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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 2021-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 

készítette el 2021 évi beszámolóját. Gazdálkodását a civil szervezetek gazdálkodásának 
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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-742 formanyomtatványon az alapítvány elkészítette „Az egyszerűsített éves beszámoló 

mérleget”, valamint „Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatást.” 
 

IV. Dél-alföldi Postatörténeti Alapítvány kiegészítő beszámolója a 2021. évi működésről      

                                                                                                                                                                                          
 

1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ 

A Dél-alföldi Postatörténeti Alapítvány 2021. évi gazdálkodása során a számviteli 

törvénynek, és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve végezte tevékenységét. A mérleg 

főösszege 2538 eFt, amelyből a saját tőke 1.794 eFt. 
 

2. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA 

Alapítványunk 2021-ben NCA egyszerűsített elszámolású támogatásra nyújtott be pályázatot. 

A pályázat kedvező elbírálást kapott, így alapítványunk 300.000,- forintos támogatásban 

részesült. December 31-ig ezen összeget teljes egészében fölhasználtuk, valamint a 2020 évről 

még rendelkezésre álló 12.053,- forint célszerinti tevékenységre fordítottunk. Működésre 

36.460,-. forint (11,79%) költöttünk, célszerinti tevékenységre 275.593,- forint (88,31%) 

kiadás lett elszámolva.    

 SZJA 1% juttatások és felhasználás  

2021. január 1-jén a 2019-ben kapott 75.625,- forint, valamint a 2020-ban kapott 144.424 

forint összesen 220.049,- forint állt rendelkezésre az SZJA 1%-okból. Továbbá 2021 

szeptemberében a 2020-as keresetek utáni fölajánlásokból 99.582,- forintot utalt át a NAV az 

alapítvány folyószámlájára. 2021-ben az 1 %-ból 75.625,- forint kiadás történt. Ebből 

működésre 10.260 forint (13,6%), célszerinti tevékenységre 65.365 forint (86,47%) lett 

elszámolva. A 2022. május 31-ig esedékes 20KOZ elszámolást az 1%-ok felhasználásáról 

elkészítettük, és időben beadtuk. 2021-ben szakmai programjait takarékos gazdálkodással 

teljesítette az alapítvány. Az 1%-os kötelezettségből az állandó kiállítás esztétikusabbá 

tételére költöttünk (tájékoztatók készítése, képkeretezés), valamint a begyűjtött anyagok 

szállítására fordítottunk, továbbá minimális működési kifizetésünk volt (bank-, postaköltség 

és adminisztrációs anyag). 2023-as feladatokra tartalékoltuk a 2020-as 1% támogatás 

összeget. 
 

3. VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS 

2021-ben az alapítvány vagyona –hasonlóan az előző évekhez - tovább nőtt. Sikerült ismét 

nyereségesen működnünk. 2021-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 232.102 Ft volt, amelyből az 1%-os támogatás összeget 

220.049, forint volt, 12.053,- forint pedig a 2020. évi pályázati támogatásból a járványhelyzet 

miatt átcsúszott 2021-re. A ráfordításaink összege magasabb volt, mint 2020-ban. Összesen 

890.697 Ft költséget számoltunk el. A ráfordításokból 771.770 Ft-ot célszerinti tevékenységre 

fordítottunk, ez 86,6 %, működési költségre pedig 118.927 Ft-ot, amely az összes ráfordítás 

13,4%-a. 
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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 

ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁTÓL ÉS MINDEZEK SZERVEITŐL 

KAPOTT TÁMOGATÁS MÉRTÉKE 

Az alapítványunk 2021-ben önkormányzattól nem kapott támogatást. Állami szervtől 399.582 

forint folyt be, amely részben az NEA pályázatból (300.000 forint), részben az SZJA 1%-os 

felajánlásokból (99.586,- forint) 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 2021-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 

Az alapítványunk nevének megfelelően a Dél-Alföld postatörténeti emlékeinek fő 

gyűjtője és gondozója. A megalakuláskor meghatározott irányelvek maradéktalan 

betartásával biztosítjuk, hogy az 1989-ig a Magyar Postához tartozó különböző szakmai 

területek történelme egyaránt helyet kapjanak tevékenységünkben. A klasszikus posta 

mellett a távközlés történelmi emlékeit és hagyományait is magunkénak tekintjük. 

Működési területünkön Bács-Kiskun-, Békés- és Csongrád-Csanád megye területén 

rendszeres értékmentést végzünk. A még fellelhető – ma már ipartörténeti tárgyakat –is 

megmentjük a pusztulástól. Működésünk 16 éve alatt a Dél-Alföldön túlra is eljutott 

tevékenységünk és állandó kiállításunk híre. Ezt jelentősen befolyásolták alkalmi 

kiállításaink és igényes honlapunk (www.dapta.hu). Megalakulásunk óta 77 helyen 

mutattuk be mobil kiállításunkat, különböző rendezvényekhez kapcsolódóan. Ezek a 

rendezvények döntő része évforduló és jubiláló posták megnyitásának kerek évfordulóján 

volt, általában város- és falunap kísérő programjaként. A kiállítás mellé minden esetben 

kulturális műsor társult, valamint kettő ünnepi beszéd. Az érintett települések 

polgármesterei, valamint a Magyar Posta Zrt. Vezérigazgatóságának vagy a Kelet-

Magyarországi Területi Igazgatóságnak vezető beosztású munkatársai voltak az ünnepi 

szónokok. A mobil kiállítások interaktívak szoktak lenni. Működő távbeszélő technikával 

és Morze (távíró) berendezésekkel. A klasszikus postai rész egyrészt tablós bemutatással 

történik, másrészt Kass János Kossuth díjas Kiváló- és Érdemes művész bélyegeiből és 

bélyegterveiből áll.  Sajnos 2021-ben a koronavírus okozta helyzet miatt korlátozások 

voltak. Több település nem tartott város- és falunapot, így a soros évfordulós postáknál 

sem volt kiállítás és ünnepség.    

http://www.dapta.hu/
http://www.dapta.hu/
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2021-ben a Dél-alföldi Postatörténeti Alapítvány támogatásával a következő 

kihelyezett rendezvények és alkalmi kiállítások voltak: 

Május 15.-én Szegeden az Agorában a Távközlési Világnap Alkalmából alkalmi kiállítás 

nyílt a távbeszélő-technika fejlődéséről. Alapítványunk több technikai eszközt biztosított a 

kiállítás látnivalóinak bővítéséhez. A kiállítás bemutatása után a Hírközlési Tudományos 

Egyesület, a Postások Szakmai Egyesülete és a Dél-alföldi Postatörténeti Alapítvány 

szakmai napot tartott. Több értékes távközlési témájú előadás hangzott ott el.  

Alapítványunk elnöke „Emlékezzünk a táviratra” címmel a 2021. április 30-án végleg 

megszűnt távirat múltját ismertette.  

Augusztus 27-én ünnepelte Sarkadkeresztúr posta megnyitásának 150. évfordulóját. A 

falunap nyitó rendezvénye volt a postatörténeti kiállítás megnyitása. Bakucz Péter a 

település polgármestere és Ötvös Tamás a Magyar Posta Zrt. Kelet-magyarországi 

Területi Igazgatóság osztályvezetője ünnepi megemlékezése mellett több szavalat is 

elhangzott. A kiállítás látnivalóiról Tóth László tartott ismertetést. 

Október 1-jén a Postai Világnaphoz igazodóan nyílt meg a következő alkalmi 

kiállításunk Kevermesen. A 160. évfordulóját ünneplő posta a rendezvényt a községi 

könyvtárba szervezte. Alapítványunk itt is biztosította a kiállítási tárgyakat, tablókat. 

Megszerveztük a rendezvényt (meghívók előállítása, szónokok felkérése stb.). Az 

ünnepségre a település polgármestere meghívta a megyei közgyűlés alelnökét, a 

Kormányhivatal osztályvezetőjét és a környező települések polgármestereit is.  A teltházas 

rendezvényen Lantos Zoltán polgármester és Ötvös Tamás a Magyar Posta Kelet-

magyarországi Területi Igazgatóság osztályvezetője mondtak ünnepi beszédet. Tóth 

László kuratóriumunk elnöke a Postai Világnapról emlékezett meg, valamint bemutatta a 

kiállítás látnivalóit. Az ünnepséget jól kiegészítette az a település általános és 

postatörténetét bemutatató „power pointos” előadás, amelyet Bozó László és Lunkné 

Magyar Ágnes helytörténeti kutatók tartottak. A hely- és postatörténeti ismeretterjesztés 

mellett a rendezvényhez illő szavalattal még kerekebb lett. 
 

Fentieken kívül említést érdemel a július 15-i szegedi emléktábla avatási ünnepség. A 

Magyar Szablyavívók Szövetsége kezdeményezésére a Kelet-magyarországi Postás Sport 

Egyesület, valamint alapítványunk is csatlakozott a rendezvényhez. Alapítványunk 

aktivistái közreműködtek az előkészítésben és lebonyolításban. Kuratóriumunk elnöke 

ünnepi megemlékezést tartott a 75 éve alakult Szegedi Postás Vívó Szakosztályról. 

Beszédében kiemelte a nagyszerű vívóedzők szerepét, valamint azokat a tehetséges 

tanítványokat, akik olimpiai aranyérmet, illetve világbajnokságot is szereztek vívásban. 

Október 5-én – a Postai Világnaphoz igazodóan Baján - határmenti találkozó volt a 

postás nyugdíjasok részvételével. Szerbiát a szabadkaiak, Horvátországot az eszékiek, 

hazánkat pedig a pécsi és szegedi nyugdíjas postások képviselték. Házigazda 

Magyarország részéről a Postások Szakmai Egyesülete, a Postások Szegedi Nyugdíjas 

Egyesülete és a Dél-alföldi Postatörténeti Alapítvány volt. Elnökünknek jutott az a 

megtiszteltetés, hogy a nemzetközi postáról beszéljen, és kiemelten szóljon a Postai 

Világnapról. A Városi Könyvtár postatörténeti kiállítással tette emlékezetesebbé a napot. 

Október 20-án alapítványunk elnöke részese volt a Debreceni Postaigazgatóság (Kelet-

magyarországi Területi Igazgatóság) 100 éves jubileumi ünnepségének. A rendezvény a 

megemlékezésen kívül jó alkalmat teremtett a kapcsolatok ápolására és a Dél-alföldi 

postatörténeti Alapítvány népszerűsítésére. 
 

A december 8-i kuratóriumi ülés döntése szerint a járványhelyzet függvényében értesítjük 

azokat a postákat, akiknek 2022-ben esedékes a jubileuma, vagy évfordulója. Jelenleg 

várakozó állásponton vagyunk. A helyzethez igazodóan fogjuk majd kiküldeni az 

értesítéseket. 
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Alapítványunk 2021-ben is jelentős szerepet vállaltunk a Dél-Alföldön, azon belül is 

Szentes városban, hogy a hajdani Magyar Posta és utódvállalatai (klasszikus posta, 

távközlés, műsorszórás) szolgáltatói kultúrája, hagyományai, tárgyi és okirati emlékei 

fennmaradjanak az utókor számára. Állandó kiállításunk ismertsége ma már túlmutat a 

működési területünkön. Igaz 2021-ben a kialakult vírusos helyzet miatt Szentesen azt 

kevesebben látták, mint az előző években.. pár hónap alatt így is 274 látogatónk volt. Az 

alkalmi kiállításainkon 1002 fő vett rész. Látogatóink személyesen is meggyőződhettek 

értékmentő és hagyományápoló tevékenységünkről.  
 

Közösségi kulturális munkánkról, hagyományápolásunkról és egyéb tevékenységünkről, 

naprakész információk olvashatók a www.dapta.hu honlapunkon. Ugyanitt lehet 

megtalálni a már megjelent kiadványainkat is. Honlapunkat 2021-ben 5510 személy 

látogatta meg. Van, aki többször is. Az összes látogatások száma: 7307 eset. A látogatók 

16.897 oldalt tekintettek meg. Ez átlagosan 2,31 oldal/munkamenet. 
 

2021-ben kiemelt feladatunk volt a Múltidéző 4. című tanulmánykötet előkészítése. 

Alapítványunk titkára útmutatót készített a szerzőknek a kutatások segítéséhez és a 

hivatkozások előírás szerinti megjelentetéséhez. 2021. év végén már láttuk, hogy 2022-

ben a könyv tartalmi része biztosítva lesz. 

 

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

2003-ban nyílt meg a szentesi postatörténeti kiállítás. A kezdetekben csak néhány személy 

magángyűjteményéből és több támogató vásárlásából származó postatörténeti régiség képezte 

a látnivalókat. Az érdeklődőknek és támogatóknak köszönhetően 2005-ben döntés született a 

jogszabályoknak megfelelő működésről. A Postamúzeum akkori vezetője önálló alapítvány 

létrehozását javasolta, amelyet a Magyar Posta felső vezetése is támogatott. Ettől kezdve 

tudatos értékmentés történt a Dél-alföldi területen. 2006-ban a Dél-alföldi Postatörténeti 

Alapítvány együttműködési szerződést kötött Szentes város önkormányzatával. A város 

látnivalóinak szélesítését, a szakmai múlt tárgyai és okiratai, és ipartörténeti emlékeinek 

bemutatása az idegenforgalmat is kedvezően befolyásolja. Ehhez elengedhetetlen a 

folyamatos anyaggyűjtés, értékmentés, valamint az állagmegóvás és karbantartás.  

A szentesi állandó kiállítás előzetes bejelentkezéssel hétköznap 8 óra és 16 óra között 

látogatható. Csoportokat szombat délelőtt is fogad az alapítvány. A helyi iskolák oktatási 

programjuk kiegészítéseként rendszeresen megjelennek egy-egy osztállyal a kiállítás 

megismerése céljából. Fizika órát jól kiegészítik az interaktív távközlési berendezések (LB 

telefonközpont, CB telefonközpont, gépi-alközpont, távgépírók, Morze berendezések, 

mérőműszerek stb.)  Ábrázolást és rajismereteket Kass János csodálatos bélyegterveiből, 

bélyegeiből részleteiben megismerhetik a tanulók. A kiállítás hat teremből. kettő folyosóból 

és kettő lépcsőházi előtérből áll. A koronavírus helyzet miatt 2021 májusáig nem 

fogadhattunk látogatókat. A felszabadult időt értékmentésre, valamint múlt emlékeinek 

megírására fordítottuk. Sáfár József budapesti távíró-történetikutató megírta „A szentesi és 

csongrádi távírda létesítésének története” című tanulmányt, amely majd a Múltidéző 4. 

könyvben fog megjelenni..  

2021. június 1-től a jogszabályi előírások betartásával ismét fogadtunk látogatókat. Júniusban 

már többen is éltek ezzel a lehetőséggel.  

Július 1-én a Postások Szakmai Egyesületének Dél-alföldi Szervezetével és Postások Szegedi 

Nyugdíjas Egyesületével közös programot tartottunk. Minden szervezet beszámolt 

tevékenységéről. Alapítványunk elnöke a „140 éve létesült telefonközpontra emlékezünk” 

címmel tartott power-pointos előadást. A rendezvényen közel 40 fő vett részt. Többek között 

http://www.dapta.hu/
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jelen volt Móra József Szentes város önkormányzati képviselője. Nevezett a polgármester új 

megbízásából ezen a rendezvényen adta át azt az elismerő oklevelet, amely tartalmazza, hogy 

alapítványunk kiállítását felvették a Szentesi Értéktárba. „Szentesikum” lettünk. Július 4-től a 

járványügyi jogszabályhoz igazodóan biztosítottuk a szentesi állandó kiállítás korlátozás 

nélküli látogathatóságát.  

Augusztus 12-én Miskolcról és Felsőzsolcáról 47 fő érkezett Szentesre, hogy megnézze 

kiállításunkat. A postatörténeti emlékek megtekintése után alapítványunk elnöke belvárosi 

séta keretében bemutatta a vendégeknek Szentes város több nevezetességét, valamint röviden 

ismertette a település történetét. A csoport a református nagytemplomban fejezte be a szentesi 

programot. Emlékezetes marad számikra az egész szentesi program és szép befejezésnek 

tartották azt a templomi orgonajátékot, amelyet megszerveztünk részükre. Október 20-án 

Szegedről volt egy népes csoport, akik szintén elismerően szóltak a postatörténeti kiállításon 

látottakról és hallottakról. Kiállításunk látogatása díjmentes. Ugyancsak díjmentes 

idegenvezetést biztosítunk a látogatók részére. Az érkezett csoport létszámához igazodóan 

kettő vagy több aktivistánk működik közre a kiállítás bemutatásában. November 15-től a 

Covid-19 járvány előírásaihoz igazodóan szigorítottuk a látogatási feltételeket. Erről is és a 

korábbi rendelkezésünkről honlapunk www.dapta.hu megfelelő tájékoztatást biztosított. 

2011-ben az utolsó nagyobb csoport november 13-án tekintette meg kiállításunkat. A Szentesi 

Vendégszeretet Egyesület 23 tagja és 6 fő magán személy látogatta meg tárlatunkat. 

Jó kapcsolatot ápolunk Szentes város több civil szervezetével és kölcsönösen meghívjuk 

egymást a különböző rendezvényekre. A Szentes testvérvárosában működő Puskás Tivadar 

Kismúzeum vezetőivel kölcsönösen megosztjuk tapasztalatainkat. Sajnos a koronavírus miatti 

helyzet 2021-ben nem tette lehetővé. hogy Szentesen fogadni tudjuk őket. Mi sem vállaltuk a 

Sepsiszentgyörgyre történő utazást. Folyamatosan gyűjtjük számukra azokat az okiratokat és 

tárgyakat, amelyek a legközelebbi találkozáskor rendelkezésükre tudjuk bocsájtani.   

Nyitottságunkról a látogatóink személyesen meggyőződhetnek, illetve honlapunk 

www.dapta.hu is számot ad tevékenységünkről és kiállításunk aktuális híreiről. 

Rendezvényeinkről a média folyamatosan beszámol. Titkárunk a helyi és megyei médiát 

rendezvények előtt tájékoztatja. Általában az felkelti a média érdeklődését és elfogadják a 

meghívást. Ennek köszönhetően a sajtó képviselői közvetlen benyomásuk alapján tudják 

olvasóikat, a hallgatóikat, nézőiket tájékoztatni. 

 
 

 7.3. Kulturális örökség védelme 
 

Egyre nehezebb a még meglévő régi tárgyakat és okiratokat felkutatni és összegyűjteni. A 

gyorsan fejlődő technika ma már a 30-40 éves berendezéseket is kiszorította. Most még 

fellelhetők ezek egy része, de évek múlásával erre egyre kisebb esély lesz. A NEA 

pályázatunk kedvező elbírálásának köszönhetően 2021-ben jelentős értékmentést tudtunk 

végezni a Dél-Alföldön. Hat gyűjtőkörutat szerveztünk. A gyűjtésnek köszönhetően több 

értékes okiratot és tárgyat sikerült megmentenünk az utókornak. Gyűjtést végeztünk: 

Ásotthalom, Öttömös, Pusztamérges, Pusztaszer, Tömörkény, Pálmonostora, Gátér, 

Csongrád, Békéssámson, Tótkomlós, Kaszaper, Kardoskút, Csorvás, Székkutas, Algyő, 

Kiszállás, Mélykút, Jánoshalma, Hajós, Miske, Kalocsa, Homokmégy és Öregcsertő 

postáknál. Szentesi állandó kiállításunknál törekszünk a látnivalók cseréjére, amelyhez 

most már elegendő anyagunk van. 2021. év végén leltárunkban 4470 fajta tárgy volt, 

összesen 7044 darab leltári tétel. Az előző évhez viszonyított 220 darabos emelkedés az 

értékmentésnek köszönhető. 

http://www.dapta.hu/
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A tárgyi emlékek gyűjtésén kívül fontosnak tartjuk az írásos emlékek, fényképek 

összegyűjtését és megjelentetését. A kulturális örökség védelméhez hozzátartoznak azok a 

tanulmányok is, amelyek 2021-ben készültek egy-egy posta múltjáról. Ezek 2022 őszén 

megjelenő Múltidéző 4. könyvben fognak megjelenni.   

Szentesi bázisunk kutatóhely is. Egy-egy helytörténeti tanulmányhoz, monográfiához 

megfelelő háttérrel rendelkezünk, amelyet helyszínen tanulmányozhatnak az érdeklődők. 

2021-ben is többen kutatási célból keresték fel a háttér könyvtárunkat.   

 

2012-ben az alapítvány az Emberi Erőforrások Minisztériuma Esélyteremtési 

Főosztályánál kezdeményezte a közérdekű önkéntes tevékenység nyilvántartásba vételét. 

A nyilvántartásunkat a 4774 sorszám alatt előjegyezték. 2021-ben az alapító okiratban 

meghatározott feladataink elvégzésére - benne az állandó és alkalmi kiállítások 

karbantartásával, szervezésével, rendezésével, idegenvezetéssel, valamint a könyveléssel, 

honlap naprakészségének biztosításával - összesen 2018 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. Aktivistáink is önkéntes munkavégzés keretében segítik munkánkat. 

Fő támogatónk a Magyar Posta Zrt.. A tőlük az adományozóktól és a pályázatokból, 1 %-

os felajánlásokból kapott anyagi forrás döntő részét (86,6%) a célszerinti feladatokra 

fordítjuk. 

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. Együttműködünk a szegedi Móra Ferenc 

Múzeummal, a Postások Szakmai Egyesületével, a Kelet-magyarországi Postás Sport 

Egyesülettel és a Postások Szegedi Nyugdíjasok Egyesületével. Jó kapcsolatot ápolunk a 

Csongrád Megyei Civil Információs Centrummal. 2021. június 24-én meghívást kaptunk 

az iroda által szervezett „Sajtóreggelire”.. Négy másik megyei civil szervezettel együtt 

lehetőségünk volt a bemutatkozásra és tájékoztató tartására munkánkról.  

A kiállításunk a szabadidő kulturális eltöltésén kívül, az oktatást, a történelmi múlt 

megismerését és a nemzeti identitás erősítését is jól szolgálja  

A Dél-alföldi Postatörténeti Alapítvány 2021. évi kulturális tevékenysége a hagyományok 

ápolásával, a múlt postatörténetének megismerése érdekében kifejtett tevékenységével 

biztosítani tudta az alapító okiratban meghatározottak szerinti működést. 
  

 

Szeged, 2022. április 11. 
 

 

Tóth László kuratórium elnök 
 

 

Záradék: 

A Dél-alföldi Postatörténeti Alapítvány kuratóriuma 2022. április 26-i ülésén elfogadta a 

2021. 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 


