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Tisztelt Bizottság! 

a Jósa András Múzeum 150. éves jubileumi évfordulója 
támogatására 

A közművelődési feladatokról szóló 13/2011. {111.11.) önkormányzati rendelet 8. § (4) szerint az 

önkormányzat az egyéb kulturális feladatainak finanszírozására szánt összegeket kulturális célfeladatként a 

költségvetési rendeletben határozza meg. 

A 2018. évi költségvetésről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2018. {1.26.) önkormányzati 

rendelet alapján a kulturális célfeladat 13. pont költséghelyén az önkormányzat a Jósa András Múzeum 150. 

éves jubileumi évfordulójának támogatására 1.200.000 Ft-, előirányzatot biztosított. 

Az előirányzatot az Intézmény a „Múltunkról a jövőnek. Tárgyak, leletek, emlékek a 150 éves Jósa András 

Múzeum gyűjteményeiből" című kiállítás-sorozat megvalósításához kívánja felhasználni. 

Kelet-Magyarország egyik legrégibb közművelődési és tudományos intézménye 1868. december l -jén 

életre hívott, s 1918 őszétől az alapító Jósa András nevét viselő megyei hatókörű városi múzeum, mely 

2018-ban ünnepli fennállásának 150. évfordulóját. Ebből az alkalomból a 2018-as évet az elődökre való 

méltó megemlékezés jegyében tölti a Jósa András Múzeum. Ennek egyik kiemelkedő programja a 

Múltunkról a jövőnek. Tárgyak, leletek, emlékek a 150 éves Jósa András Múzeum gyűjteményeiből címet 

viselő kamarakiállítás, mely alapja az intézmény gyűjteményeinek anyaga. A nyíregyházi megyei múzeum 

európai hírű régészeti gyűjteményét Jósa András, Szabolcs vármegye egykori tiszti főorvosa alapozta meg. 

Lelkes munkája eredményeként hamarosan országosan is ismert lett a múzeum bronzkori és honfoglalás 

kori leletanyaga. A néprajzi gyűjteményt az utód, Kiss Lajos hozta létre, a szegény emberek krónikása, aki 

elsők között kapott Kossuth-díjat (1948), és ő teremtette meg a Nyírség néprajzi kutatását. Az 1950-es 

évektől számíthatjuk a helytörténeti, a történeti dokumentum, a képző- és iparművészeti, numizmatikai, 

irodalomtörténeti gyűjtemények szám- és értékbeli növekedését vagy létrejöttét. 

Ez a kiállítás 2018 januárjában nyílt meg és havonta megújuló tartalommal jelentkezik 2018 decemberéig. 

Az intézmény terveiben szerepel, hogy minden hónapban minden gyűjteményből egy-egy újabb, 

reprezentatív, illetve olyan tárgyat mutat be, amely ritkán, vagy talán még soha nem került látogatók 

szemei elé és igyekeznek felvonultatni azokat a tárgyakat is, amelyek a 150 év alatt egy-egy gyűjtemény 

szempontjából igazán fontosnak, jelentősnek számítanak. A hónap leteltével a tárgyak, a hozzá készített 

mobil installációval (Id . poszterek) vándorútra kelnek Szabolcs-Szatmár-Bereg megye további múzeumaiba 

(pl. Vásárosnamény, Mátészalka, Kisvárda, Tiszavasvári), hiszen nagyon fontosnak tartják a megye 

bekapcsolását az ünnepi évfordulós rendezvényeinkbe. A kiállításhoz havonta, az aktuális megnyitón vagy 

az adott hónap folyamán kerekasztal beszélgetéseket terveznek („ Honfoglalók nyomában a Felső-Tisza 
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vidéken", „Hazudott-e Anonymus: miről regél Szabolcs vára?", „Templomok földjén Kiss Lajossal", „Majd 

megvirrad valaha , nem lesz mindig éjszaka - múzeum(ok) Jósától napjainkig" témákban). A kiállításhoz egy 

kötet is társul, melybe a kiállításon hónapról hónapra bemutatott tárgyak színes, reprezentatív fotói és 

rövid leírásai kerülnek. Céljuk mindezzel, hogy a kiállítást látogatók, az egész évben az újabb és újabb 

tárgyakra, a Jósa András Múzeum gyűjteményeire kíváncsi, visszatérő vendégeik hazavihessék egy képes 

könyv formájában is a látottakat. 

Az egy évig tartó, havonta megúju ló kamara kiállítás költségvetése előterjesztésünk mellékletében 

található. 

Javasoljuk a Tisztelt Bizottság részére, hogy a Jósa András Múzeum 150. éves jubileumi évfordulója 
alkalmából megrendezésre kerülő „Múltunkról a jövőnek. Tárgyak, leletek, emlékek a 150 éves Jósa 
András Múzeum gyűjteményeiből" című kiállítás-sorozat támogatását (forrás: kulturális célfeladat 13. 
költséghely terhére) támogatási szerződés megkötése útján jóváhagyni szíveskedjen. 

Nyíregyháza, 2018. február S. 

,---
\ NYI RFGYHAZA 

Tisztelettel, 
,.:?""'_..... __-,::> .:> 

~ Doka Diána 

osztályvezető 



A Bizottság 

Határozat - te rvezet 

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS 

KÖZGYŰLÉSE 

Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsága 
/2018. {II. ) sz. 

határozata 

a Jósa András M úzeum 150. éves jubileumi évfordulója 

támogatásáról 

a Közgyűlés és bizottságai feladatai és hatáskörei megállapításáról szóló 30/2010.(Xl.12.) önkormányzati 

rende let 10. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a következő határozatot hozta: 

1.) az előterjesztést megtárgyalta és a Jósa András Múzeum 150. éves jubileumi évfordulója alkalmábó l 

megrendezésre kerülő „Múltunkról a jövőnek. Tárgyak, leletek, emlékek a 150 éves Jósa András 

Múzeum gyűjteményeiből" című kiállítás-sorozat támogatását a kulturális célfeladat 13. pont 

költséghely terhére jóváhagyja. 

Nyíregyháza, 2018. február „.„" 

A határozatot kapják: 

1./ Címzetes Főjegyző 
2./ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal 

3./ Jósa András Múzeum 
5./ Irattár 

--~ NYIREGYHAZA 

Halkóné Dr. Rudolf Éva 
a bizottság elnöke 
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MUZEUM 

' ' 150 ev -150 targy 
Részletes költségvetés 

Az egy évig t artó, havonta megújuló kamara kiállításunk költségvetése a megkért áraján latok alapján 
tevődik össze. A kiállítás installációs egységei minden esetben egyedi, így kivitelezés szempontjából a 
felhaszná lt technológia is más-más, nem tömegtermelés termékei. 

Az installációs elemek megnevezése és költségvetésük: 

MEGNEVEZÉS DARABSZÁM KÖLTSÉG (nettó) MEGJEGYZÉS 
Negyed gömb víztiszta 2db. 40.000 Ft. A plexiből készült 
plexi búra, peremmel és installációs eszközök 
furatokkal ellátva árazása a felmerülő 
víztiszta akri lból. utómunkákat is 
Mérete: 7oomm tartalmazza. 
Víztiszta plexi henger. 2db. 172.000 Ft. 
Átmérő 700mm-es, A látványterven 
300mm mély, 

jelölve: egy oldalt ragasztott 
előlap, hátul csavarozható 2, 31 4-es számokkal 
hátlap, furatokkal ellátva 
Víztiszta plexi henger. 
Átmérő 400mm-es, 

2 db. 70.000 Ft. 

200mm mély, 
egy oldalt ragasztott 
előlap, hátul csavarozható 
hátlap, furatokkal ellátva 
Installációs pult. Anyaga: 2db. 870.000 Ft. A látványterven 
festett (matt fehér) MDF jelölve: 
lap, é l hajlított oldalakkal, 1 1 5-ös számokkal 
hátfa llal, polccal. Mérete: 
320 x 85 x socm (sz x m x 
m). 
Plexi tartó elemei. 4db. 60.000 Ft. A látványterven 
Hajlított lap és fém jelölve: 



állvány, egyedi. 31 4-es számokkal 
Posztamens üveg 5 db. 330.000 Ft A látványterven 
burával (12ox8ox50 cm, jelölve: 
5ox5ox1oocm,4ox40x100 71 8 -as számokkal 
cm), világítós 
posztamensek, matt 
plexi felhaszná lásával. 
Világítástechnika (led 2db. 45.000 Ft. 
fénycső, bekötési 
szerkezetek, felszerelés) 
Világítástechnika 2db. 55.000 Ft. A látványterven 
tartószerkezet és jelölve: 
nyomtatott textil takaró. 6-os számokkal 
Leírások, szövegek 30.000 Ft. A látványterveken 
stencil vágása, nyomatok az installációs 
elkészítése, applikálás. pulthoz kapcsolódó 

hátfalakon kerül 
felhasználásra. 

Összesen: 1.672.000 Ft. 

Az installáció látványtervei 
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