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I. A szervezet alapadatai: 
Elnevezés:  Dél-alföldi Postatörténeti Alapítvány 
 
Alapító: Alapítványunkat Rácz Lajos, Szeged 1. sz. megyei posta nyugállományú 
vezetője alapította 2005-ben. 2011-ben bekövetkezett halála után az alapítói jogokat a Pk. 
60.092/2005/5. számú végzés alapján a Csongrád Megyei Törvényszék gyakorolja. 
 
Székhelye: 6600 Szentes  

Brusznyai sétány 8.I.3. 
Képviselő: Tóth László kuratóriumi elnök 
Levelezési cím: 6728 Szeged 
  Kiskert utca 16. 
Adószám:  18475070 1 06 
OTP folyószámla száma:  11735005 – 20521116 
Közhasznúsági fokozat:  (kiemelten) közhasznú 
Nyilvántartási adatok: Csongrád megyei Bíróság 
    pk. 60.092/2005/1. szám 2005. június 23. 

 1260-as folyószám alatt. 
Az alapítvány célja:  
1./ Tudományos tevékenység, kutatás keretében  

• a postatörténet tárgyi eszközeinek, emlékeinek felkutatása, összegyűjtése, 
rendszerezése 

• alapítványi eszközökkel hozzájárulás a postatörténeti kutatásokhoz 
2./Kulturális tevékenyég keretében  

• a postatörténet tárgyi eszközeinek, emlékeinek, hagyományainak kiállításokon 
történő bemutatása 

• a tehetséges pályakezdő fiatalok posta iránt érdeklődésének támogatása 
3./ Kulturális örökség megóvása keretében  

• a postatörténet tárgyi eszközeinek megőrzése, felújítása, ápolása 
Közhasznú jogállás Az Alapítvány a közcélú tevékenységét, mint cél szerinti tevékenységet 
látja el a közösség érdekében, de nem kizárva e közösségbe nem tartozókat és érdekeiket 
nem sértve. 
Az alapítvány a 2011. évi CLXXV. törvény továbbiakban: Ectv. hatályba lépését megelőzően 
megszerezte közhasznú jogállását, így alanyi jogon 2014. május 31-ig közhasznú jogállását 
fenntarthatja, mivel a törvényi előírás szerint 2012-ben teljesítette a beszámoló letétbe 
helyezési kötelezettségét. (Ezt 2013-ban is teljesíti.)  Amennyiben a Dél-alföldi Postatörténeti 
Alapítvány az Ectv. szerinti feltételeknek, mutatóknak megfelel, akkor a közhasznú jogállás 
újbóli nyilvántartásba vételét kezdeményezheti 2014. május 31-ig, ha a szervezet ezt nem 
teszi meg akkor 2014. június 1-től törli a bíróság közhasznú jogállását. 
Az alapítvány, vállalkozási tevékenységet nem végez. 
Az alapítvány tisztségviselői: 
Kuratóriumtagjai: Tóth László elnök, Dr. Lovászi József titkár, Nagy Istvánné, Szél Sándor 
Verók István 
Felügyelő Bizottság tagjai: Olajos Árpád elnök, Borsos Ibolya, Juhászné Pálnok Lenke 
 

II. A könyvvezetés módja, a beszámoló 
Az alapítvány 2012-ben a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek éves 
beszámoló készítésének és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 224/2000. 
(XII.19.) Korm. rendelet (amelyet a jelen beszámoló elkészítését szabályozó, a számvitelről 
szóló 2000. évi C. törvény 178. §-ának (1) bek. c) pontjában kapott felhatalmazás alapján 
rendelt el a Kormány) alapján vezette könyveit és készítette el 2012. évi beszámolóját. Az 
Egyesület gazdálkodását a civil szervezetek gazdálkodásának szabályait meghatározó 
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350/2011.  (XII.30.)  Korm. rendelet figyelembevételével végzi. Alapítványunk könyvelését a 
kettős könyvvitel szabályai szerint vezette. Az üzleti év azonos a naptári évvel, ennek 
megfelelően a mérleg fordulónapja december 31. mérlegkészítés ideje: május 31. 
 

III. A mérleg és az eredmény-kimutatás formája 
A beszámoló formája: egyszerűsített beszámoló (Nyomtatvány verzió: 1.6) 
 Az alapítvány, mint civil szervezet egyszerűsített éves beszámolóját a hivatkozott 
(224/2000.) rendelet 4. számú melléklete szerinti mérleg, továbbá a rendelet 5. számú 
melléklete szerinti eredmény-kimutatás előírt tagolásának megfelelően készíti el. A 
beszámoló tartalmazza továbbá az előírt tájékoztató adatokat is. Az Egyesület az üzleti évről 
a törvény szerinti közhasznúsági mellékletet, ill. kiegészítő mellékletet készít.  
 

IV. Dél-alföldi Postatörténeti Alapítvány kiegészítő jelentése 2012-ről 
 
1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ 
A Dél-alföldi Postatörténeti Alapítvány 2012. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek, 
és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A 
jogszabályi előírások biztosítására 2012. január 1-től alapítványunk átállt a kettős 
könyvelésre. A mérleg főösszege 2.022eFt, a saját tőke 1.639eFt. A részletes kimutatás 
jelentésünk melléklete „A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 
beszámolója és közhasznúsági melléklete” tartalmazza. Benne:1./ Pénzügyi beszámoló 
(Mérleg, Eredmény-kimutatás) 2./ Mellékletek (kiegészítő mellékletek). 
 
2. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA 
2012-ben NCA kiírásra működési pályázatra adtuk be anyagunkat. Utólagos elszámolásra 
358.000 forintot szerettünk volna kapni. Pályázatunkat elfogadták, de csak várakozói listára 
kerültünk. Pályázatra támogatást 2012. december 31-ig nem kaptunk.  2012. január 1-én 
256.239 forint állt rendelkezésünkre a tartalékolt SZJA 1%-okból. Továbbá 2012 októberében 
a 2011-es keresetek után meghatározott fölajánlásokból 218.769 forintot utalt át a NAV 
folyószámlánkra. 2012-ben 92.095 forintot használtunk fel az 1 %-okból. 2013. január 1-én 
így 382.913 forint kötelezettségünk van az SZJA 1%-okhoz kötődően. A 92.095 forintból 
81.128 forint a 2010-es tartalék, 10.967 forint pedig a 2011-es tartalék terhére került 
elszámolásra. A KOZ jelentések új elszámolása eredményeként a jövőben az 1%-os 
elszámolások a naptári évhez igazodnak és azokkal mindenben egyezőek lesznek. A 92.095 
forint felhasználásból 16.540,- forint működéssel kapcsolatban (18%), 75.555,- forint pedig a 
célszerinti tevékenységgel kapcsolatban merült fel (82%). A jogszabályban meghatározott 
működési költség felhasználási lehetőséget nem használtuk ki. Ennek oka az is, hogy minden 
aktivistánk társadalmi munkában dolgozik. 2012 januárjában sikeres kampányt indítottunk, 
amely eredményeként az 1%-os felajánlások közel 25 %-kal emelkedtek az előző évhez 
viszonyítva. Az SZJA felajánlásoknak is köszönhetően jelentősen javult területi munkánk. 
(lásd 7-es pont) Alapítványunkat évek óta a takarékosság és a költségkímélő működés 
jellemzi.  
2013. évre fentiekből összesen 382.913 forint kötelezettségünk került áthozatalra.  A 
tartalékolás döntő oka, hogy 2013-ban és 2014-ben több jubiláló posta lesz a Dél-Alföld 
területén, amelyek részére biztosítani kívánjuk a megemlékezéshez szükséges kiállítást és az 
ahhoz kapcsolódó járulékos tevékenységeket. 
 
3. VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS 
Előző évhez képest az alapítványunk vagyona tovább nőtt. 2010-től folyamatosan 
megteremtettük az alapot a célszerinti tevékenységünk kiszélesítésére és kiállításaink 
színvonalának emelésére.  Bár 2012-ben szerényebb mértékben nőtt az eredményünk, de a 
tervezett szintet tudtuk teljesíteni és nem fordultunk át veszteségesbe. A Magyar Posta Zrt. 
felső vezetése elismerte azt a munkát, amelyet rendszeresen folytatunk és külön is azt, 
amelyet 2012-ben a Dél-Alföldön végeztünk. 2012 decemberében alapítványunknak 500.000 
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forintot utalt át. Alapítványunk törekszik arra, hogy csak olyan vállalásokat tegyen, amelyet 
utána folyamatosan végre tud hajtani. Ezért vártunk éveket a jubileumi vándorkiállítások 
beindításával, és a postatörténeti írások megjelentetésével, hogy utána ne kelljen leállnunk. 
Napjainkra sikerült feltölteni a működésre és a célszerinti tevékenységre olyan tartalékot, 
amelyekkel biztosítani lehet a folyamatos munkát.  
 
4. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA 
Szervezetünk nem nyújtott, így e soron nem történt kifizetés  
 
5. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL, ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPTÓL, 

HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL, TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁTÓL 
ÉS MINDEZEK SZERVEITŐL KAPOTT TÁMOGATÁS MÉRTÉKE 

Tárgyévben közösségünk összesen 750.424 Ft támogatást kapott különböző címen. Ebből 
költségvetési szervtől és állami pénzalapból 238.769 forint folyt be.  Az SZJA 1%-os 
felajánlásokból 218.769 forintot kaptunk. 2012-ben egy önkormányzat elismerte a 
településükön végzett kulturális javak megőrzése és bemutatása érdekében kifejtett 
munkánkat, a postatörténeti kiállítás helyszínen történő bemutatását, ezért meghatározott 
kiállítás megtartására 20.000 Ft önkormányzati támogatásban részesültünk.  
 
6. A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT 

JUTTATÁSOK ÉRTÉKE, ILLETVE ÖSSZEGE 
Alapítványunk kuratóriumának tagjai, a Felügyelő bizottsági tagok és a könyvelőnk is 
társadalmi munkában végzi munkáját. Továbbá egy-egy rendezvény segítői is önzetlenül, 
minden anyagi ellenszolgáltatás nélkül állnak rendelkezésünkre. A honlapunk www.dapta.hu 
naprakész tartását szintén társadalmi munkában végzi két személy. 
Személyi jellegű ráfordításként 60.585 forint volt. Ez 89,7 %-a az előző évinek. Az ilyen 
jellegű költséget saját gépkocsik alapítványi célokra és működés érdekében felmerült 
utazásokra számoltunk el. Napidíjat soha nem számolunk el, takarékosságból 
szállásköltségünk sem merült fel. A személygépkocsi felhasználások anyagszállítás, illetve 
több személy gazdaságos szállítása érdekében indokoltak voltak, és anyagilag kedvezőbb 
megoldást jelentettek a tömegközlekedésnél vagy bérfuvarozás igénybevételénél. Három 
megyés területünkön anyagbegyűjtést végeztünk, valamint Csanádapácán, Szentesen 
alkalmi kiállítást biztosítottunk. Több esetben költségtérítés nélküli utaztak aktivistáink. 
Értékmentési munkát végeztek és egy-egy rendezvényre történő utazás miatt fölmerült 
költséget is magukra vállalták segítőink, hogy ezzel is támogatva alapítványunkat.  
 
7. A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ 

7.1.  Dokumentumok és tárgyak gyűjtése, rendezése 
Az elmúlt évek gyakorlatát folytatva Bács-Kiskun-, Békés és Csongrád megye postáit 
2012 januárjában szórólappal kerestük meg, valamint a honlapunkon folyamatosan 
olvasható az a felhívás, amelyben kérjük, hogy a számukra szükségtelen régi tárgyi 
eszközöket és okiratokat bocsájtsák alapítványunk rendelkezésére. 2010-ben indult el 
és 2011-ben és 2012-ben folytatódott az a rendezvény sorozat, amellyel a jubiláló 
posták településein ünnepséggel és kiállítással emlékeznek a sok évvel ezelőtti 
postanyitásra. Csanádapáca, Szentes és Békéscsaba posta vezetői, dolgozói és 
nyugdíjasai nagyon komoly helytörténeti anyagot tudtak begyűjteni, amely jelentős 
része így menekült meg az enyészettől. Tárgyi eszköz és okirat készletünk 2012-ben 
tovább nőtt.  
2012. december 31-én 3551 fajta összesen 5554 darab leltári tárgyunk volt, ez 111 
darabbal több az előző évinél. A gyűjtésben jelentős segítséget kaptunk 
Kiskunfélegyháza 1. Kecskemét 1, Szentes 1. Békéscsaba 1. és Mezőkovácsháza 
számú körzeti postáktól. A felsoroltakon kívül még a Postások Szakmai Egyesületének 
Dél-alföldi szervezetétől, valamint a postás nyugdíjas csoportoktól kaptunk segítséget. 
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Kiállítás vezetőnknek, a szentesi és szegedi aktivistáinknak köszönhetően a beérkezett 
anyag csoportosítása és rendezése folyamatosan megtörténik. A kódolva történő 
csoportosítás nemcsak a leltárt segíti, hanem gyors információt is biztosít. 
Munkánkról a www.dapta.hu honlapon folyamatos tájékoztatást adunk. Honlapunk 
jelentősen hozzájárul ismertségünk növeléséhez. Az internet alapján sokan 
megtalálják alapítványunkat. 2012-ben 2780 személy 3989 alkalommal látogatta meg 
honlapunkat. Összesen 18.920 oldalt tekintettek meg. Átlagosan 3 perc 54 
másodpercet töltött egy látogató a honlapon leírtak megismerésével. Öröm számunkra, 
hogy a látogatók 68,1%-a új látogató volt. Titkárunknak köszönhetően a honlapunk 
nagyon sok postatörténeti anyagot tartalmaz, amely biztosítja a postamúlt egy-egy 
részletének virtuális megismerését.  
Népszerűsítésünkre a szentesi kiállítás vezetője az iwiw-en közösségi oldalt létesített, 
amelyen aktualitásokat is közzétesz. Alapítványunk baráti köre 1600 fő.  
A facebookon is egyre többször jelennek meg információk postatörténeti 
kutatóhelyünkről és kiállításainkról. Továbbra is kiemelt feladatunknak tekintjük a múlt 
emlékeinek begyűjtését, megőrzését, karbantartását és közkinccsé tételét. Ez utóbbit, 
részben kiállításokkal, részben a tudományos és kutatási munkához nyújtott 
közreműködésünkkel tudjuk megvalósítani. 
  

7.2.  Kiállítások megtartása 
Kiállításunk alapját a Szegedi Postaigazgatóság megszüntetésekor megmentettük 
okiratokat és postatörténeti értékeket, valamint akkor vásárolt és összegyűjtött tárgyak, 
eszközök, iratok alkotják. Ezt folyamatosan bővítjük. Minden évben gyűjtőkörútra 
indulunk, valamint fölhívásban kérjük Bács-Kiskun-, Békés és Csongrád megye aktív 
és nyugdíjas dolgozóinak segítséget, hogy területükről próbáljanak különböző 
postatörténeti emléknek minősülő tárgyakat, okiratokat fölkutatni és részünkre 
átengedni. Kiállítási anyagaink nemcsak a szentesi állandó kiállítás látnivalóit bővítik, 
hanem a különböző alkalmi kiállításokon is be tudunk néhány érdekességet mutatni. A 
bemutatáson túl tartaléknak begyűjtjük azokat a tárgyakat is, amelyeket jelenleg nincs 
lehetőségünk bemutatni. Raktározással és biztonságos tárolással gondoskodunk, hogy 
szükség esetén ezek is rendelkezésre álljanak.  2003-ban, amikor Szentesen megnyílt 
állandó kiállításnak, még szerényebb elképzelésünk volt és ismertségünk, 
támogatásunk is alacsony szinten állt. Az időközben beérkezett nagyszámú tárgyi és 
iratgyűjtemény azonban ösztönzött bennünket a kiállítási felület növelésére, a 
lehetőségek jobb kihasználására.  Jelenleg hat teremből, - amelyből két terem más 
funkciót is betölt- áll tárlatunk, valamint egy folyóson különböző tablók egészítik ki 
állandó kiállításunkat. Minden évben, így 2012-ben is kisebb átrendezésekkel és új 
kiállítási tárgyak bemutatásával a visszatérő látogatók számára is tudunk újdonságokat 
bemutatni. Állandó kiállításunk előzetes bejelentéssel munkanapokon 8 és 16 óra 
között ingyenesen látogatható. Csoportokat telefonegyeztetés után még szombaton 8 
és 12 óra között is fogadunk. Számukra ugyancsak belépődíj nélkül tesszük lehetővé a 
kiállítás megtekintését. Sőt igény esetén díjmentes idegenvezetést is biztosítunk 
számukra. 2012-ben több csoport élt ezzel a lehetőséggel. Főleg Szentesen nyaralók, 
nyári iskolai táborozáson résztvevő diákok és civil szervezetek tagjai voltak a 
látogatóink. 2010-ben kuratóriumi határozatunknak megfelelően mobil kiállítási anyagot 
állítottunk össze. Azóta minden év decemberében írásban értesítjük a jubiláló postákat 
és fölajánljuk részükre mobil kiállításunkat. Előre ütemezetten gondoskodtunk arról, 
hogy az évfordulós posták helyi megemlékezéseihez rendelkezésre álljon a 
postatörténeti, a bélyegtörténeti és Kass János Kossuth díjas kiváló- és érdemes 
művész bélyegei, bélyegtervei anyagunk. 2011 végén is kiküldtük az értesítéseket 
azoknak a postáknak, akiknek 2012-ben évfordulójuk lesz. Ígéretet tettünk, hogy ha 
megemlékezést szeretnének kiállításunkra és támogatásunkra számíthatnak. 
Területünkön 2012-ben 11 postának volt jubileuma (25-tel osztható évszám) és szintén 
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11-nek volt évfordulója (10-zel osztható évszám.)  Felhívásunkra kevesebben 
jelentkeztek, mint a korábbi évben. Ennek ellenére mégis négy helyen tudtuk 
bemutatni alkalmi kiállításunkat. 
Április 6-án és 7-én Mobil kiállításunkkal jelentünk meg a Békés megyei Kardos 
községben, ahol „Meseposta” névvel voltunk részesei a községi rendezvénynek. A 
kiállításról elismerő szavak kerültek vendégkönyvünkbe. 
Augusztus 11-én Csanádapáca község postája fönnállásának 150. évfordulóját 
ünnepelte. A sportcsarnokban nagy területet kaptunk kiállításunk bemutatására. Az 
ünnepélyes megnyitón a község részéről település polgármester a posta részéről 
pedig a Kelet-magyarországi Területi Igazgatóság vezetője mondott ünnepi beszédet. 
A helyiek igényes kultúrműsorral emelték a rendezvény színvonalát. A falu életében 
jelentős VI. Kakasfesztivál méltó kiegészítése volt a postai ünnepély. Az eseményről a 
Békés megyei Hírlap két cikkben is beszámolt. 
Szeptember 28-án volt a szentesi postaállomás megnyitásának 225. évfordulója. Erre 
az alkalomra az állandó mellé egy kiegészítő alkalmi kiállítást is bemutattunk. Az 
ünnepély szónoka Szentes város alpolgármestere és Kelet-magyarországi Területi 
Igazgatóság vezetője volt. Itt is kulturális műsor egészítette ki a kiállítás megnyitóját. A 
média, helyi és megyei szinten is beszámolt az eseményről, továbbá az MR/Szeged 
rádió félórás tudósítást adott az eseményről. E kiállítás külön érdekessége volt, hogy 
Kossa György tűzoltó dandártábornok korábbi posta-főigazgató - 2002-ben az önálló 
Magyar Posta megalakulásának 135. évfordulójára-   készült egyenruhája, amely 
Gervay Mihálynak az első magyar posta-főigazgató ruhájának a másolata. Most 10 év 
múlva ismét látható volt egy kiállítás erejéig.  
November 19.-én és 20.-án Visegrádon volt a XVIII. Országos Postás Konferencia. 
Titkárunkat kérték fel a kiállítási anyag összeállítására. A kiállítás tárgyi feltételekeit, és 
a kiállítás berendezését, majd lebontását alapítványunk aktivistái biztosították.  
2012-ben az Emberi Erőforrások Minisztériuma Esélyteremtési Főosztályánál 
kezdeményeztük a közérdekű önkéntes tevékenység nyilvántartásba vételét. A 
nyilvántartásunkat a 4774 sorszám alatt előjegyezték. A kiállításokkal kapcsolatban 
összesen 1073 óra társadalmi munkát végeztünk. Ebből 244 óra a mobil kiállítások 
mozgatásával, az alkalmi kiállítások szervezésével és felügyeletével telt el. A szentesi 
állandó kiállítás folyamatos működtetése és a látogatók kalauzolása, idegenvezetés 
480 óra társadalmi munkát igényelt. 
 

7.3.  Tudományos kutatás segítése: 
Alapítványunk munkájában nagy jelentőségű a tudományos kutatás segítése. Szentesi 
bázisunkon nagyszámú számú háttér anyag áll rendelkezésünkre, amely helytörténeti 
kutatásokhoz, szakdolgozatokhoz jól felhasználható. Gondozásunkban ez ideig kéz 
Múltidéző könyv jelent meg, amelyben a résztanulmányokon kívül egy-egy területre 
illetve valamennyi Dél-alföldi postára vonatkozó adatok találhatóak. Egy-egy személy 
néha egész csoport jelentkezik be célirányos kutatásra. 2012-ben Csanádapáca, 
Mezőhegyes, Békéscsaba és Szentes települések postatörténeti múltjának 
föltárásában nyújtottunk segítséget. Időközben megjelent az megkutatás érkezik 
kutatással foglalkozó csoport. 2012-ben Körösladányban jelent meg a Nadányi füzetek 
sorozat VI. száma. Ez a kiadvány „A körösladányi posta történetét” mutatja be. A 
tanulmány lektorálását mi végeztük, és az „Előszót” kuratóriumunk elnöke írta. 2012-
ben Postamúzeum által megfogalmazott múltra vonatkozó szakmai kérdésben is 
tudtunk választ adni. Áprilisban Budapestről Bödő Edit újságíró keresett meg 
bennünket, és kért segítséget régi postai egyenruhákkal kapcsolatban készülő 
cikkéhez. A kérésnek természetesen eleget tettünk és a széleskörű publikáció tartalmi 
színvonalának emeléséhez munkánkkal hozzájárultunk. Májusban Feldebrő Község 
Könyvtárának vezetője kért tőlünk segítséget egy községükben talált régi dísztávirattal 
kapcsolatban. Bár nem a mi működési területünk, de a kérésnek eleget tettük, és 
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körültekintő kutatással szakvéleményt állítottunk össze. Munkánkat a honlapunkon 
található vendégkönyvi bejegyzéssel köszönte meg.  
 

7.4.  Hagyományápolás: 
A posta múltjának megmentésében a tárgyi eszközök üzemképességére fektetjük a fő 
hangsúlyt. A régmúlt idők működő berendezési nagymértékben növelik a posta 
múltjának megismerését, a postások felelősségteljes munkavégzését. Szentesen négy 
darab üzemképes távgépíró 2-2-es összekötéssel biztosítja ennek a berendezésnek a 
megismerését. Kézi-kapcsolású telefonközpontunkhoz öt távbeszélő van bekötve. 
Ezzel be lehet mutatni a kapcsolást és a beszélgetések figyelemmel kísérésének 
módját. 2012-ben gépi-központtal bővült kiállításunk. Az „életre keltés” most van 
folyamatban. Remélhetőleg rövidesen ennek működésével is emeljük a kiállítás 
színvonalát. A múltra való emlékezés és hagyományok ápolása érdekében mobil 
kiállításunkkal elmegyünk egy-egy településre és ott saját anyaggal kiegészítve 
mutatjuk be a postás szakma szépségét, értékeit. 2012-ben fokozott gyűjtőmunkát 
szerveztünk a régi egyenruhák begyűjtésére. Jelenleg kilenc bábun köszön vissza a 
különböző korszakok használatos eredeti egyenruha. 2012-ben egészült ki honlapunk 
az „Érdekességek” menüponttal, amely a korszerű technikai eszközök segítségével 
biztosítani tudja, hogy néhány meghatározó múltbéli esemény megmaradjon és az 
újabb korosztály számára is megtekinthető legyen. Itt régi filmhíradók, kisfilmek, 
reklámok stb. nézhetők vissza. 
Az írott formában történő könyvek kiadást anyagi lehetőségünk függvényében 
továbbra is indokoltnak tartjuk. Két éve jelent meg a Múltidéző 2-es postatörténeti 
kötetünk. Már gyűjtjük azokat az írásokat, tanulmányokat, amelyek a majdan kiadásra 
kerülő Múltidéző 3-as könyvben fognak napvilágot látni. 
A hagyományok megmentése folyamatosan jelen van működésünkben. Külön öröm 
számunkra, amikor egy-egy látogató csoport a kiállítás megtekintésén kívül az 
idegenvezetést is kéri. Ilyenkor szóban lehetőségünk van a postások életét, munkáját 
jobban megismertetni és a postás hagyományokról bővebben beszélni.  
Továbbra is ápoljuk Nátly Józsefnek az 1848-49-es szabadságharc utolsó posta-
főigazgatójának az emlékét. Ő temesvári postaigazgatóként került 1849-ben Szegedre 
és sírja az újszentiváni temetőben található.  
Jó kapcsolatot tartunk a Postamúzeummal. A közös célok érdekében végezzük 
munkánkat. 2012 októberében Budapesten a Benczúr utcában új helyen nyílt meg az 
ország legnagyobb postai kiállítóhelye, amely szakembergárdával és lényegesen jobb 
működési feltételekkel rendelkezik, mint mi. Ennek ellenére szorgalommal, és 
elhivatottsággal azon szorgoskodunk, hogy ne csak a Dél-Alföld, hanem az egész 
Magyar haza postamúltjának méltó ápolói, gondozói és hagyományőrzői legyünk. 
Továbbra is kapcsolatot tartunk a Pusztaföldvári Vajda Sára Ifjúsági Kulturális 
Egyesülettel, akik névadója az egykor volt pusztaföldvári postamesternő.   
Rendezvényeink a hagyományok megismerését és a múlt emlékeinek tiszteletét 
mélyítik. 

Szeged, 2013. április 22. 
 

Tóth László elnök 
 
Záradék: 
E közhasznúsági szöveges kiegészítést és „A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet 
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete” anyagot a Dél-alföldi Postatörténeti 
Alapítvány kuratóriuma 2013. május 18-i ülésén elfogadta. 
  
 


