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Beszámoló az intézmény 2018. évi szakmai tevékenységéről
Összegzés
Gazdálkodás: Az intézmény kiegyensúlyozott gazdálkodást végzett,a támogatásokat
arányosan használtuk fel, a költségvetési keretet nem léptük túl, év végén némi
megtakarítás jelentkezett. A könyvtár valamint a múzeum infrastrukturális
fejlesztésére kiírt EFOP pályázatok forráshiány miatt kimerültek, így bővülésre,
költeni nem tudtunk. A régészettel kapcsolatos bevételekhez akkor tudunk
hozzájutni, ha a megyei Járási Hivatal megadja a szükséges engedélyeket ezen
feladatok ellátásához. Ez a folyamat fél éve tart, de mivel számos tényezője van, így
várhatóan csak 2019-ben fogjuk tudni a régészeti szakfelügyeletet elkezdeni ellátni.
A terembér bevétel a különböző pályázatos tanfolyamoknak (nyelvi és informatikai)
köszönhetően várakozáson felül teljesült. Az irodatechnikai szolgáltatások bevételei
érezhetően visszaestek. Az elektronikus ügyintézés terjedésével és talán a
környezettudatosság fokozódásával ellemzően kevesebb volt a fénymásolás,
nyomtatás annak ellenére, hogy az áraink a legversenyképesebbek. A bevétel egy
része a pedagógiai intézmények megrendeléseiből áll össze, ám az eszközparkjuk
javulásával kevésbé vannak a mi szolgáltatásainkra rászorulva.
Humán erőforrás:
A könyvtár dolgozóinak szakmai ellátottsága az utóbbi három évben három fő
szakképzett könyvtárossal csökkent. 2017-ben nyugdíjba ment egy felsőfokú
végzettségű kolléga, helyette egy kulturális felsőfokú, de nem szakirányú
képzettségű kolléganőt sikerült felvenni. 2018-ban állást változatott egy középfokú
végzettségű, az ő helye nem lett betöltve. Jelenleg egy fő felsőfokú könyvtáros
végzettségű kolléganő van GYES-en, és hamarosan követi őt még egy. A kieső
munkaerő pótlására közfoglalkoztatásban került sor. A munkalehetőséget
meghirdettük több alkalommal is, de mindössze egy frissen végzett könyvtáros
jelentkezett. Sajnos ő más okokból, kommunikációs készségeinek hiányossága
valamint a Szegedről bejárás nehézségei miatt egy hónap után távozott. Ez évben
feleannyi könyvtáros fog dolgozni, mint három éve, ami a szakmai munka romlásával
járhat együtt. A problémát egyrészt a kollégák beiskolázásával, másrészt több
közfoglalkoztatott alkalmazásával próbáljuk megoldani. A probléma ebben az, hogy
a számos szakmai feladat komoly hátrányt szenved. Idén tervezzük, hogy két

kolléga beiskolázásra kerül, és átképzéssel megszerzi az emelt középfokú
könyvtáros végzettséget.
A múzeum szakmai létszáma hosszas várakozás után egy fél állású régésszel bővült és
egy részmunkaidős műtárgyvédelmi felelőssel, melynek alkalmazását jogszabály írja
elő.
A közfoglalkoztatási lehetőséget számos tevékenységre kihasználtuk mindkét
intézményben. Az e-sport szervezése szinte teljesen ezen alapszik, de a
műtárgyvédelmi szakfeladatok operatív ellátása, vagyis a tényleges műtárgykezelés
is. Az egyszerűbb feladatok közül digitalizálásra és marketing tevékenységre, a
bonyolultabbak közül még különböző informatikai szakfeladatokra is
közfoglalkoztatási lehetőséget használunk. Az intézményhez tartozó négy telephely
és a Síp utcai múzeumi raktár karbantartási feladatai is közfoglalkoztatásban
oldódnak meg, szakképzett munkaerővel.További előny,hogy a karbantartóként
dolgozó közfoglalkoztatott a régészeti feladatokban is tevékenykedik, és amatőr
fémkeresősként a múzeumhoz kapcsolódó fémkeresős önkéntesi munkát
koordinálja a régész felügyeletével.
Önkéntesség: Az előbb említett legális fémkeresős önkéntesek, négy fővel a régész
vezetésével számos rendkívül értékes lelettel gazdagították a múzeum
gyűjteményét, melyről a múzeum ez évi első, Közkincsé tétetik!című kiállítása is
tanúskodik. Az ötven órás közösségi szolgálatban összesen hét fő végzett hasznos
munkát, táboroztatás, rendezvényszervezés, szóróanyag terítés munkálatokban.
Közös pályázatok más intézményekkel:
TOP 5.3.1-16-CS1-2017-00007 A helyi identitás és kohézió erősítése CsongrádonBelváros és Bökény közösségi életének fejlesztése.
Közösségteremtő és közösségformáló pályázat,melyben az intézmény aktív
szerepet vállal a közösséggel a programok megvalósításában.
EFOP 3.3.2 elnyert összeg 25 millió forint. Fő lebonyolító partner a Csongrádi
Információs Központ, ami 11 oktatási intézménnyel partnerségben 300 órányi
foglalkozást fog tartani 2018.06.01-től másfél éven, három iskolai féléven keresztül.
„Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás” című, EFOP-1.3.1-152016-00001 azonosítószámú projekt keretében „CsongrádON – Városismereti
kalandjáték közösségi kidolgozása” mintaprojekt megvalósítása a Művelődési
Központtal és civil szervezetekkel, önkéntesekkel közösen. A záró rendezvényre a
Borfesztivál keretében került sor. A kalandjáték elérhető mindenki számára. További
fejlesztéseket tervezünk a jövőben.
Új rendezvényként, hosszas előkészület után került megvalósításra egy egyedülálló
e-sport rendezvénysorozat, melyet első alkalommal a múzeumban szervezett meg
Jónás Attila vezetésével három közfoglalkoztatottból és két önkéntesből, valamint

két 50 órás közösségi szolgálatosból álló csapat. A rendezvényen 94 fő tizenéves
jelent meg, így a helyet azonnal kinőttük, ezért legközelebb már a könyvtár
helyiségeiben volt a folytatás, több új elemmel, pl táncversennyel, társas játékokkal.
Ezt a forgatókönyvet követve áprilisban, júliusban és novemberben rendeztünk még
bajnokságokat. Régiós szinten is felfigyeltek az eseményre, hiszen megjelent
szentesi és kecskeméti csapat is. A győzteseknek eddig mindig tudtunk
nyereményeket adni átlagosan 20-25 ezer forint össz. értékben támogatásból
(önkormányzat, szponzorok) vagy saját erőből. 2019-ben fizetőssé kívánjuk tenni a
rendezvényt, (500Ft/fő) így önfenntartó lehet. Tapasztalatunk szerint jó ha az
internetező és online játékokat kedvelő fiatal felhasználókra nem valamiféle
“ellenségként” tekintünk, hanem levetkőzve a sztereotípiáinkat, belépve az ő
érdeklődési köreikbe kínálunk nekik valódi élő kapcsolati lehetőségeket,
alternatívákat az idő magányosan való eltöltése helyett. Mindezzel közelebb hozzuk
a generációkat is egymáshoz. Az kezdeményezés eredményei megleptek minket is.
Átlagosan 70-80 fő volt a résztvevők létszáma, összesen 290résztvevő jött el a
négy hétvégén (8 nap). 38 lány/252 fiú
Átlagéletkor: 16,2 év
Az interneten keresztül 2671 fő nézte a rendezvényt, és egy saját Facebook
csoportot is létrehoztunk, melynek jelenleg 192 fő tagja van a környékről.
Ilyen mértékben önkéntes részvétellel bevonzani ezt a korosztályt nagyon nehéz.
Közösségteremtés és szórakoztatás mellett egy-egy komolyabb téma is helyet
kaphatna rendezvényeinken. További terveink, hogy a kialakult bázis létszámot
tovább erősítjük és számokra izgalmas kulturális eseményeket tartunk, pl irodalmi
műsor, prevenciós előadások.
Karbantartási, állagmegőrzési feladatok:
Karbantartásra minimális összeget tudtunk fordítani, a fák nyesését és az ereszek
tisztítását tudtuk csak elvégezni fizetett bérmunkában. Sajnos a nagyobb léptékű
feladatok rendre tolódnak. A könyvtár hátsó tároló része, valamit a raktár állapota
egyre romlik. A raktárak ajtaja nem nyílik, a fa szétrohadt, máris életveszélyes
használni. Terveink szerint saját karbantartónk fémvázat készít, melyre hullámlemez
burkolattal kerül fedés, így mindössze az anyagköltséggel kell számolni.
A múzeum Iskola u 2. épületének irodájának állagromlásáról egy fotódokumentáció az
1. mellékletbentalálható.
I.: Csemegi Károly Könyvtár
I. 1.: Humánerőforrás
Változások: 2017-ben egy fő könyvtáros végzettségű nyugdíjba ment, helyette egy fő
kulturális szakembert vettünk fel. 2018 év során egy fő könyvtáros végzettségű
kolléganő távozott, egy fő GYESre ment.
Év végi állapot:

4 fő felsőfokú könyvtáros végzettséggel, ebből egy fő GYES-en
2 fő felsőfokú végzettséggel, ebből 1 fő plusz középfokú szakirányú végzettséggel
1 fő informatikai felsőfokú végzettséggel
1 fő könyvtáros középfokú végzettséggel
1 fő közfoglalkoztatásban, majd pályázatból finanszírozva könyvtári kisegítőként
Technikai dolgozó:
1 fő takarító
1 fő közfoglalkoztatásban karbantartóként az egész intézményre
2018-ban nem volt két hetes nyári bezárás a táborok miatt. A saját szervezésűek három
hétig tartottak, a rajtunk keresztül a Galliban és a Széchenyiben megvalósulók pedig
öt hétig. A nyári bezárás helyett téli leállással számoltunk az ünnepek előtt, így
fűtésben is megtakarítás lépett fel, valamint kevesebb kiesés volt a forgalomban is.
I. 1.: Intézményi események:
03. 26. Internet Fiesta záró konferencia
05. 27 - 28.: Kárpát-medencei Könyvtárosok konferenciája
05.12. Szakmai látogatás a kunszentmártoni múzeumban.
06. 18 - 22. Mesetábor
07. 30 - 08.10. Erzsébet tábor a könyvtárban: Mátyás király udvarában I-II.
11.06. Magyar Könyvtárosok Világtalálkozója
12.17 Informatikai és Könyvtári Szövetség taggyűlése
I. 2.: Alapfeladatok ellátása:
Beszerzés:
Összesen: 2.060 db, 4.174.518,- Ft értékben (Önkormányzati
támogtás+Érdekeltség növelő támogatás+Márai program pályázata+ajándék
könyvek becsült értéke)
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2018 során is kaptunk könyvhagyaték ajándékot, melyet átválogatás után
felhasználtunk, illetve adományként továbbadtunk.
Állományapasztás:
Felnőtt könyvek: 1262 db
Gyerek könyvek: 53 db
Összeg: 731.638 Ft
Az álományból kivont könyveket a helyi általános iskoláknak ajánljuk fel papírgyűjtési
akciókra.
Könyvtárhasználati adatok Csongrádon:
Regisztrált használó: 1.838 fő
14 éven aluli: 551 fő
14-65 év közötti: 1.034 fő
65 év feletti: 253 fő
Ebből újonnan regisztrált: 240 fő
Aktív használó (könyvet is kölcsönöz): 1.294 fő
Személyes (helybeni) használat (HUNTÉKÁ-ban beléptetett + a könyvtárat
olvasójegy nélkül használó) : 15.390+ 6.103 = 21.493 fő
Internethasználat: 1.541 fő
Kölcsönzött dokumentum: 30.870 db
Könyvtárközi küldött kérés: 116 db
Könyvtárhasználati adatok Bokroson:(féléves adatok, mert a második félévben
felújítás miatt zárva volt a könyvtár)
Regisztrált használó: 37 fő
14 éven aluli: 30 fő
14-65 év közötti: 6 fő
65 év feletti: 1 fő
Ebből újonnan regisztrált: 3 fő
Aktív használó (könyvet is kölcsönöz): 37 fő
Személyes (helybeni) használat(HUNTÉKÁ-ban beléptetett + a könyvtárat
olvasójegy nélkül használó): 450 + 224 = 674 fő
Internethasználat : 13 fő
Kölcsönzött dokumentum: 411 db

A könyvtár használati adatai a lakosság arányára vetítve.
I. 3.: Sikeres pályázatok:
A Piroska István élete és munkássága kiadványra a Miniszterelnökség
1.000.000 Ft összegű támogatást nyújtott.
A „Közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztése, szolgáltatási portfóliójuk
bővítése” GINOP-3.3.1-16-2016-00001 azonosító számú kiemelt projekt
keretében A DJP pontok (Digitális Jólét Pont - korábbi E-Magyarország
Pontok): Eszközök és infrastrukturális fejlesztés a csongrádi és a bokrosi
könyvtárban. Elnyert eszközök helyenként: 2 db laptop, 2db tablet, 2 db
okostelefon, 2 db pendrive, 1 db projektor, kiegészítők, egy kiépített belső és
egy külső wifi végpont. Mindehhez két tanfolyam is tartozik, melyet Fodor
Tibor informatikus és Illés Péter végzett el.

I. 4.: Rendezvények:
A könyvtár rendezvényein 2019-ben összesen: 4.045 fő vett részt.
I. 4.1.: Rendszeres rendezvények:
Meseklub 
havonta - óvodásoknak, kisiskolásoknak mesehallgatás és bábok, képek,
díszek készítése
Hagyományőrző klubhavonta, néphagyományok, népszokások és kézműves
alkotások készítése
Társas- és szerepjáték klub– havonta
Diákönkormányzat ülése havonta a múzeumban vagy a könyvtárban.
I. 4.3.: Kulturális, közművelődési, közösségi rendezvények:
Felnőtt:
Március 
21-28 .: Internet Fiesta rendezvényei - rendezvényen 198 fő vett részt.
Május 27-28.: Kárpát-medencei könyvtárosok konferenciája:

Meghívott országok:Ausztria, Románia, Szerbia, Horvátország, Szlovákia, Szlovénia,
Ukrajna, Magyarország
Résztvevők száma: 106 fő
Határon túli résztvevők száma: 42 fő
Az Informatikai és Könyvtári Szövetség 2005 óta szervezi meg csongrádi helyszínnel
ezt a szakmai konferenciát, amelyre a Kárpát-medence országaiból érkeznek
könyvtárosok és könyvtáros szakmai szervezetek vezetői, valamint Magyarország
szinte minden megyéjéből a szakmai érdeklődők. Ebben az évben is egyre több
olyan magyarországi könyvtár képviseltette magát ezen a rendezvényen, amelyik
együttműködést, testvérkönyvtári kapcsolatot alakított ki határon túli könyvtárral a
konferenciának köszönhetően. A kollégák szerte határon innen és túl várják ezt az
alkalmat, hogy újra a csongrádi környezetben találkozhassanak egymással.
Gyermek:
Június 5. 
Bíró György , a MAVIR főmunkatársa előadása “A madarak élete az
energia közelségében” címmel előadás 2 csoportnak (67 fő)
Június 12-én az Ünnepi Könyvhét alkalmából a Gyermekkönyvtár vendége volt
Holden Rose, alias Kovács Attila író, aki 3 rendhagyó irodalomórát tartott
különböző korosztályú gyerekeknek és középiskolásoknak a könyvekről, az írásról
és az olvasásról, 6 csoportnak (148 fő részvételével)
Június 18 - június 22. Mesevilág Mesetábor – mesefoglalkozások és kézműves
alkotások készítése, összesen 17 könyvtári foglalkozással; egy nap kerékpáros
kirándulás a Family Farm Várbirtokra, ahol 5 féle foglalkozás volt.
Szeptember 26-án az Országos Könyvtári Napok alkalmából vendégünk volt
Sohonyai Edit ifjúsági regényíró, aki író-olvasó találkozót, interaktív előadást
tartott a kamaszoknak 70 fő részvételével (NKA támogatással)
Október 3-tól december 13-ig az EFOP 3.3.2-16 “Hozzáadott érték - Komplex
program Csongrád és térsége köznevelésének eredményességéért” nyertes
pályázat keretében a “Kulturális óra a könyvtárban” 5 programja valósult meg a
Kozmutza Flóra Iskola tanulóinak, valamint a “Kalandra fel! - Kulturális órák a
könyvtárban” című programsorozatból
a Fedezzük fel a könyvtárat!
könyvtárhasználati foglalkozások 6 alkalommal 6 iskolának, a Márton napi
foglalkozások szintén 6 alkalommal 6 iskolának, 2 Honismereti foglalkozás,
valamint a “Léleksimogató foglalkozássorozat 3-4. osztályosoknak” fejlesztő
biblioterápiás foglalkozásaiból 4 iskolának 11 foglalkozás valósult meg a
könyvtárban.
I. 4.4.: A használó képzést szolgáló alkalmak:
Február 13-tól “Fedezzük fel a könyvtárat!” címmel játékos könyv- és
könyvtárhasználati foglalkozások 5. osztályosoknak 4 alkalommal

Március 20 - április 12. Óvodások hete rendezvénysorozat – „Tavaszi zsongás”
címmel a város minden nagycsoportos óvodásainak játékos irodalmi foglalkozások 8
alkalommal
Április 23 - május 14. “Iskolások hete” rendezvénysorozat a város 3. osztályosainak,
8 alkalom
Október 15 - november 19. Fedezzük fel a könyvtárat! könyvtárhasználati
foglalkozások 6 alkalommal 6 iskolának
I. 4.5.: Olvasáskultúra - fejlesztő programok:
Gyermekkönyvtárban:
Január 15 -től 3 foglalkozásból álló sorozat “Barangolás a könyvek birodalmában”
és 
“Jeles napok, ünnepi szokások”címmel 4. osztályosoknak
Április 11. 
Költészet napja: “Csillaghúr és barátai” címmel Sás Károly író, költő zenés
verses interaktív gyermekelőadása kisiskolásoknak (64 fő részvételével)
Október 2-4. az Országos Könyvtári Napok keretében 2 gyermekfoglalkozás, zenés,
játékos előadás (összesen 87 fő részvételével)
I. 4.6.: Digitális kompetencia fejlesztő programok:
Március 21-28. Internet Fiesta keretében 5 alkalommal internetes foglalkozások
gyerekeknek
Egész évben folyamatosan, informatikai tanfolyam aktív és idős korúaknak, valamint
fogyatékkal élőknek. Mivel a lebonyolítás helyszíne a múzeum oktatóhelyisége, így
részletesen kifejtve ott.
Április 27-28., július 20-21. és november 17. E-sport játék és verseny
I. 4.7.: Egyéb rendezvények:
Február 8. : Botos Katalin könyvbemutatója “Ismeretlen ismerősök” címmel
Február 13. : Bede Ádám előadása Kurgánok a Tiszántúlon és a Maros-Tisza közén
címmel
Február 17.: “Attila fia, Csaba királyfi” címmel Lezsák Sándor előadása
Február 21.: A Hazajáró c. honismereti televíziós műsor közönségtalálkozója
Március 1.: “Péntek volt és 23” c. kiállítás megnyitója
Április 11.: Hajnali versmondás a Tisza partján
Április 19., október 11.: Történelmi vetélkedő általános iskolásoknak
Április 27. Óvónők vetélkedője a könyvtárban
Május 23.: “Piroska János élete és munkássága” c. könyv bemutatója
Május 27.: “Kosztolányi csodái” c. kiállítás megnyitója
Szeptember 27.: Csomák Lászlóné textilszobrász kiállításmegnyitója
Október 3.: Süli István könyvbemutatója
November 23.: “Makacs méz” címmel Pipei Borbála kiállításmegnyitója

November 28, december 12:. Korlátok mögött? - Digitális gyermekvédelem
szülőknek c. előadássorozat
I. 4.8.: Fogyatékkal élők rendezvényei:
Január 17., április 24., és december 5. a Fogyatékkal Élők Nappali Intézménye
ellátottjainak mesefoglalkozások, kézműves alkotás, díszek készítése.
I. 4.9.: 
A bokrosi fiókkönyvtárban:
9 alkalommal kézműves foglalkozás és olvasáskultúra- fejlesztő programok.
Összes résztvevő: 78 fő.
I.5.: Karbantartás, felújítás:
Szúnyoghálók, függönyök beszerzése, beszerelése.
Folyamatosan, ingyenesen használható ásványvizes ballon kihelyezése.
Kölcsönözhető kerékpárok felújítása, karbantartása
Fák nyesése, ereszek tisztítása
Bejárat csúszásmentesítése

II. Tari László Múzeum
II.1.: Humánerőforrás:
Változások: 2018-ban egy fél állású régész munkatárssal, és egy heti 8 órában
foglalkoztatott állományvédelmi szakemberrel egészült ki a múzeum. Ez utóbbi
alkalmazását jogszabály teszi kötelezővé.
1 fő felsőfokú végzettségű történész
1 fő felsőfokú végzettségű néprajzkutató
1 fő felsőfokú végzettségű múzeumpedagógus
0,5 fő felsőfokú végzettségű régész februártól.
0,2 fő középfokú végzettségű állományvédelmi szakember októbertől.
1 fő középfokú végzettségű gondnok, teremőr
2 fő adatrögzítő közfoglalkozásban
1 fő gondnok közfoglalkozásban

II.1.: Intézményi események:
2018. 02. 27. Közös szakmai nap a Kunszentmártoni Múzeum
munkatársaival.
2018.03.06. Országos múzeumigazgatói konferencia Visegrád
2018. 04.27. Tájház örökségvédelmi találkozó
2018. 06.06. Békés Megyei Múzeumi Juniális-GyomaendrődIntézményünk vendégmúzeumként volt jelen az eseményen
09.06 Néprajzkutatók III. Makói Konferenciája

2018. 10.04. Pulszky Társaság- Kismúzeumi tagozatának szakmai
találkozója Kunszentmártonban
2018.10.26. Játéktervezési workshop örökségvédelmi helyszínekre,
Százhalombatta múzeumszakmai nap
2018. 12. 3-5. Móra Ferenc Múzeum: Múzeumi Kutatások Csongrád
Megyében c. tudományos konferencia
II.2.: Belvárosi múzeumház:
Látogatható májustól október végéig. Látogatók száma: 1817 fő, ebből 252 fő
diák. A Csongrádi Homokföveny Idegenforgalmi Szociális Szövetkezetet Népi
Építészeti pályázatának beadását segítve ez évben nem volt időszaki
karbantartás, mivel várjuk, hogy egy nagyobb beruházás keretében a tető és
a falak rendbetétele megtörténik.
Népek Háza Babamúzeum:
Kiállítás látogatóinak száma: 1368 fő ebből 281 fő diák.
A kemény tél beköszöntével be kellett látnunk, hogy a klíma nem alkalmas az
épület felfűtésére, specifikációja alapján +10 fokig működik
rendeltetésszerűen. Így a téli időszakra ügyeleti rendszerben kezdtük el
működtetni a kiállítást, bejelentkezéssel látogatható. Az ősz folyamán
közösségi napot tartottunk, melyre elhívtuk Bánszegi Katalin adományozót.
Számos ötlet született, melyek források bevonásával megvalósíthatóak.
Diana Fegyverkiállítás:
Kiállítás látogatóinak száma: 230 fő ebből 80 fő diák. Látogatható
bejelentkezéssel, a tárlatvezetést, valamint a kiállítás üzemeltetését a Diana
SZKI tanárai biztosítják.

II.3.: Kiállítások:
2017. 11.02.-2018.01.13.: Évszázados Tradíciók-A Dr Oetker múltja és
jelene
2018.02.06-2018.03.29.: Végtelen sokféleség- A rovarok birodalma
2018.05.02-2018.06.15.: Száz éve született Csehpál János festőművész
emlékkiállítás
2018.06.30-2018.08.28.: A háború pillangói- Fejezetek a prostitúció
történelméből
2018.06.30-2018.08.28..:Az origami csodálatos világa
2018.10.12.-2018.12.15.:A szódavíz-Egy magyar kultuszital
Kiállítások látogatóinak száma: 2993 fő, ebből 693 fő diák

II.4.: Rendezvények:
03.23-24.: E- sport bajnokság 87 fő
04.27.:Játékos múzeumpedagógiai nap óvodapedagógusoknak 50 fő
06.08.Cselekvő Közösségek szakmai nap 11 fő
06.23, 06.29, 06.30.:Múzeumok Éjszakája 135 fő
08.18-20: Felnőttmegőrző játékklub működtetése a Borfesztiválon
10.27.Arkham night a múzeumban 26 fő
11.10.Pályaorientációs nap a múzeumban 74 fő
Kerékpáros városismereti vezetések a nyári hónapokban több alkalommal
Rendezvények látogatóinak száma: 383 fő
Tanfolyamok:
Informatikai tanfolyam fogyatékkal élőknek 8 alkalommal 65 főrészvételével
Informatikai tanfolyam időskorúaknak5 alkalommal56főrészvételével
Informatikai tanfolyam aktív korúaknak43 alkalommal434 főrészvételével
Informatikai tanfolyam pedagógusoknak: 18 alkalommal 211 főrészvételével
Angol tanfolyam időskorúaknak 7 alkalommal75 főrészvételével
Tanfolyamokon résztvevők száma összesen: 579 fő
Múzeumpedagógiai foglalkozások, rendkívüli órák a múzeumban:
óvodásoknak:1 alkalommal 26 fő részvételével
általános iskolásoknak:6 alkalommal 99 fő részvételével
középiskolásoknak:4 alkalommal 59 fő részvételével
II.5.: Revízió:
A kötelező revízió befejezése megtörtént, az utómunkálatok még zajlanak.

II. 6. Műtárgy- és állományvédelem:
kidolgozásra került az intézmény 2018-2023 közötti időszakra vonatkozó
preventív, rövid- és középtávú állományvédelmi terve
állományvédelmi kezelésben 338 db műtárgy részesült

II.7.: Karbantartás, felújítás:
régészeti raktárban lévő kazán ellenőrzése, javítása, karbantartása
régészeti raktár területén fűnyírás, gyomirtás, fanyesés, vízelvezető tisztítás
vizesblokkok karbantartása, javítása
udvar karbantartása
Fák nyesése vállalkozó megbízásával a Tari László Múzeum Iskola u. 2.
épületénél és a Belvárosi tájházban tavasszal. A Tájháznál a fanyesedék
elszállítása a belvárosból a Városellátó részéről nem történt meg azóta
sem.

II.7.: Beadott pályázatok:
-Járásszékhely települési önkormányzatok által fenntartott múzeumok szakmai
támogatása: Elnyert támogatás 1,2 M forint. Felhasználás: digitalizálás és
helytörténeti honlap létrehozása, a digitalizált anyag publikálása.
-Muzeális Intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program): Népek Háza
Babamúzeum
Babamúzeum kiállító helyiségeinek bővítése, befogadóképességének növelése,
interaktív elemekkel való bővítése. A pályázatot elutasították, mivel egy már meglévő
és új kiállítást akartunk átalakítani, és bővíteni. A pályázat kifejezetten új kiállítások
létrehozása, vagy régi kiállítások felújítására lett kiírva.

Csongrád, 2019.01.15.

1. melléklet
A Tari László Múzeum irodahelyiség állagromlásának dokumentációja
A múzeum iskola utcai 2. irodahelyisége egy utólagos befalazás eredményeképpen
kapta meg mostani formáját valamikor az ötvenes években. A szakemberek szokták
mondani, a ház mozog, egy két repedés belefér. Mára már nálunk ez az egy két
repedés, tetemessé nőtte ki magát, olyan annyira, hogy félő nagyobb baj is
keletkezik, ha egy-egy faldarab megadja magát a gravitációnak. Az intézmény fél
éves, éves beszámolóiban említésre került az iroda helyiség rossz állapota, de
sajnos ennek megoldására eddig csak plasztikai beavatkozás történt a külső
homlokzat festésével 2017 folyamán. A Városellátó által rendbe tett udvar
eredményeképp ugyan az esővíz már nem mossa alá az épületet, mivel nem folyik
az épület alá, és felűről az esővíz sem mossa a falakat, ám a sarok továbbra is
süllyed. Az épületet építész és a Városellátó szakemberei is megvizsgálták és arra
az egyértelmű következtetésre jutottak, hogy az alapozással lehet probléma, a sarok
alatt ugyanis egy akna volt, amibe 2017-ben föld került ugyan de így sem támasztja
alá a talaj az alapot kellőképpen. Jelen fotódokumentációval fel szeretném hívni a
figyelmet, hogy az ügyben tenni szükséges az épület és az ott dolgozók testi
épségének érdekében. További probléma, hogy az ablakok érzékelőkkel vannak
ellátva, ha tovább repednek a falak, az ablakok körül, a riasztó rendszert nem lehet
majd élesíteni, így védelem nélkül marad az intézmény, és a benne található számos
műtárgy és értékes informatikai eszköz.
Az irodahelyiség rövidebb oldala:

Az irodahelyiség hosszabb oldala:

A helyiség küldő oldala:

Az irodahelyiség belseje:
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