A fejlesztés a” Reneszánsz Év” - „Hogy
unokáink is lássák- mőszaki örökség
pályázat” támogatásból valósult meg.

A projekt költségei, kiadásai:
Audió-vizuális eszközöket tároló szekrény, irodai bútorzat 236.400,Audió-vizuális eszközök a „Gazdaházba”

228.000,-

Tájékoztató táblák (mőszaki nagyjainkról, kiállításokról,
kültéri gravírozott elemek szabadtéri gépekhez)

795.600,-

Erıgépcsarnok aljzatkiegyenlítése (180 m2)

720.000,-

Térburkolat készítése

1.620.000,Összesen:

3.600.000,-

B . A. Z. M e g y e i M ú z e u mi
Igazgatóság

„Reneszánsz Év”
„Hogy unokáink is lássák – mőszaki örökség pályázat” céljainak megvalósulása

A kitőzött pályázati cél és megvalósulása.
A jelen pályázati cél a Mezıgazdasági Gépmúzeum egyik kiállító terének felújítását, a
„Stabilmotor csarnok” teljes rekonstrukcióját tőzte ki. Emellett a kiállítási terek között új
térkövezett járdák építését, a kiállítások tájékoztató táblákkal való ellátását, a jegypénztár és az
elıadóterem („Gazdaház”) bútorzatának kiegészítését, cseréjét, valamint audió-vizuális
eszközök beszerzését jelöltük pályázati célkitőzésül.
A kért és megítélt támogatás közötti forrás különbség nem tette lehetıvé a teljes pályázati
célkitőzés megvalósítását annak ellenére sem, hogy a kivitelezıkkel utólagos egyeztetés alapján
árcsökkenést sikerült elérnünk (a különbözetet támogatásként vállalták).
A fentiek ellenére különleges lehetıségként tekintünk a kiírt és megítélt támogatási lehetıségre,
mert az elmúlt évek alatt agrár-mőszaki jellegő múzeumot központi forrásból nem támogattak.
A jelen pályázat abból a szempontból is kiemelkedı jelentıségő, mert 2008-ban a „Közkincs
Program” kereteibıl a mozgáskorlátozottak részére szociális helyiséget alakítottunk ki, így
lehetıvé vált annak megközelítése.
A csökkentett pályázati költségvetés nem tette lehetıvé a teljes projekt megvalósítását, de ennek
ellenére jelentıs elırelépésként szerepel a Gépmúzeum három évtizedes történetében (2009-ben
ünnepeljük a Múzeum létrehozásának 30. évfordulóját.
A pályázati célkitőzés elmaradt elemei
gyalogos közlekedésre használt zúzottkı aljzatú járda:
- tervezett 117 m2 – megvalósult 31 m2
szegély készítés (5 és 8 cm-es)
- tervezett 136 fm – megvalósult 72 fm
A megítélt támogatási összeg 3.000.000,- hoz képest az igényelt támogatás 4.156.000,- Forint
volt – ezek szerint a tervezett program megközelítıleg 2/3 arányban valósult meg.
A hiányzó forrást más programból nem állt módunkban pótolni – tekintettel a nehéz gazdasági
helyzetre.
A projekt költségei, kiadásai
- audió-vizuális eszközöket tároló szekrény, irodai bútorzat 197.000,- + ÁFA= 236.400,-Ft
- audió-vizuális eszközök – 42’’LCD TV, technikai DVD lejátszó, Sony DVD lejátszó,GM
keverı asztal, Sony hangszóró szett, Technika antenna
190.000,- + ÁFA= 228.000,-Ft
- tájékoztató táblák (mőszaki nagyjainkról, kiállításokról, kültéri gravírozott elemek szabadtéri
gépekhez)
663.000,- + ÁFA= 795.600,-Ft
- erıgépcsarnok aljzatkiegyenlítése (180 m2)
600.000,- + ÁFA= 720.000,-Ft
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- térburkolat készítése (88 m +72fm szegı)
1.350.000,- + ÁFA=1.620.000,-Ft
Összesen bruttó: 3.600.000,-Ft
A fenti költségvetési tétel maximálisan hasznosult a „Reneszánsz Éve” pályázat
költségvetésébıl. Olyan szemléltetı táblák készültek, amelyek teljes mértékben hiányoztak a
Múzeumi kiállítási térbıl, ezért a pályázat megvalósult elemeit közmővelıdési szempontból
kiemelkedınek ítéljük meg (az elmúlt év fejlesztéséhez, a Múzeumban való közlekedéshez
kiemelt segítséget nyújtott a jelen pályázat.

A fenti pozitív tendenciákat nem jellemezte külön kiadvány megjelentetése (örültünk, hogy a
biztosított forrást a leghatékonyabban használhattuk fel (vendégeink ezen kívül nagyra
értékelték, hogy a Gépmúzeumot fejlıdni látják (ehhez a Szerencsejáték ZRT támogatása is
hozzájárult). Örömünkre a legfontosabb megbecsülés, - visszatérı vendégeink, látogatóink
elismerése. Természetes módon minden igyekezet, amely a Múzeumot jellemzi hiábavaló volna,
ha nincs a szakmai, anyagi, erkölcsi támogatás a BAZ Megyei Múzeumi Igazgatóság, a N.K.
Alap Igazgatósága, az Oktatási és Kulturális Minisztérium részérıl. Mi csak a helyi
„mecenaturát” tudjuk ezek után mögénk állítani!
Tisztelettel köszönjük a támogatást, örülünk, hogy együtt dolgozhattunk – az eredmény nem
maradt el!
Külön kiadvány nem készült a fejlesztést illetıen, de minden fórumon ismertettük a
Gépmúzeumban zajló fejlesztést, annak támogatóit (a projekt befejezése után az elvárásoknak
megfelelıen fotókkal kiegészítve, beszámolónkat közzé tesszük).
A jelen pályázat részeként mőtárgy restaurálás nem történt, de a Múzeumban ez a tevékenység
egyéb forrásból folyamatos.
„Múzeumok Éjszakája” rendezvényünk keretében szeretnénk bemutatni a megvalósult
fejlesztést, a Szerencsejáték ZRT támogatásából restaurált, megvásárolt mőtárgyakat. Ez az
információs anyag a Herman Ottó Múzeum honlapjára www.hermuz.hu/gepmuzeum is felkerül
a támogatási szerzıdésnek megfelelıen.
Jelen pályázatunk megvalósításában (tájékoztató tablók korrektúrája, mőszaki nagyjaink fotói) a
Herman Ottó Múzeumból Jan Post fordító, Sándor Edina projektmenedzser, dr. habil Viga
Gyula, az O:M.M:-ból dr. Szunyogh Gábor, az Öntödei Múzeumból Milisits Máté segített.
Minden támogatónk segítségét megköszönve a 30 éves Mezıgazdasági Gépmúzeum nevében
maradok tisztelettel:

Kádár Zoltán
a program kivitelezıje

