentős mértékben támaszkodunk a hazai

és nemzetközi alapok által kínált forrásokra, pályázatokra. Az eddig megtett fejlesztések fenntartása

mellett célunk a folyamatos megújulás, az intézmény által nyújtott tudományos, közművelődési és

az oktatás keretébe tartozó szolgáltatások bővítése.

A  makói  múzeum  életében  meghatározó  a  kiállítási-  és  közművelődési  tevékenység,  hiszen

látogatói  nagy többsége egy-egy témanap, témahét,  családi nap kedvéért  jön el  a múzeumba, a

magas látogatószám elsősorban különféle  rendezvényeknek köszönhető.  Ezért  igyekszünk minél

aktívabban és sokszínűbben tervezni. 

A múzeumnak összesen 325 rendezvénye volt (beleértve a múzeumpedagógiai foglalkozásokat, a 

kiállításokat, mintaprojekteket, előadásokat, konferenciákat, a nyári táborokat, a családi napokat, a 

Honismereti Kör, a Horgoló Szakkör összejöveteleit, amelyekkel a városi közösség-fejlesztésben is 

részt vett. 

Kiállítások a József Attila Múzeumban:

Időpont Rendezvény Látogatók száma (fő)

01.22-03.31. Magyar Kultúra Napja - Koszta József kiállítás 83+2764

02.02. Koszta József  kiállításban Lázár János tárlatot 

vezet

460 

05.07-08.15. Makó Város 320 „Örökségünk” - kiállítás 50+7.697

08.15. Román Kisebbségi kiállítás 30+42

08.19-09.02. NATURA Művésztelep 120+1.033

09.05-10.02 Kubinyi kiállítás 58+1.128

10.17. Plugor Sándor kamara-kiállítás 135



11.16-12.20. Boldizsár Dóra és Juhász István kiállítása 60 + 108

Összesen: 13.768

Kiállítások Espersit-ház:

Időpont Rendezvény Látogatók száma (fő)

01.18-04.07. Hunyadiak dicső kora 599

04.10-06.14. Egy költő, aki rímekkel álmodott –

emlékkiállítás

505

04.10-06.09. Ale Ildikó festőművész kiállítása 482

06.20-11.19. Butellák – kiállítás 1316

11.26-12.15. Gyöngygobelin kiállítás 102

Összesen: 3.004

Kiállítások külső helyszínen: 

Időpont Rendezvény Látogatók száma (fő)

01.28-04.06. SZÁMADÁS c. kiállítás

/Orosháza/

311

06.21-07.31. Minden, ami hímzés

/ József Attila Városi Könyvtár/

190

07.13. Vasutas Nap kiállítás

Makói vasútállomás

121

08.02-09.02. Dömötör Mihály fotókiállítás

/ József Attila Városi Könyvtár/

871

08.21-10.12. Plugor kamarakiállítás 385

09.07-09.08. Hagymafesztivál – kiállítás 110



09.21-09.23. Makó 320 tablós – kamara kiállítás

/Hagymaház/

390

10.16-10.31. Nemes-Fekete Edit kiállítás

/Kárpát Haza Galéria – Budapest/

573

Nemes-Fekete Edit kiállítás

Tornyai János

Összesen: 2.951

Emléktábla avatás:

Időpont Rendezvény Látogatók száma (fő)

2019.01.04. Dr. Tóth Ferenc emléktábla avatása 62
01.25. Könyves-Kolonics József emléktábla 25
09.29. Könyves-Kolonics József emléktábla

avatása a romániai Nagylakon

28

Összesen: 115

Könyvbemutatók:

Időpont Rendezvény Látogatók száma (fő)

01.18. Hegedűs Sándor, a százkezű poilitikus c.

könyv bemutatója

32

01.25. Dr. Demkó – Belánszky Pál: Napló c.

könyvbemutató

45

03.29. III. Múzeumi évkönyv bemutatója 148
05.15. Jámborné Balog Tünde könyvbemutatója 75

05.24. Tamásy Aladár könyvbemutató 58

07.05. TRIANON könyvbemutató 89
09.12. Karsai Ildikó könyvbemutatója 100

Összesen: 547

Konferenciák, találkozók:



Időpont Rendezvény Látogatók száma (fő)

01.14. Emlékházak találkozója 40
03.01. Makó 320 konferencia 60
08.16. Román Kisebbségi Konferencia 80
09.04. Néprajzi konferencia 80
10.24. Néptáncosok baráti találkozója (Puszta J.) 165

Összesen: 425

Megemlékezések, koszorúzások:

Időpont Rendezvény Látogatók száma (fő)

02.01. Galamb Emléknap 30+52

Összesen: 82

Közművelődési  programok:

Időpont Rendezvény Látogatók száma (fő)

02.08. Kubinyi sajtótájékoztató 8
02.09. Mohácsi busók 313+140
04.11. Költészet Napja 32+50
04.18. HÚSVÉTOLÓ 600
04.18. Húsvéti foglalkozás 189
05.14. Könyvtár átadása 150
04.27. Tájházak Napja 60
04.27. Tájházak Csal.csop.Nap 24
05.18. Múzeumok Világnapja 160
05.29. Kihívás Napja 151
06.04. Nemzeti Összetartozás Napja 130

06.21-06.22. Múzeumok Éjszakája 1500
07.13. Vasutas Napi rendezvény 211
08.05. Fejér András est 100
08.06. Szabó Dénes est 80
08.07. Petrás Mária est 120
08.08. Dezső Virág művészete 120
08.09. Galgóczi Sándor művészete 120
08.10. Huszárik Kata 120
08.11. Udvaros Dorottya művészete 150
08.12. Süveges Gergő riporterrel beszélgetés 80
08.13. Szalma Tamás színművészete 40
08.14. Sonkodi Rita művészete 80
08.15. Dr. Marosi László karmester est 80
08.17. Fodor Ilda est 75
08.22. Makói Juhász István művészete 50



08.23. Szentpéteri Csilla est 40
08.25. Csókási rendezvény 190
08.26. Túri Tímea művészete 39
08.27. Szilágyi Éva művészete 100
08.28. Kubinyi Adrienn 80
08.28. Karsai Ildikó tárlatvezetése LABIRINTUS

címmel
20

09.01. Bogárzói rendezvény 97
09.14. Kulturális Örökség Napja(Kereszt-avatása) 40
10.03. „Bőrönd Múzeum” 30
10.17. Magyar festészet Napja 24

10.28-10.31. Múzeumok Őszi Fesztiválja 140
11.06. Maros menti demokrata „A többarcú

szabadkőművesség…”
30

11.07 „Bőrönd Múzeum” 45
11.09. MÁRTON Nap 250
12.19. Karácsony 45
12.31. SZTE-témanap 30

Összesen: 6.083

Táborok:

Időpont Rendezvény Látogatók száma (fő)

06.24-06.28. Nemezelős tábor 105
06.24-06.28. Szorgos kezek 100
06.24-06.28. Kreatív angol tábor 115
07.01-07.05. Vizuális VIDEÓ tábor 115
07.01-07.05. Honismereti tábor 125
07.08-07.12. Angolra hangolva tábor 110
07.08-07.12. Szorgos kezek II. tábor 115
07.15-07.19. Régész tábor I. 115
07.22-07.26. Takács tábor 45
07.22-07.26. Sakk tábor 90
07.22-07.26. Horgolós tábor 115
08.05-08.09. Régész tábor II. 115
08.26-08.30. Fazekas tábor 110

Összesen: 1.375

Művészeti és Honismereti Körök, Klubok

Időpont Rendezvény Látogatók száma (fő)

01.29. Munkácsy Kör 10



02.07. Fazekasok műhelye 6
02.28. ÉFOÉSZ Klub 10
02.28. Honismereti Kör 15
03.12. Városépítők Klubja 20
03.13. Műzli Klub 30
03.16. Olvasó Klub 20
03.18. Honismereti Kör 20
04.03. Műzli Klub 16
04.24. Műzli Klub 14
05.03. MENYÜKE 25
05.22. Munkácsy Kör 12
05.31. Diabetesz Klub 34
08.29. Honismereti Kör 30
09.04. Munkácsy Kör 8
09.11. Munkácsy Kör 8
09.25. Hadirokkantak, hadiözvegyek és Hadiárvák

találkozója

30

09.25. Munkácsy Kör 8
09.26. Honismereti Kör 38
10.02. Munkácsy Kör 8
10.30. Munkácsy Kör 8
11.06. Munkácsy Kör 8
11.13. Munkácsy Kör 8
11.20. Munkácsy Kör 8
11.27. Munkácsy Kör 8
11.28. Honismereti Kör 35
12.04. Munkácsy Kör 8
12.11. Munkácsy Kör 8
12.18. Munkácsy Kör 8

Összesen: 461

Gyermek szakkörök:

Időpont Rendezvény Látogatók száma (fő)

03.02. Horgoló Szakkör 8
03.07. Fazekas Szakkör 6
03.18. Fazekas Szakkör 7
04.01. Takács Szakkör 6
04.04. Fazekas Szakkör 5
04.08. Takács Szakkör 6
04.11. Fazekas Szakkör kicsiknek 20
04.11. Fazekas Szakkör nagyoknak 5
04.18. Fazekas Szakkör 4
04.25. Fazekas Szakkör 5
05.09. Fazekas Szakkör 5
05.23. Fazekas Szakkör 5



Összesen: 76

Vetélkedők:

Időpont Rendezvény Látogatók száma (fő)

03.14. ROADSHOW-Mozaik Múzeumtúra 291
05.06. Honismereti vetélkedő alsósoknak 30
05.0.7 Honismereti vetélkedő felsősöknek 30
05.22. Honismereti vetélkedő 30

Összesen: 381

JAM látogatók száma:  29.295 fő       

Espersit-ház látogatói:    3.166 fő 

Összesen: 32 461 fő

A részletes adatokat lásd 1.sz. Melléklet

5. Humán erőforrásaink:

2016-ban  személyi  változás  történt,  január  elsejével  egy  fél  állású  képzőművészt  tudtunk

alkalmazni.  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, a 2019-os évben így lehetőségünk nyílt 5 főt alkalmazni különböző feladatokra, ezzel

segítve,  és  könnyítve  a  szakdolgozók  munkáját.  Egy  kiegyensúlyozott  munka  évet  tudhatunk

magunk mögött,  aholmindenki  tudja  a  feladatát, és  azt  a  legmagasabb szakmaisággal  végzi.  A

szakfeladatokat ellátók alacsony létszáma miatt, minden feladatot közösen végeznek el a kollégák.

Így egy erős közösséggé váltunk. 

A nyári  időszakban  18  fiatalt  /18  évet  betöltött/ tudtunk  alkalmazni  a  Munkaügyi  Központ

támogatásával.  Ifjúsági  Garancia  Programhoz  csatlakoztunk,  és  a  legtöbb  fiatalt  90  napig

foglalkoztattunk.  Ez  a  program segített  a  nyári  szabadságok  kiadása  idején,  és  olyan  munkák

elvégzésére adott lehetőséget, melyekre az év folyamán nem volt módunk. Természetesen a fiatalok

a muzeológusok és gyűjteménykezelő kollégák segítségével, irányításával végezték a feladatokat.

41 fő /16-18 év/ diákmunkás segítette a nyári programjaink lebonyolítását. Ezt a lehetőséget is a

Munkaügyi Központtól kaptuk.



6. Közönségkapcsolat

A múzeum közönségkapcsolatát e-mailben (600 cím), Facebook oldalunkon (3076 követőnk),

weboldalon (90 944 érdeklődő) - amelynek napi látogatottsága 3000- 4500 között van -, és az írott

és internetes sajtó (Délvilág, Makói Mozaik, makohirado.hu, radio7.hu stb.) adta lehetőségek ki-

használásával tartja. Költségvetésünk nem biztosít lehetőséget a hirdetések feladására, ezért azokat 

támogatók segítségével oldjuk meg. A múzeum együttműködést kötött a Glorius Hotel-el, a Bás-

tya és a Szent Gellért Borházzal, miszerint éves támogatói jegyet vásárolnak a múzeumtól, ennek 

fejében ezen szállásadók vendégei ingyen látogathatják az intézményünket.

 A múzeum programjainak döntő többségét  a Makói Önkormányzat, az elnyert pályázati támogatá-

sokból szervezi- és valósítja meg. Mindenképp szeretnénk ezt a következő időszakban így folytatni.

A múzeum széles baráti körrel rendelkezik, akik az említett segítségen túl ötleteikkel is hozzájárul-

nak az intézmény működéséhez. Kiemelt támogatónk volt a Makói Múzeumért és Kultúráért 

Alapítvány. A két levelezős vetélkedő és közművelődési programok 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 kapcso-

lódó kutatási tevékenység lehetőségének biztosítása. 2019-ben 17 kutató 20 alkalommal kereste 

meg a makói intézményt  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 csök-

kent munkaképességű önkéntesünk volt, akik összesen 1100 munkaórát teljesítettek, addig 2019-

ben 13 főre emelkedett a számuk!

A múzeumnak 20 középiskolával van együttműködési szerződése az iskolai közösségi szolgálat te-

kintetében. A makói középiskolák mellett szegedi, kecskeméti, békéscsabai oktatási intézmények is 

felvették velünk a kapcsolatot. Az elmúlt esztendőben 42 diák vállalt nálunk rövidebb – hosszabb 

önkéntes munkát.

Az együttműködés sikeres a múzeumra és a diákokra nézve egyaránt.

2017 2018 2019
34 diák – 167 óra 38 diák – 200 óra 42 diák- 230 óra



A diákok részt vettek kertrendezésben, a múzeumi családi napok rendezésében, kézműves 

foglalkozásokon, 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 József Attila Múzeum látogatóinak száma 2018-hoz viszonyítva /27 000 fő/ 2019-ben 5000 fővel 

nőtt /32 461/. Ez a kiemelkedő szám a kiállítások sokszínű és változatos témáinak, az EFOP-

3.3.2.-16-00174 „Menjünk mi is múzeumba” című projektnek is köszönhető.  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. 

2019-ben sem változtattuk a belépőjegyek árain. A felnőtt jegy 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. De egyre több oktatási intézmény és önkormányzat 

fedezi fel, hogy a múzeumlátogatás jó befektetés a művelt és kultúrát szerető ifjú generáció 

neveléséhez. 

Mindenképp szeretnék az elkövetkezendő időszakban a jegyárainkon változtatásokat eszközölni. 

Látogatószám növekedése:

2014 2015 2016 2017 2018 2019

11 225 fő 15 640 fő 14 566 fő 17 061 fő 27 000 fő 32 461 fő

5. Tudományos kutatások az intézményünkben:

Forgó Géza, történész:

1. Csókási emlékek Riport készítés Oláh József csókási gazdálkodóval.

2. Árvízi emlékek gyűjtése A hódmezővásárhelyi levéltárban fellelhető anyag kigyűjtése (rendkívül 

nagy anyag van, több alkalommal át kell utazni!) A feltárt levéltári anyag feldolgozása.



3. Emléktáblák befejezése. Az anyag nyomdai előkészítése.

Nagy Gábor, néprajzkutató:

1.A Makó környéki pásztorok életmódjáról, hagyományos állattartásról és a juh tartás eszközeiről 

kezdte meg kutatásait. 

Szikszai Zsuzsanna, néprajzkutató:

1. Makó és környéki Máriás – házak a 20. században. Jelentőségük, üzentük, szimbolikájuk

2. Asztalos P. Kálmán szellemi hagyatéka

6. Konferenciák, előadások, publikációk és továbbképzések

Forgó Géza, történész:

1. Néprajzkutatók IV. Makói Találkozója. Makó, 2019.09.04. Grand Hotel GLORIUS

2. Múzeumi Kutatások Csongrád Megyében 2019

Móra Ferenc Múzeum (Szeged), 2019.12.10. -  "Hegyet küldjél!"

Nagy Gábor, néprajzkutató 

1.  II.  KEPCon  Európai  Pásztorkutyás  Konferencia  és  Szabadegyetem.  Szeged,  2019.05.03-04.

AGORA  Pásztorok kerekasztal beszélgetés moderátora 

2. Néprajzkutatók IV. Makói Találkozója. Makó, 2019.09.04. Grand Hotel GLORIUS

Cigájás juhászok a Dél-Alföldön és a Délvidéken

3.  Doktori  Iskolák  VI.  Nemzetközi  Magyarságtudományi  Konferenciája.  Folytonosság  és

megszakítottság a magyar kultúrában. UNIVERSITÄT WIEN.

A  cigája  juhfajta  tenyésztésének  folytonossága  a  csanádi,  a  bánáti  és  bácskai

juhászcsaládoknál.

4. Pásztorkultúra, pásztorzene címmel előadást tartott a Hagyományok Házában. 2019.11.12.

5. Múzeumi Kutatások Csongrád Megyében 2019

Móra Ferenc Múzeum (Szeged), 2019.12.10. - A csókai Banka juhászcsaládról.

Szikszai Zsuzsanna, néprajzkutató



1.Élő hagyomány a Tájházban  A Magyarországi Tájházak Szövetsége XVII. Országos Szakmai 

Találkozója 2019. szeptember 26-28.-Boldog A makói skanzenben történt fejlesztések bemutatása

2 .  A Kelemen László Kulturális Emlékéért Kulturális Alapítvány és Csanádpalota Város 

Önkormányzata Asztalos P. Kálmán halálának 30. évfordulója alkalmából emléknapot, emlékülést 

szervezett. 

Asztalos P. Kálmán írásai a makói József Attila Múzeum adattárában

3. Csanádpalota- Asztalos P. Kálmán könyvbemutató- 2019. július 5-6.

„ Látástúl vakulásig”- önéletrajzi írás 1944-74-ig

4. Néprajzkutatók IV. Makói Találkozója. Makó, 2019.09.04. Grand Hotel GLORIUS

József Attila Múzeum 3. Évkönyvének bemutatása

5.  Magyarországi  Tájházak  Szövetsége  Dél-Magyarországi  Regionális  Találkozója  a  szegedi

Napsugaras Tájházban 

Tárgyalkotó hagyományaink című konferencián - 2019. október 11. 

A fonott tárgyak jelene és múltja Makón és környékén

6. Múzeumi Kutatások Csongrád megyében – 2019.

Móra Ferenc Múzeum (Szeged), 2019.12.10. - 

 "Leszek, aki voltam.." Avagy Asztalos P. Kálmán emlékezete Csanádpalotán

Publikációk: 

Forgó Géza, történész

Emlékek a csókási tanyavilágból. Szerk. Forgó Géza. Makó, 2019.

1. Áttekintés a makói tanyavilág kialakulásáról. In. Emlékek a csókási tanyavilágból. Makó, 2019. 
7-14.
2. Oláh József emlékei Csókásról. In. Emlékek a csókási tanyavilágból. Makó, 2019. 17-80.

3. Emléktáblák és emlékjelek Makón. Makó, 2019.

4. Etsedi Miklós és Szikszai Benjámin makói prédikátorok. In. Történeti Muzeológiai Szemle 17. 

Szerk. Ihász István. Budapest, 2019. 107-116.

5. Emlékek a csókási tanyavilágból. Szerk. Forgó Géza. Makó, 2019.

Nagy Gábor, néprajzkutató



1. „De ha sömmi nem volt hozzá, úgy is nagyon jó volt!” A kemenceépítés és -használat gyakorlata

Csókáson.  In:  Forgó Géza  (szerk.):  Emlékek  a  csókási  tanyavilágból.  Kiadó:  Oláh  József  és  a

Csókásiak Baráti Köre. Makó, 2019. 81-104.

2.„Ez nekünk olyan,  mint  a  mai  üzletembernek a  VERSACE!” Csanádi  és  csongrádi  juhászok

szűrei a 20-21. században. In: Nagy Gábor (szerk.): A Makói József Attila Múzeum Évkönyve III.

Makó, 2019. 164-197.

3. A csókai Banka juhászcsaládról. In: Hegedűs Anita – Medgyesi Konstantin (szerk.): Múzeumi

Kutatások Csongrád Megyében 2019. Móra Ferenc Múzeum. Szeged, 2019. 77.

4.Cigájás juhászok a Dél-Alföldön és a Délvidéken. In: Nagy Gábor (szerk.): Néprajzkutatók IV.

Makói Találkozója. József Attila Múzeum. Makó, 2019. 14-16.

Szikszai Zsuzsanna, néprajzkutató

1. "A tudós makai"  In: Marosvidék 19. évf. 3. szám Makó 2018.  3-5.

2.  "Maros menti Konstantinápoly" - avagy egy kísérlet, amely nagy sikert aratott In: Marosvidék

20. évf. 3. szám 2019. 65-66. 

3.  Egy kiállítás margójára - Blaskovich kiállítás Királyhegyesen címmel cikked. In: Marosvidék 20.

évf. 3. szám 2019 72-76.

4.  "Addig  leszünk  magyarok,  míg  magyarul  énekelünk  és  magyarul  táncolunk!"  Kallós  Zoltán

(1926-2018) néprajzkutató öröksége - Makói Honismereti Híradó 2018/1-2. 70-72. oldal

5. „Széles Bánátnak vándorlegénye”-, akit nem papnak teremtett az Isten  Kálmány Lajos 

néprajzkutató, katolikuspap, halálának 100. évfordulóján tartott megemlékezés  - Makói 

Honismereti Híradó 2019/1-2. 64-67. oldal

6.  Ajánlás  In:  Tamasy  Aladár  :Menekülés  az  ismeretlenbe  és  visszatérés  a  boldog  semmibe

1944.09.21. – 1945.09.21. Napló A naplót írta Hangai Etelka 2019.  3.

7. Ajánlás In: Erdei Gáborné: Dél-alföldi  fehérhímzések Makó és térségében Makó 2019. 3.-4.old.

Továbbképzés: 

Forgó Géza - Múzeumi digitális technológiák az oktatás szolgálatában c.  tanfolyamot végzett a 

Szentendrei Néprajzi Szabadtéri Néprajzi Múzeum Képzési Központjában, 2019. októberében.

Csengeriné Szabó Éva – múzeumpedagógus a Fogyatékos személyek a közművelődés, a 

múzeumok, a könyvtárak világában (A közművelődés, a múzeumok, a könyvtárak területén dolgozó

szakemberek felkészítése a fogyatékos személyek szolgáltatáshoz való egyenlő esélyű 

hozzáférésének biztosítására c. képzést végzett az EFOP 1.9.2. – VEKOP-16-2016-00001 kódszámú

MONTÁZS projekt – A fogyatékos személyek számára nyújtott szakmai és közszolgáltatások 



hozzáférhetőségének kialakítása, fejlesztése című kiemelt projekt keretében 2019. november- 

decemberben.

Szikszai  Zsuzsanna –   Minőség  menedzsment   c.  tanfolyamot  végzett  a  Szentendrei  Néprajzi

Szabadtéri Néprajzi Múzeum Képzési Központjában, 2019-március.

7.  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.

2019 -ben az előírt bevételt sikerült elérni, sőt a pályázatoknak köszönhetően megsokszorozni, 

4.956.310 Ft. 

A múzeum közel 46 millió forintból gazdálkodott, melynek a fele állami szakmai normatíva,  a 

másik fele pedig a Makó Város Önkormányzatának a támogatása

A makói múzeum működtetésében törekedtünk a költséghatékonyságra.

8. Pályázatok

A József Attila Múzeum minden olyan lehetőséget megragad, amellyel az itt folyó tudományos,

szakmai, közművelődési, múzeumpedagógiai munkát tudjuk segíteni, támogatni. 

1.  „Örökségünk”   A városunk  szellemi  és  tárgyi  kulturális  örökségének  /hagyományok,  jeles

napok, évfordulók, mesterségek/ feldolgozása, bemutatása és továbbadás a fiatal generáció számára.

Makóért Helyi Közösség - A helyi és térségi hagyományok megőrzését, átörökítését és gazdasági

hasznosítását elősegítő események, programok című, TOP-7.1.1-16-H-089-3 helyi felhívására.

Támogatás: 18 542 038 Ft 

A Makói Múzeumért és Kultúráért Alapítványon keresztül adtuk be a pályázatunkat.

Státusza: hatályba lépett szerződés

2. Maros-menti Konstantinápoly -  Nyitott kapuk -2019

Készült a Makóért Helyi Közösség

A kulturális és művészeti örökség ápolása a makói közösség- és identitástudat-építés előmozdítása

érdekében című,  TOP-7.1.1-16-H-089-4 helyi felhívására.

Támogatás: 6 000 000 Ft 

Az Istók Margit Alapítványon keresztül adtuk be a pályázatunkat.



Státusza: hatályba lépett szerződés

3.  „2019. évi Járásszékhelyi települési önkormányzatok által fenntartott múzeumok szakmai

támogatása” című pályázat.

Ezen pályázat keretében raktári egységek állományvédelmi fejlesztésére kértük a támogatást.

Támogatás: 3 600 000 Ft.

Státusz: megnyert , 100%-ban támogatott

4.  2019-ben  az  EFOP-3.3.2.-16-00174  „Menjünk  mi  is  múzeumba”  című  projekt  második

szakaszába léptünk.

Felhasználható támogatás: 10 000 000 Ft. / ezt a támogatást elkülönített számlán kellett kezeljük,

így nem jelent meg az intézményünk költségvetésében.

9. Összegzés:

Múzeumunk létérdeke a  gyűjtemények tudatos,  meghatározott  koncepció szerinti  gyarapítása és

olyan, gyűjteményekre alapozott kiállítások, tudományos kutatások, múzeumpedagógiai programok

megvalósítása,  amelyek  multifunkcionális  módon,  a  különböző  társadalmi-kulturális  rétegek  és

korosztályok igényeinek figyelembe vételével képesek közvetíteni a város és környezete kulturális

értékeit .

Az elmúlt időszak summázata:

Megőriztük értékein javát, emberségünket, és önmagunkat. Győztük az évet kitartással türelemmel,

ötletekkel, lassacskán megtanuljuk, hogy egymással szót értve tudunk előre haladni, mert ebben van

az erő.

Makó, 2019. március 26.

Szikszai Zsuzsanna

József Attila Városi Könyvtár és Múzeum igazgató
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