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TÁJÉKOZTATÓ 
   

 

I. A szervezet alapadatai: 

Elnevezés:  Dél-alföldi Postatörténeti Alapítvány 
 

Alapító: Az alapítványt 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 gyakorolta, majd a 

Szegedi Törvényszék 8. Pk.60.092/2005.9 számú határozata a Dél-alföldi Postatörténeti 
Alapítvány kuratóriumának hatáskörébe utalta az alapítói jogokat. 
 

Székhelye: 6600 Szentes  

Brusznyai sétány 8. I. 3. 

Képviselő: Tóth László kuratórium elnöke 

Levelezési cím: 6728 Szeged 

  Kiskert utca 16. 

Adószám:  18475070 1 06 

OTP folyószámla száma:  11735005 – 20521116 

Közhasznúsági fokozat:       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, kulturális örökség megóvása érdekében a 

postatörténet tárgyi eszközeinek, emlékeinek felkutatása, összegyűjtése, rendszerezése, 
valamint e tevékenység támogatása, illetve a postatörténet tárgyi eszközeinek megőrzése, 
felújítása, ápolása. 
 

2. A postatörténet tárgyi eszközeinek, emlékeinek, hagyományainak kiállításokon történő 
bemutatása, a tehetséges pályakezdő fiatalok posta iránti érdeklődésének támogatása. 
 

Az alapítvány, vállalkozási tevékenységet nem végez. 
 

Közhasznú jogállás  
Az Alapítvány a cél szerinti tevékenységével közfeladatot lát el 2005. óta. Besorolása a 
megalakulástól kiemelten közhasznú szervezet volt.  A 2011. évi CLXXV. törvény alapján 
előírt kötelezettség megszerzéséig közhasznú szervezetként működött az alapítvány. A 

kötelezettségek teljesülésének köszönhetően a Szegedi Törvényszék 2014. június 13-án 
kelt határozata alapján a közhasznú besorolás megerősítésre került a 8.Pk. 60.092/2005.9 

sz. határozattal. 
  

Az alapítvány tisztségviselői: 
Kuratórium: Tóth László elnök, dr. Lovászi József titkár, Nagy Istvánné, Szél Sándor, Verók 
István kurátorok 

Felügyelő Bizottság: Széllné Tóth Ibolya elnök, Borsos Ibolya, Juhászné Pálnok Lenke tagok 
 

II. A könyvvezetés módja, a beszámoló 

Az alapítvány könyvvezetését 2019-ben a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek 
éves beszámoló készítésének és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 
224/2000. (XII.19.) Korm. rendelet alapján vezeti. A kettős könyvvitel szabályai szerint 
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készítette el 2019 évi beszámolóját. Gazdálkodását a civil szervezetek gazdálkodásának 
szabályait meghatározó 350/2011.  (XII.30.)  Korm. rendelet figyelembevételével végzi. Az 
üzleti év azonos a naptári évvel, a mérleg fordulónapja december 31. Mérlegkészítés 

határideje: május 31.      
                                                                                                                                                                                                             
III.  A mérleg és az eredmény-kimutatás formája 

Az alapítvány 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 az előírt tájékoztató adatokat is. 
A PK-542 formanyomtatványon az alapítvány elkészítette „Az egyszerűsített éves beszámoló 
mérleget”, valamint „Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatást.” 
 

IV. Dél-alföldi Postatörténeti Alapítvány kiegészítő beszámolója a 2019. évi működésről      
                                                                                                                                                                                          
 

1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ 

A Dél-alföldi Postatörténeti Alapítvány 2019. évi gazdálkodása során a számviteli 
törvénynek, és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve végezte tevékenységét. A mérleg 
főösszege 2.409 eFt, a saját tőke 1.785 eFt volt.  
 

2. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA 

Az alapítvány 2019-ben NCA egyszerűsített elszámolású támogatásra nyújtott be pályázatot. 
A pályázat kedvező elbírálást kapott, 200.000,- forintos támogatásban részesült. December 

31-ig ezen összeg teljes egészében fölhasználásra került. Működésre 17.871,-. forint (8,9%), 

célszerinti tevékenységre 182.129,- forint (91,1%) kiadás lett elszámolva.    

 SZJA 1% juttatások és felhasználás  
2019. január 1-jén a 2017-ben kapott 57.157,- forint, valamint a 2018-ban kapott 48.630 forint 

összesen 105.787,- forint állt rendelkezésre az SZJA 1%-okból. Továbbá 2019 

szeptemberében a 2018-as keresetek utáni fölajánlásokból 75.625,- forintot utalt át a NAV az 
alapítvány folyószámlájára. 2019-ben az 1 %-ból 57.157,- forint kiadás történt. Ebből 
működésre 9.633 forint (16,9%), célszerinti tevékenységre 47.524 forint (83,1,7%) lett 

elszámolva. A 2020. május 31-ig esedékes 18KOZ időben beadásra került. 2019-ben a nagyon 

gazdag szakmai programot takarékos gazdálkodással valósította meg az alapítvány. Az 1%-os 

kötelezettségből anyagi eszköz beszerzésre, szállításra és meghívó nyomtatásra történt 
elszámolás, valamint minimális működési kiadás bank-, postaköltség és pénzügyi szolgáltatás 

volt. A 2020-as feladatokra tartalékoltuk a 2019-es 1% támogatás összeget. 
 

3. VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS 

2019-ben az alapítvány vagyona –hasonlóan az előző évekhez - tovább nőtt. Sikerült ismét 
nyereségesen működni. 2019-ben 2 eFt nyereséget értünk el. A Magyar Postának és 
támogatóinknak köszönhetően folyamatosan biztosítva van a fedezet a célszerinti 
tevékenységek minőségének javítására, és a kiállítások színvonalának emelésére. A 

rövidlejáratú kötelezettségünk 105.787 Ft-ról 124.255,- Ft-ra változott, az 1%-os támogatás 

emelkedésének köszönhetően. 2019-ben a ráfordításaink összege a sok rendezvény miatt 
magasabb volt, mint 2018-ban. Összesen 835.141 Ft költséget számoltunk el. A 

ráfordításokból 723.827 Ft-ot célszerinti tevékenységre fordítottunk, ez 86,78 %, működési 
költségre pedig 111.314 Ft-ot, amely az összes ráfordítás 13,32%-a. 
 

 

4. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA 

Szervezetünk nem nyújtott juttatást, így e soron nem történt kifizetés.  
 

 

5. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL, ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI 
PÉNZALAPTÓL, HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL, TELEPÜLÉSI 
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ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁTÓL ÉS MINDEZEK SZERVEITŐL 
KAPOTT TÁMOGATÁS MÉRTÉKE 

Az alapítványunk 2019-ben önkormányzattól nem kapott támogatást. Állami szervtől 275.625 

forint folyt be, amely részben az NEA pályázatból, részben az SZJA 1%-os felajánlásokból 
eredt.  
 

 

6. A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT 
JUTTATÁSOK ÉRTÉKE, ILLETVE ÖSSZEGE 

Az alapítvány kuratóriumának tagjai, a felügyelő bizottsági tagok és a könyvelő díjazás nélkül 
látják el feladataikat. A rendezvények segítői is önzetlenül, anyagi ellenszolgáltatás nélkül 
állnak rendelkezésre, önkéntesként végzik munkájukat. Az alapítvány honlapjának 
www.dapta.hu naprakészen tartását szintén önkéntes munkában végzi két személy.  
Személyi jellegű ráfordítás 2019-ben nem volt.  

 

7. A TÁRGYÉVBEN VÉGZETT ALAPCÉL SZERINTI ÉS KÖZHASZNÚ 
TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA (Közösségi kulturális hagyományok, értékek ápolása 
1991. évi XX. tv. a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint 
egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköréről 121.§.a) - b). A helyi 

közművelődési tevékenység támogatása, a kulturális örökség helyi védelme 2011. évi 
CLXXXIX. tv. A Magyarország helyi önkormányzatokról 23.§. (4) 13.  Kulturális örökség 
védelme 2001. évi LXIV. tv. a kulturális örökség védelméről).  

 
 

7.1. Közösségi kulturális hagyományok, értékek ápolása 

A Dél-alföldi Postatörténeti Alapítvány fontos feladatának tekinti a postai, távközlési 
tárgyi emlékek gyűjtését és kiállítás formában történő bemutatását, valamint a 
hagyományápolást. Működési területén Bács-Kiskun-, Békés és Csongrád megye 
postamúltjának kutatását segíti, valamint önállóan is végez kutatásokat egy-egy település 
postamúltjának föltárására. 2019-ben jó alkalom volt az évfordulós és jubileumi posták 
ünnepsége. Ehhez kapcsolódóan nyolc település postamúltjának részleges föltárása 
megtörtént. Lehetőségeink korlátozottak az elmúlt 200 év postatörténetéről 
dokumentumok begyűjtésére és technikai eszközök felkutatására.  A több évtizedes 
gyűjtőmunkának és támogatóinknak köszönhetően sok jelentős tárgyi emléket sikerült 
megmentenünk. Több mint százéves működőképes telefonunk is van. Hat teremből álló 
állandó kiállításunkon üzemelnek és bárki által használhatók a régmúlt idők távközlési 
berendezései. Üzemelnek az LB és CB telefonok, kézi-kapcsolású távbeszélőközpontok, 
gépi kapcsolású alközpontok, távgépírók és morze berendezések.  Az ipartörténeti 
emlékeken kívül a Magyar Posta nemzeti intézménnyé válásáról és a magyar bélyeg 
fejlődéről is sok értékes anyaggal rendelkezünk. Bemutató tablóink a „Magyar Posta 
történetét” és a „Magyar bélyeg történetét” szemléletesen és hitelesen tartalmazzák. Külön 
is említést érdemelnek Kass János Kossuth díjas, Kiváló- és Érdemes művész 
bélyeggrafikái alapján készült bélyegek. A „Bélyegek beszélnek”, ahogy a mester mondta, 
egy-egy ország a történelmét, művészeit, sporteredményeit, természeti szépségeit viszik 
magukkal a világ minden részére. Ismereteket adnak át, és hatnak az emberekre.  
 

2019-ben a Dél-alföldi Postatörténeti Alapítvány támogatásával a következő 
kihelyezett rendezvények és alkalmi kiállítások voltak: 
Február 6-án Szegeden a Somogyi Könyvtár részére régi korokból származó 
dísztáviratokat kölcsönöztünk a „Házasság hete” alkalmából nyílt kiállításra. Az 

ünnepélyes megnyitón Nyáry Krisztián irodalomtörténész tartott a témához illő 
tájékoztatást.  

http://www.dapta.hu/
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Június 22-én a - Múzeumok éjszakája keretében kiállítás megnyitó és ünnepség volt 
Kecelen a 150 éve nyílt postajubileum alkalmából. A kiállítási anyag döntő részét a Dél-
alföldi Postatörténeti Alapítvány biztosította. Megnyitó beszédet mondott: Haszilló László 
Kecel város polgármestere és Ötvös Tamás a Magyar Posta Zrt. Kelet-magyarországi 
Területi Igazgatóságának osztályvezetője. A kiállítást dr. Lovászi József alapítványunk 
titkára mutatta be. Ugyanezen a napon Kecskemét 1. sz. Megyei Posta is kapcsolódott a 
Múzeumok Éjszakája programhoz, amelyhez alapítványunk is biztosított kiállítási 
anyagokat. 

Július 13-án Szabadszállás posta ünnepelte megnyitásának 230. évfordulóját. Kecelről a 
mobil kiállításunk anyaga ide került át. A Szabadszállási ÁMK József Attila Közösségi 
Házban került sor az ünnepségre. Dr. Báldy Zoltán a város polgármestere és Szöllősi Béla 
a Magyar Posta Zrt. Kelet-magyarországi Területi Igazgatóságának igazgatója voltak az 
ünnepség szónokai. Alapítványunk részéről Juhászné Pálnok Lenke mutatta be a kiállítást. 
Augusztus 3-án falunappal egybekötve ünnepelték Tataháza posta megnyitásának 140. 
évfordulóját. A község nagyon színvonalas helyet biztosított a kiállítás részére és az 
ünnepélyes megnyitóra. A megjelenteket Vörös István polgármester és Ötvös Tamás a 
Magyar Posta Zrt. Kelet-magyarországi Területi Igazgatóságának osztályvezetője 
köszöntötte. A kiállítás látnivalóira Tóth László hívta föl a figyelmet. A rendezvény 
díszvendége volt Farkas Bertalan az első magyar űrhajós. Hozzászólásában beszélt az 
űrbéli postai bélyegzéséről is. 
Augusztus 17-én Fülöpszálláson volt a következő alkalmi kiállításmegnyitó és ünnepség 
postajubileum alkalmából. Itt szintén falunappal egybekötve volt a rendezvény. Gubacsi 
Gyula polgármester beszédében méltatta a 150 éve működő helyi postát, Torkos László a 
Magyar Posta Zrt. Kelet-magyarországi Területi Igazgatóság osztályvezetője a posta 
részéről fejezte ki köszönetét az együttműködésért. Alapítványunk részéről Verók István 
gondoskodott a kiállítás bemutatásáról. 
Szeptember 7-én a falunappal egybekötve ünnepelte Akasztó posta megnyitásának 150. 

évfordulóját. Az ünnepségen felszólalt Suhajda Antal a település polgármestere és Ötvös 
Tamás a Magyar Posta Zrt. Kelet-magyarországi Területi Igazgatóságának 
osztályvezetője. Alapítványunk részéről Tóth László mutatta be a kiállítást. A rendezvény 
díszvendége Mongólia magyarországi nagykövete volt. 
Szeptember 14-én Ágasegyházára került alapítványunk mobil kiállítása. A település 
ekkor tartotta a Falunapot. Ez jó alkalom volt a 110. éves posta munkájának elismerésére 
és az ünnepség megtartására. Füredi János polgármester elismerően szólt a postások 
munkájáról és a közösségben betöltött tevékenységükről. A posta részéről Szöllősi Béla a 
Magyar Posta Zrt. Kelet-magyarországi Területi Igazgatóságának igazgatója mondott 

ünnepi beszédet. Alapítványunk képviseletében Bicskeiné Csányi Mária mutatta be a 
kiállítást, felhívta a figyelmet egy-egy ritkaságra. A kiállítást Lezsák Sándor, az 

Országgyűlés elnöke, Bács- Kiskun megye 4. számú választókerület parlamenti 
képviselője még a megnyitó előtt megtekintette, a vendégkönyvünkben további 
eredményes munkát kívánt a postás dolgozóknak. 
Szeptember 28-án ünnepelték Lajosmizse posta megnyitásának 140. évfordulóját. A 
Városi Művelődési Házban nagy érdeklődés mellett történt az ünnepi megemlékezés és 
kiállításmegnyitás. Basky András polgármester a város nevében, Hidegkúti Gábor a 
Magyar Posta Zrt. Kelet-magyarországi Területi Igazgatóságának nevében beszélt. Az 
alapítvány részéről dr. Lovászi József mutatta be a látnivalókat és ismertette a lajosmizsei 
posta 140 éves történelmét. 
November 9-én volt 2019. év utolsó alkalmi kiállítása. Kerekegyházán a helyi posta és a 
Kerekegyházi Lokálpatrióták Egyesülete is nagy segítséget nyújtott az évzáró 
rendezvényhez. A város apraja és nagyja érdeklődve figyelte a postakocsival érkező 
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hajdani formaruhába öltözött postásokat és az őket megtámadó betyárokat. A környéken 
140 évvel ezelőtt történt postakocsi-rablást élethűen adták elő a korhű ruhában megjelenő 
betyárok és postások. A szabadtéri műsor után a Művelődési Házban került sor a 140. 

évforduló alkalmából rendezett ünnepségre. Dr. Kelemen Márk polgármester a város 
nevében mondott köszöntőt, majd Ötvös Tamás a Magyar Posta Zrt. Kelet-magyarországi 
Területi Igazgatóságának osztályvezetője szólt az ünnepség részvevőihez. Alapítványunk 

részéről Juhászné Pálnok Lenke mutatta be a kiállítást. A rendezvény keretében az 
iskolások részére - postai témakörben - kiírt rajzpályázat díjazottjainak elismerése ezután 
került sor. 
A 2019-es év is igazolta, hogy jó döntés volt, amikor az évfordulókhoz kapcsolódó 
postákon lehetőséget adtunk a helyi ünnepségek megtartására. Ezeket a kiállításokat 
minden esetben maximálisan segítjük. Mobil kiállításunk 2019-ben nyolc helyre jutott el, 

valamint két vidéki kiállításhoz kölcsönzött anyaggal járultunk hozzá. A 

kiállításmegnyitókhoz minden esetben igényes kulturális műsor kapcsolódott. A 
szavalatok, énekszólók, néptáncosok és egyéb kulturális műsorok még emlékezetesebbé 
tették az érintett településeken a kiállítás megnyitót és a postai születésnapot. A települési 
önkormányzatok, a helyi és körzeti postások alapítványunkkal együtt közösen dolgoztak 
azért, hogy másoknak örömet szerezzenek. Kiemelkedő volt Kecsemét 1. sz. körzeti posta 
szervező és segítő munkája, hiszen öt település Bács-Kiskun megye északi részén –a 

körzeti posta ráhatására – élt az évforduló megtartásával. Ezek a rendezvények a kulturális 
műsorokkal, a kiállítás látnivalóival és az ünnepségen elhangzó beszédekkel erősítik a 
Posta ügyfélkapcsolatát és kedvező megítélésének javítását. 
Jelentős előrelépés volt 2019-ben a határon túli kapcsolatunkban és 
együttműködésünkben. 2017-ben megkötött együttműködésünket erősítettük Szentes 

testvérvárosában működő Puskás Tivadar Kismúzeummal. 2019. május végén 
meghívásuknak eleget téve alapítványunk hat aktivistája, valamint a budapesti 
Postamúzeum igazgató-helyettese és a szegedi Informatika Történeti Kiállítás egyik 
alapítója szakmai úton Sepsiszentgyörgyben járt. Régi távközlési eszközökkel és szakmai 
tudásunkkal járultunk hozzá a velünk szerződéses kapcsolatban lévő kiállítás 

fejlesztéséhez. Szeptemberben viszontlátogatáson fogadtuk Tóth Birtan Csabát a 
Székelyföldi Hírközlési Örökség Egyesület elnökét (Sepsiszentgyörgy város 
alpolgármesterét), Csáky Ernő mérnök-ezredest, egyesületi alelnököt és Zsigmond Imrét 
az egyesület műszaki szakértőjét. Bemutattuk nekik a szentesi és szegedi postai-, 

távközlési- és informatikai kiállításokat, valamint a Budapesti Postamúzeumot. 
Budapesten velük együtt bekapcsolódtunk Puskás Tivadar születésének 175. évfordulója 
tiszteletére rendezett megemlékezésbe és kiállításmegnyitásba.  

2019-ben is folytattuk a postatörténeti írásos anyagok gyűjtését. A „Múltidéző” című 
könyveinkben közel 1000 oldalban 36 település postatörténetét dolgoztuk fel, számos 
postás visszaemlékezését és életútját tettük közkinccsé. Kiadványaink adattárat is 
tartalmaznak, amelyekben minden Dél-alföldi postáról van néhány adat.  
 

Közösségi kulturális munkánkról, hagyományápolásunkról és egyéb tevékenységünkről, 
naprakész információk olvashatók a www.dapta.hu honlapunkon. Ugyanitt lehet 

megtalálni a már megjelent könyveinket is. Honlapunk látogatottsága 2019-ben közel 40 
%-kal emelkedett, 4504 fő tekintette meg és összesen 16939 oldalt olvasott el. Átlagosan 
2 perc 23 másodpercet töltött egy személy honlapunk tartalmának megismerésével 
 

2019-ben is jelentős szerepet vállaltunk Szentes város, a hajdani Magyar Posta és 
utódvállalatai (távközlés, műsorszórás) és a Dél-Alföld kulturális és múzeumi életében. 

Kiállításunk látogatottsága évről évre emelkedik. 2019 évben 8992 fő látogatta meg 

http://www.dapta.hu/
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állandó valamint alkalmi kiállításainkat, akik személyesen meggyőződtek értékmentő és 
hagyományápoló tevékenységünkről.  

.7.2. A helyi közművelődési tevékenység támogatása, a kulturális örökség helyi védelme 

2003 októberében Postai Világnapi megemlékezés keretében nyílt meg a szentesi 
postatörténeti emlékszoba. A megnyitáskor több személy saját gyűjteményét ajánlotta föl, 
amely ma is alapját képezi a kiállításnak. Ezt követően előbb postások, majd a magánemberek 

saját félve őrzött okirataikkal, régi postatörténeti tárgyaikkal járultak hozzá a kiállítás 
bővítéséhez. 2005-ben a kedvező hozzáállás és a támogatások birtokában megalakult a Dél-
alföldi Postatörténeti Alapítvány. 2006-ban együttműködési megállapodást kötött Szentes 

város önkormányzatával. Így lett a kiállítás végleges helye Szentes. A város nagysága, 
földrajzi fekvése, idegenforgalmi szerepe és iskoláinak száma biztosítja a kiállítás részbeni 
látogatottságát. Az elmúlt években a kiállítás ismertsége nőtt és a vidéki látogatók száma is 

emelkedett. 2019-ben a helyi látogatókon kívül Finnországból, Franciaországból és 
Romániából is voltak látogatói. Hazánk több településén is hírét vették a kiállítás létezésének, 
így belföldről is jönnek a látogatók. Az elmúlt években jelent meg „Szentes város rejtett 
kincsei” című turisztikai kiadvány, ami nagy segítséget ad a településre látogató nyugdíjas 
egyesületek, turistacsoportok, iskolai osztálykirándulások programjaihoz. Ennek a 

kiadványnak is köszönhető, hogy több csoport bejelentkezett és megtekintette kiállításunkat. 
Külön meg kell említeni a kiállítás jelentőségét az oktatási és nevelési munkában. A 
pedagógusok rendszeresen visszatérnek egy-egy osztállyal. Fizika- és rajztanításhoz közvetlen 
kapcsolódik a látnivalók egy része. Történelmi ismeretbővítést és az általános műveltség 
fejlesztését is jól szolgálja a kiállítás és a hozzá kapcsolódó díjmentes idegenvezetés.  Az 

állandó kiállítás bejelentkezéssel hétköznap 8 óra és 16 óra között, csoportoknak szombaton 8 
óra és 12 óra között is látogatható. A látogatás díjmentes. Az aktivisták a teremőrség mellett – 

ismeretükhöz mérten - tárlatvezetést is végeznek. Csoportok esetében mindenkor jól 
felkészült idegenvezető gondoskodik a kiállítás ingyenes bemutatásáról. 
2019-ben 30 éves volt a jelenlegi szentesi posta épülete, és 60 éves a szentesi TV torony. Az 
évfordulókra emlékezve az alapítvány kezdeményezésére november 23-án a Hírközlési 
Tudományos Egyesület Szegedi Csoportjával a Postások Szakmai Egyesületének Dél-alföldi 
Szervezetével és a Csongrád megyei Mérnökkamerával közösen 56 fő részvételével egész 
napos szakmai konferenciát tartottunk. Borsos Ibolya és Verók István a 30 éves 
„Postapalotáról” beszélt, Szabadkai Imre a TV Műszaki ágazat Délkelet-Magyarországi 
Üzemeltetési Központ vezetője pedig a 60 éve épült szentesi TV torony és hozzá kapcsolódó 
műszaki kiszolgáló részek történetét ismertette. Kapcsolódó szakmai témaként Labát Pál 
László a szentesi távközlési múltról, Tóth László pedig a Szentesi Postatörténeti Kiállításról 
és a Sepsiszentgyörgyi Puskás Tivadar Kismúzeummal lévő együttműködésről és a 
látnivalókról beszélt. A programhoz a postatörténeti kiállítás és a szentesi TV torony 

helyszínen történő megtekintése is kapcsolódott. 
Fontosnak tartjuk a szentesi állami és civil szervezetekkel való jó együttműködést. 
Programjainkról tájékoztatást küldünk részükre és rendezvényeinkre meghívjuk őket. Az 

alapítvány az állandó kiállítása üzemeltetésén és rendezvényeinken túl részt vállal Szentes 
történelmi múltjának megismertetésében, és a város látnivalóinak (műemlékek, szobrok, más 
kiállítások népszerűsítésében, bemutatásában. 2019-ben is szerveztünk olyan programokat, 
amelyek a saját kiállításunkon kívül Szentes város nevezetességeit is tartalmazza. 
Idegenvezetőink a „belvárosi séta” keretében Szentes város történelmi múltját ismertetik, 
közben bemutatják a település látnivalóit. A múlt emlékeinek megismerésével párhuzamosan 
a szabadidő kulturált eltöltésében is fontos szerepet töltünk be. A szentesi állandó kiállítást 
2019-ben 507 fő tekintette meg, alkalmi kiállításainkat pedig 8485 fő. Összesen: 8992 fő. 
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Jó az együttműködésünk a szentesi Vasúttörténeti Alapítvánnyal. Egész napos kirándulók 
fogadásakor a belvárosi séta mellett gyakran szerepel a programban a vasúttörténeti tárgyú 
kiállítás, amely ugyanúgy a múltba repíti vissza a résztvevőket, mint a postatörténeti kiállítás. 
Velük együtt azon fáradozunk, hogy ne csak egy szakmai területnek, hanem mindenkinek 
szóljanak kiállításaink.. 
Nyitottságunkról a honlapunk is számot ad. A www.dapta.hu honlapot 2019-ben több mint 
4500 alkalommal tekintették meg. Rendezvényeinkről a média folyamatosan beszámol. A 
helyi és megyei médián kívül volt alkalmunk az M1 rádióban is tájékoztatást adni 
tevékenységünkről, amiből több tízezren értesültek munkánkról és látnivalóinkról. 

 

 
 

 7.3. Kulturális örökség védelme 
 

A NEA pályázatunk kedvező elbírálásának köszönhetően 2019-ben is folytatni tudtuk a 

még fellelhető múltbéli tárgyi emlékek és okiratok felkutatását és begyűjtését Bács-

Kiskun-, Békés- és Csongrád megyében több helyen végeztünk anyaggyűjtést (Zsana, 

Kecel, Szabadszállás, Zsombó, Forráskút, Szeged, Nagyszénás, Pusztaföldvár, 
Medgyesegyháza, Kétegyháza, Elek, Vésztő, Szeghalom), 
Gyorsan fejlődő korunkban már a 20-30 évvel ezelőtti tárgyi eszközök közül több elavult 
és megmentésükre most még van lehetőség. Erre évek múlva egyre kisebb lesz az esély. A 
technika és informatika nagyon gyorsan változik, ezért fontos az értékmentés, a kulturális 
örökséggel való foglalkozás. Szentesi állandó kiállításunk látnivalóit segítőinknek és 
gyűjtő munkánknak köszönhetően tudjuk változtatni, gazdagítani. Célunk, hogy a kiállítás 
anyagának egy része cserélődjön és a visszatérő látogatók számára új látnivalók is 
legyenek. Ezt főleg a szentesi lakosság érdekében tartjuk fontosnak. Alkalmi kiállításaink 
jó alkalmat adnak egy-egy ünneplő település helyi postatörténeti emlékeinek felkutatására 
és bemutatására. Sok esetben ezeknek a kiállításoknak köszönhető, hogy lelkes 
helytörténészek, vagy amatőrök komoly kutatásba kezdenek saját településük 
postamúltjának földerítésében. Szentesi állandó kiállításunknál fontosnak tartjuk a 
működőképességet és interaktivitást. Nálunk nincs tiltva a kiállítási tárgyak érintése. Ki 
lehet próbálni a régi kézi-kapcsolású telefonközpontokat, távbeszélő-készülékeket, főnök-

titkári készülékeket, távírókat, morze berendezéseket. Hozzá lehet nyúlni a kiállított 
tárgyakhoz. Aktív és nyugdíjas műszaki támogatóink a régmúlt idők technikájába is életet 
tudnak lehelni és gondoskodnak a folyamatos karbantartásról, mert a használat miatt erre 
nagyobb igény van, mintha csak vitrinből nézhetnék a látogatók. A szentesi kiállítás az 

egyike azoknak a hazai kiállítóhelyeknek, amelyek a legtöbb működőképes és a látogatók 
által is használható muzeális távközlési berendezéssel rendelkeznek.  

A Dél-alföldi Postatörténeti Alapítvány nyilvántartásában 2019. december 31-én 4302 

fajta tárgy és irat, összesen 6625 leltári tárgy szerepelt. Informatikával támogatott 
nyilvántartási rendszerünk a leltáron kívül a gyors lekérdezés lehetőségét is biztosítja. Így 
célirányos keresésnél a kutató a keresett anyaggal kapcsolatban aránylag rövid időn belül 
információhoz jut. 
A tárgyi eszközökön kívül fontosnak tartjuk az írásos dokumentációt és a régi korok 
újságcikkeinek, fényképeinek begyűjtését, amelyek, akár egy helytörténeti monográfiában 
is helyet kaphatnak majd. Alapítványunk 15 éves fönnállása alatt három Múltidéző 
könyvet jelentetett meg. 964 oldalon számos postamúlttal kapcsolatos tanulmány és 
kiemelkedő postás egyéniség életútja nyert írásos megörökítést. Jelenleg folyik a 
Múltidéző 4. kötet anyaggyűjtése. Már látjuk, hogy pár éven belül az anyagmennyiség 

rendelkezésre fog állni, a kérdés majd az anyagi lehetőségeken lesz, amely meghatározza 
a kiadást. Fontosnak tartjuk a szentesi kutatási háttérbázisunk anyagának bővítését is. 

http://www.dapta.hu/
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Eddig is segítségükre voltunk a helytörténeti kutatóknak és szakdolgozat íróknak. A 
jövőben is azon leszünk, hogy a leltárunkban lévő gazdag háttér anyagot hozzáférhetővé 
tegyük a kutatók számára. Rendelkezésünkre áll a Postai Rendeletek Tára 1867-től 1948-

ig, továbbá postás szaknévsorok és évkönyvek 1895-1947 közötti időszakról. Az 

interneten is elérhető ma már sok postatörténeti információ.   
 

2012-ben az alapítvány az Emberi Erőforrások Minisztériuma Esélyteremtési 
Főosztályánál kezdeményezte a közérdekű önkéntes tevékenység nyilvántartásba vételét. 
A nyilvántartásunkat a 4774 sorszám alatt előjegyezték. 2019-ben az alapító okiratban 
meghatározott feladataink elvégzésére - benne az állandó és alkalmi kiállítások 
karbantartásával, szervezésével, rendezésével, idegenvezetéssel, valamint a könyveléssel, 
honlap naprakészségének biztosításával - összesen 2119 óra önkéntes munkavégzés 
történt. Éves szinten több mint 50 önkéntes személy segítette az alapítvány 
célkitűzéseinek megvalósulását. 
Az alapítvány hatékony működését – mindennemű anyagi térítés nélkül - kezdettől fogva 
öt fő kuratóriumi és három fő felügyelő-bizottsági tag biztosítja. Az alapítványnak fizetett 
alkalmazottja nincs. 

 

Alapítványunknak együttműködési szerződése van a romániai Sepsiszentgyörgy városban 
működő Puskás Tivadar Művelődési, Műszaki-, Tudományos Alapítvány (Távközlési 
Kismúzeumával), továbbá együttműködünk a Postamúzeummal, a Bélyegmúzeummal és 
a szegedi Informatika Történeti Kiállítással.  Egymás munkáját segítve azon vagyunk, 

hogy a Dél-alföldi Postatörténeti Alapítvány a Magyar Posta múltjának méltó ápolója, 
gondozója és hagyományőrzője legyen. Partneri kapcsolatban állunk a szegedi Móra 
Ferenc Múzeummal és a szentesi Koszta József Múzeummal, kölcsönösen segítjük és 
támogatjuk egymást. 
Jó kapcsolatot ápolunk a Csongrád Megyei Civil Információs Centrummal. 

Meghívásuknak rendszeresen eleget teszünk. 2019. november 19-én az iroda vezetője és 
alapítványunk elnöke ”Együttműködési szándéknyilatkozat”-ot írt alá. 
A Dél-alföldi Postatörténeti Alapítvány 2019. évi kulturális tevékenysége a hagyományok 
ápolásával, a múlt postatörténetének megismerése érdekében kifejtett tevékenységével 
biztosítani tudta az alapító okiratban meghatározottak szerinti működést. 
  

 

Szeged, 2020. április 23. 
 

 

Tóth László kuratórium elnök 
 

 

Záradék: 
A Dél-alföldi Postatörténeti Alapítvány kuratóriuma 2020. május 8-i ülésén elfogadta a 2019. 

évi beszámolóját, benne az alábbiakat: 
o az egyszerűsített éves beszámoló mérleget 
o az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatását 
o közhasznúsági mellékletét  
o jelen szöveges beszámolót 


