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Tisztelt Képviselő-testület!
Dombóvár Város Önkormányzata még 2003-ban döntött arról (125/2003.
(VI.24.), hogy a Dombóvári Városszépítő és Városvédő Egyesület a volt főszolgabírói
lakban közérdekű muzeális gyűjteményt és kiállítóhelyet alapítson. Az Egyesület a
Helytörténeti Gyűjtemény működtetéséhez minden évben támogatást kap, amelynek
felhasználásáról évente köteles elszámolni az Önkormányzat felé.
Mindenki előtt ismert, hogy a jövő évi költségvetés összeállítása szűk keretek
között mozog, ezért az Önkormányzat csak olyan feladatokat tud támogatni, amelyek
megfelelően alátámasztott szakmai programmal is rendelkeznek. A múzeumban folyó
munka három fő feladat köré csoportosul: a muzeális anyag gyűjtése és feldolgozása; a
gyűjtemények nyilvántartása és állagának védelme; valamint kiállítások szervezése
Mivel a Képviselő-testület alapvetően úgy döntött, hogy Helytörténeti Gyűjtemény
működtet, fő célkitűzésként továbbra is ezt a tevékenységet támogatja. Abban az
esetben, ha ezen kívül rendelkezésre áll megfelelő anyagi és emberi erőforrás, további
rendezvények/programok is szervezhetőek. Úgy érzem, hogy az elmúlt időszakban
számos nagyszerű kiállítást szervezett a Helytörténeti Gyűjtemény, lásd. „Cser Mária
emlékezete; Bombs Away – Bomákat kioldani; Szódavíz – egy magyar kultuszital;
amelyek a dombóvári helytörténet részét képezik. Voltak és vannak azonban olyan
események, amelyek nem a Gyűjtemény feladatai közé tartoznak (Kakaó koncertek;
Dombóvári Herbárium stb.), így véleményem szerint háttérbe szorult a helytörténeti
értékek gyűjtése. Ezt figyelembe véve kértem a múzeumvezetőt a 2011. évi szakmai
program összeállítására annak érdekében, hogy a jövő évi költségvetésben a már
meglévő program ismeretében tudjunk támogatást nyújtani.
A Dombóvári Helytörténeti Gyűjtemény fentiek ismeretében állította össze
2011. évi kiállítási és rendezvénytervezetét, amely az előterjesztés mellékletét
tartalmazza.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Dombóvári Helytörténeti
Múzeum 2011. évi kiállítási és rendezvénytervét fogadja el.
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1. sz. melléklet
Tervezet a Dombóvári Helytörténeti Múzeum
2011. évi kiállítási és rendezvénytervéhez
I.
január 3 - március 19-ig: „Töltődj fel!...” Interaktív kiállítás a villamosság
művelődés-történetéből és tisztelgés a 105 évvel ezelőtt Dombóváron megindult
közvilágítás, valamint az Ivanich - mérnökcsalád emlékére. Forrás: egyesületi önerő
(DVVKE), támogatók.
március 27 – május 13.: A gyógyító borbély kincsei. – A 20 évvel ezelőtt díszpolgárrá
fogadott Széles Lajos (a világhírű Naksol és az Írix szabadalmasának) emlékkiállítása.
– Forrás: Pál család.
május 18 – június 11.: Pille és péntő. A Kapos-menti népviselet babákon. Válogatás
Kóka Albertné és kistérségi alkotók, gyűjtemények anyagából. A Múzeumi Világnap
alkalmából kézműves vásár, családos és iskolai múzeumpedagógiai foglalkozások.
Forrás: DVVKE, Kistérség.
június11 – 18. között részlegesen zárva. A régészeti és várostörténeti anyag
átköltöztetése a Dr. Szőke terembe; a Szepessy - szalonban kiállítás-építés.
június 18.: Múzeumok Éjszakája külön városi program szerint. Forrás, szervezés:
Önkormányzat.
Június 19 – szeptember 12.: Dombóvártól Kaliforniáig – Emlékkiállítás Bernát
festőművész János 101. születésnapja alkalmából. Forrás: Pannopharma, NKA,
Bernát-örökösök (USA).
szeptember 22 – december 31.: „Fontos, hogy pontos legyen!” – a dombóvári órás
mesterség.
E nap egyúttal a Helytörténeti Gyűjtemény/Múzeum alapításának
jubileuma is! Forrás: NKA, Dombóvári Ipartestület.
szeptember 23-24.: „A városi és helytörténeti múzeumok jelene és jövője”, valamint
„Az elmúlt másfél évtized helytörténeti kiadványai” . Szakmai konferenciák az
Egyed Antal (Tolna megyei) Honismereti Egyesület, a Tolna megyei Múzeumok
Igazgatósága, valamint a PAB Város- és Helytörténeti Munkabizottságának közös
szervezésében. Eszmecsere és vitafórum a Magyar Múzeumi Történész Társulattal
közösen – Múzeum-történeti kötet bemutató. Forrás: DVVKE, NKA, PAB.
október: Múzeumok Őszi Fesztiválja
Helytörténeti beszélgetések felnőtteknek s más közönség-programok. Pl. pontosan 1
óra; Légy pontos; Pontban délben, stb. Forrás: NEFMI-MOKK.
november 27-től: Adventi programok.
II.
2011. január 15 – május 10., illetve szeptember 10., az NKA-nál nyertes kiadvány-,
valamint órás restaurálási pályázatok megvalósítása ütemterv szerint.
Raktár-helyiség felújítása esetén: műtárgyrevízió; gazdálkodás és mesterség anyag
rendezése, restauráltatás.
Múzeum-épület pincéjének rendbe tétele esetén régészeti látványtár és dombóvári
téglás mesterség bemutató.

III.
Szabó Loránd tagtársunk sürgetésére felvetődött egy nagyszabású helytörténeti
kiállítás megvalósítása, illetve előkészítése. Tárgyi alapját a múzeum törzsanyaga
adja, a szakmai vezérfonal az új Dombóvár Monográfia tanulmányainak korrekt
felhasználásával állhat össze. A kiállítás kivitelezésének kalkulált bruttó összege: 1315 m forint. Ehhez az előző évek gyakorlata szerint 20 % önrész biztosítása szükséges.
Amennyiben a NEFMI „Alfa-pályázata” továbbra is működik, ehhez szükséges a
támogató-forrás (önrész): cca. 2.600.000 – 3.000.000 Ft nagyságrendben. Eldöntendő
még a pályázó személye: Dombóvár Város Önkormányzata vagy DVVKE. Támogatás
esetén a kiállítás forgatókönyvének és berendezési látványtervének, lektorálásának
előkészítése megkezdődhet. A komplett pályázat benyújtása: 2012. március 30.
Elfogadta a DVVKE 2010. december 3.-i Közgyűlése, illetve kiegészítésekkel a
DVVKE vezetősége.
Dombóvár, 2010. december 5.

dr. Kriston Vízi József s.k.
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