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Tisztelt Képviselő-testület!

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 125/2003. (VI. 24.) számú
határozatával hozzájárult ahhoz, hogy a Dombóvári Városszépítő és Városvédő
Egyesület a volt főszolgabírói lakban közérdekű muzeális gyűjteményt és kiállító
helyet alapítson.
Az Egyesület és az Önkormányzat között létrejött megállapodás alapján az épület
fenntartásához, a működési költségekhez, muzeológus foglalkoztatásához, a
Helytörténeti Gyűjtemény folyamatos nyitva tartásának biztosításához, valamint a
gyűjteményben folyó szakmai munkához és a megrendezésre kerülő programokhoz
Dombóvár Város Önkormányzata a 2011. évi költségvetésében 7.658.000,-Ft
támogatást biztosított.
A támogatás folyósítása havi ütemezésben – kérésünk ellenére tárgyhót követő 8-a
helyett több esetben a szerződésben feltüntetett 15-e után – történt, mellyel minden
hónapban elszámoltunk.
A Képviselő-testülethez írt, az Egyesületünk finanszírozásával kapcsolatos
problémáinkat tartalmazó levelem, a Helytörténeti Gyűjtemény 2011. évi
tevékenységéről készült beszámoló jelentés, valamint a 2012. évi munkatervünk az
előterjesztés mellékletét képezi.
Kérem, a Képviselő-testületet fogadja el Egyesületünk 2011. évi tevékenységéről
készült beszámolónkat és a 2012. évi költségvetéséből nyújtson támogatást a
Dombóvári Városszépítő és Városvédő Egyesület munkájához.

Határozati javaslat
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvári Városszépítő
és Városvédő Egyesület 2011. évi tevékenységéről készült beszámolót elfogadja.
A képviselő-testület a 2012. évi költségvetési rendeletének elfogadásakor dönt az
Egyesület részére az idei évben biztosított támogatásról és annak mértékéről.

Kocsis Zoltán
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DOMBÓVÁRI VÁROSS ZÉPÍTŐ és VÁROSVÉD Ő
KÖZHASZNÚ EGYESÜ LET
7 2 0 0 D o m bó v á r p f. 5 3 . T e l . / f a x : 7 4 / 4 6 5 - 7 1 5
E - ma i l : d v v e 1 9 8 4 @g m a i l . c o m
Tisztelt Képviselő–testület!
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 125/2003. (VI. 24.)sz.
határozatával hozzájárult ahhoz, hogy a Dombóvári Városszépítő és Városvédő Egyesület a
volt főszolgabírói lakban közérdekű muzeális gyűjteményt és kiállítóhelyet alapítson.
2011-ben az Egyesület a 75/2010. (III.4.)Kt. sz. határozat alapján 7.580.000 forintot kapott
Múzeum fenntartásra, mely összeg a múzeumvezető bérét is tartalmazta.
A januári közüzemi díjak, ÁFA kulcs változása és a járulékváltozásokat figyelembe véve és
annak várható következményeit a 2012. évre működési és üzemeltetési költségekre,az előző
évi támogatással megegyező összeget, azaz 7.580.000 forintot kérünk.
A kiállításaink megrendezésére a múzeum 2012. évi tervében megjelőlt célokra kérünk:
- Horvay kiállításra, 100.000 forintot
- Állandó helytörténeti kiállításunk első egységéhez, 450.000 forintot.
A havi költségekkel következő tárgyhó 10-ig elszámoltunk a pénzügy fele. A támogatási
szerződésben kérésünk ellenére tárgyhó 15-ig volt az utalási határidő megjelölve. Több
esetben írásban kértük ennek tárgyhó 08.-ig történő módosítását, hogy bér- és járulékfizetési
kötelezettségünknek eleget tudjunk tenni. Ennek ellenére a támogatási összeg 1/12-ed részét
tárgyhó 16-án, vagy többször jóval később kaptuk meg. A köztartozásmentes adózók köréből
is kikerültünk, ennek következtében az EKF 2010 program keretében kapott két fő bér- és
járuléktámogatásait sem kaptuk meg. 2012. január 10-ig elszámoltunk a pénzügy fele a 2011.
decemberi számlákkal, melynek összegét a mai napig nem kaptuk meg. A pénzügy
nyilvántartása szerint keretünk elfogyott. Könyvelésünk szerint 2010. óta 650.000 forintot
görgetünk magunk előtt, mert a költségvetés éves keretösszegébe a pénzügyi osztályvezető
mindig beleszámolta. Ezt az összeget az egyesület előlegezte meg a támogató önkormányzat
részére, mely az egyesület pénztárából hiányzik. Egyesületünk azt a határozatot hozta, hogy
ennek kiegyenlítéséig a 2011. évi pénzügyi beszámolót nem tudja átadni. A probléma
tisztázására felkértük a pénzügyi bizottság elnökét, aki tudomásunk szerint tárgyalt ez ügyben
a pénzügyi osztály vezetőjével.
A Gond-X Kft-vel történt előzetes egyeztetés és árajánlatkérés alapján egy mágneszáras
beléptető rendszer kiépítéséhez kérnék a mellékelt árajánlat alapján támogatást.
Városunk 2012. évi költségvetésének elfogadásáig a folyamatos működtetés, a múzeumvezető
bérének kifizetése érdekében 1/12 rész/hó működési költséget biztosítani szíveskedjenek.

Dombóvár, 2012. január 31.

Kocsis Zoltán
DVVKE Elnök

Beszámoló
a
Dombóvári Helytörténeti Gyűjtemény 2011. évi tevékenységéről
I. Kiállítások
1. Állandó kiállítások
Dombóvár és környékének régészeti emlékei
Kapos-menti Közkincs szoba
Nyomda történeti emlékek
Folyosói Galéria; Ivanich-fal
2. Időszakos kiállítások
március 25-ig:
„Töltődj fel!” A villamosság térhódítása Magyarországon – A dombóvári villanyvilágítás 105 éve. –
Az Elektrotechnikai Múzeum vendégkiállítása. Ny: 2010. dec.10.
Összes látogató: 2.246 fő. Ebből 67 csoport 1.357 főnyi diáksággal. – Dr. Szőke Sándor terem
március 31.
– évvégéig folyamatos meghosszabbítással: „Mindenki megégetheti magát!” Széles Lajos, a gyógyító
borbély. – Dr. Szőke Sándor terem
április 2.
– május 1.: Szász Endre porceláncsodái. – 555 fő látogatóval – Szepessy-szalon
június 18.
– évvégéig folyamatos meghosszabbítással: A Remény Városai. Bernát János festőművész
megidézése. – Szepessy-szalon
Kihelyezett kiállítás
Városi Könyvtár, Dombóvár:
október 24. – november 18. – Beles Lajos 70 éves. Emlékkiállítás.
Zeneiskola, Dombóvár:
december 11. – Liszt Ferencz Szegzárdon. Az APOK – ZEMIvel közösen, a Wosinsky MMM
vendégkiállítása.

3. Kiállítások és programok látogatottsága
2011-ben összesen 6.913 fő vett részt a DHGy valamely saját vagy maga kezdeményezte (külső
helyszíni) programjában. – 2010-ben ez a szám: 7.327 fő volt, azaz 414 fővel több az ez évinél, ám ne
feledjük, hogy a most zárt esztendőben intézményünk a pince felújításának munkálatai miatt október
és december között csak igen korlátozottan üzemelhetett!
Legtöbben február, április, május és szeptember, valamint június hónapban keresték fel az
intézményt,- június csaknem másfél ezer látogatójának javát (kb. 1.000 fő) természetesen most is a
Múzeumok Éjszakájának látogatói adták.
Szervezett, úgynevezett múzeumpedagógiai foglalkozás keretében 122 csoporttal 2.550 főnyi diák
töltött el legalább egy tanórányi időt; e programokat a kisérő tanárok és nevelők szervezésében

elsősorban a Gyűjtemény két múzeumi munkatársa: Horváth Katalin és Müller Ádám készítette elő és
vezette le. A gyermekek, illetve 18 év alattiak összlétszáma a látogatói adatból: 2.970 fő; ezen felül
tehát, 973 fővel többen a 18, ill. 24 év fölötti, igencsak széles érdeklődési körrel rendelkező felnőtt
korosztályhoz tartozók voltak kiállítási és más program (köri) látogatók, aktív érdeklődők. A 3.942
főnyi, elsősorban egyénileg s gyakorta családtagokkal, ismerősökkel, baráti társas körrel érkező felnőtt
sereglet kiemelkedő érdeklődést áprilisban (Szász Endre porceláncsodái), valamint a nyári
hónapokban (fürdő- és szállodai turista, külföldi) tanúsított, de ugyancsak ők voltak állandó
érdeklődők a részleges nyitva tartás három hónapja során is! Szeptember második felének jubileumi és
más szakmai rendezvényei is szintén a felnőtt múzeum-pártolók jelenlétére fókuszált.
A múzeumi közönségprogramok színvonalas és méltó lebonyolításához a működtető Egyesület saját
ereje (NCA-támogatás, 1 %-os felajánlások), Dombóvár Város Önkormányzatának támogatása,
valamint állandó (Dombó-Coop Zrt.) és alkalmi (MAVÍR Zrt., PannonPharma Kft., ISOTEQ Group,
Variházy Zoltán, Gerber Optika) szponzorok, valamint saját keretéből Dombóvár Város
Polgármestere biztosított anyagi hátteret. Önkéntes munkájával számos egyesületi tag, a DÖPTE és a
Dombóvári Székelykör, intézményi együttműködőként az APOK AMI, a Dombóvári Városi
Könyvtár, a dombóvári Művelődési Ház Nkft., valamint a Dombóvár és Környéke Többcélú
Kistérségi Társulás munkaközössége volt rendszeres szövetségesünk.

I.

Főbb múzeumi események havi bontásban

január
12.: A Hazai Turizmus c. televíziós stáb forgatása.
17.: Felkészítő beszélgetés az IGyG fizika szakos munkaközösségével.
25.: Az ún. Dombóvár – Aldi ásatás anyagának bontása és visszaszállítása Szekszárdra.
február
8-10.: A „Töltődj fel!...” című kiállítás szakmai és múzeumpedagógiai működtetésének szponzoraként
itt tartózkodó MAVÍR Zrt. munkaközösségének fogadása.
március
10.: Kapos-menti Közkincs kerekasztal délutánja a Múzeumban – Kistérséggel közösen.
17.: Az evangélikus egyház Kaposszekcsői Diakóniai Szeretetotthonának látogatása.
31.: Széles Lajos, a gyógyító borbély emlékkiállításának nyitása, az Ady Endre u. 9. sz. előtti emlékkő
avatása. Pál család és Pallos József Péter.
április
2.: Dombóvár város díszpolgárainak látogatása; Szász Lulla asszony és kíséretének fogadása, majd
ünnepélyes kiállítás-megnyitó.
4-től: múzeumi belépődíj és múzeumpedagógiai foglalkozások térítési díj-tételeinek bevezetése.
13.: Tojás-díszítő nap Varsányiné Bükösdi Mártával.
május
10.: Best off Cacao! A dombóvári kakaó-koncertek ünnepélyes zenés záró-délutánja.
17.: Múzeumi Világnap alkalmából délelőtt: Régész kedd/J/! előadás Dr. Szabó Gézával, majd
szakmai délután Zsonda Márk előadásával és az alsóhetényi arany sisak bemutatásával.
21.: Az Országos Nordic Walking Találkozó résztvevőinek fogadása.
25-től Tóth Károly restaurátor megkezdi munkáját az NKA-pályázat támogatásával, és végzi
augusztus 24-ig.

június
3.: Apró Zenészek Dél-Dunántúli Seregszemléje.
4.: A Sásdi Honismereti Klub látogatása.
15-17.: a Múzeum-kert, az épület előterének átrendezése, a Szepessy-szalon újjárendezése.
18-19.: Múzeumok Éjszakája; a 101 éves Bernát János kiállításának megnyitása.
22.: Erdélyi vasutas delegáció fogadása és kalauzolása.
július
6.: a Dombóvári Székelykör kihelyezett látogatása és foglalkozása
7.: Szünidei alkotónap gyerekeknek, 1.
11.: az Egyed Antal Honismereti Egyesület vezetőségének látogatása és előkészítő megbeszélés.
21.: Koltay Erika, a Néprajzi Múzeum munkatársának látogatása és szakmai konzultáció a Szélesprojekt dokumentálása ügyében.
Szünidei alkotói nap gyerekeknek, 2.
22.: előkészítő megbeszélés Kormos Lászlóval a dombóvári sportélet témájú 2012. évi kiállítás
kapcsán.
28.: A Dombóvári Televízió nyári program-kínálat felvétele, beszélgetések és tervek rögzítése.
augusztus
4.: nyári szünidei alkotónap gyerekeknek, 3.
11.: a Tájak-Korok-Múzeumok Egyesület szekszárdi tagcsoportjának látogatása (Múzeum, Szigeterdő)
17. és 23., 25.: múzeumépület szemlézése a viharkárok után. Vida Tamás, Gáts András, Meiszinger
Péter.
18.: szakmai program-ajánlat elkészítése a Gerber Optika, Szent Lukács Kórház, valamint a VölgységHegyhát Takarékszövetkezet számára.
25.: szünidei alkotó nap gyerekeknek, 4.
együttműködési megállapodás előkészítése Kiss Ernő HEMI igazgató úrral.
26-27.: a Kuckó Művészeti Egyesület tagjainak látogatása.
27.: A Pannon Jazz Alapítvány munkatársainak látogatása és velük pályázati benyújtás egyeztetése.

szeptember
2.: Együttműködési megállapodás aláírása az APOK Belvárosi Tagintézményével és az Illyés Gyula
Gimnáziummal.
6.: Teufel Judit, a Polgármesteri Hivatal munkatársának látogatása a Város Bernát-alkotásainak leltára
és revíziója ügyében.
23.: A 10 éves Helytörténeti Gyűjtemény/Múzeum jubileumi összejövetele. Köszöntők, két
könyvbemutató és baráti találkozó.
24.: Az Egyed Antal Tolna megyei Honismereti Egyesület éves szakmai napja „Iskola és Honismeret”
címmel.
30.: elindul az Önkormányzat támogatásával, a Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft. és a
HEMI kivitelezésével a múzeumi pince-felújítás.
Pályázatot adtunk be az NKA múzeumi kollégiumához a Szepessy-hagyaték megvásárlására (nem volt
eredményes).

október
3.: a sásdi könyvtárosok szakmai látogatása
5.: Harangozó László és ifj. Francz József szakmai látogatása, a Beles-megemlékezés és a vasúti
gyűjtemény helyzetének áttekintése
15.: Nagy Rajzolás program
18.: Udvardy István pécsi megyéspüspök, kísérete és a Szent Lukács Egészségügyi Nkft. vezető
orvosainak és nővéreinek délutánja.

20-22.: A Beles Lajos emlékkiállítás rendezése.
24.: A Beles Lajos emlékkiállítás megnyitása a Városi Könyvtárban.
27.: Megbeszélés Csordásné Köműves Ágnes megyei referenssel, az Új Széchenyi Terv Programiroda
koordinátorával pályázatok ügyében.
november
6.: szakmai ügyelet a múzeumban és a szigeterdei Lakótoronyban a Dombóvári Kultúra Napja
alkalmából.
21.: 2012. évi előzetes egyeztetések Szabó Loránd polgármester úrnál.
december
1.: a felújított pince nem hivatalos átadása.
2. „Időutazás az osztályteremben” – oktatási projekt-bemutató Katona Csaba történésszel dombóvári
középiskolások számára.
Az órás kiállítás és hozzá társuló foglalkoztató füzet támogatása érdekében pályázat elkészítése és
benyújtása az NKA-hoz egyedi kérelemmel (eredménytelen lett).
8-13.: A múzeumi folyosók festése.
13-17.: A kiállítótermek és közlekedők anyagának tisztítása, visszarendezése.
17.: a Delta Turista Egyesület látogatása
19.: Az Illyés Gy. Gimn. 5. osztályosai Kisvárdai Antal vezetésével.
20.-ától: zárva.

2.2.
2011. január és május között helyet adtunk az APOK Belvárosi Tagintézménye és AMI szakköreinek
(rajz, honismeret) és versenyeinek (ének, magyar nyelv, német, hangszeres), valamint havonta egy
hétvégi alkalommal a Dombóvári Kakaó koncertek sorozatnak. – Augusztus és október kivételével
helyet adtunk a minden hónap első péntekjén összejövő Dombóvári Herbárium elnevezésű köri
foglalkozásnak, valamint a Hímes Kezek Körnek. – A Dombóvári Székelykör foglalkozásait három
ízben fogadtuk.
III.
1. Gyarapodás:
113 db tárgy (néprajz, helytörténet, régészet, képzőművészet); 10 tétel (150 lap) adattári anyag; 35
fénykép-pozitív; 1,5 órányi hangfelvétel (Szepessy-dalok); 58 kazettányi mozgókép anyag a Delta és a
DTV korai anyagaiból – eredeti hordozón.
2. Anyaggyűjtés:
a Kapos-menti pille-készítés és használat; Horvay János alkotói életútjának ismeretlen részletei;
Szepessy László populáris (nóta) költészete; Esterházy Pál nádor kéziratos költészete; órás mesterség
Dombóváron és környékén; Bernát János festészete és alkotói életműve; Dombóvár sportélete;
Dombóvári vasutasság emlékei témakörében. 19 tanulmány begyűjtése a 10 éves dombóvári múzeum
jubileumi kötetébe.

IV.
1. Továbbképzések, szakmai tevékenységek
Horváth Katalin felvételt nyert Szentendrére a „Kiállítás rendezés A-Z-ig a közoktatás szolgálatában”
című , 120 órás szakmai továbbképzésre,
Müller Ádám felvételt nyert a MOKK „Szórakoztatva tanulni, tanulva szórakozni – Projektmódszer a
múzeumpedagógiában” című szakmai továbbképzésre; mindkét munkatárs eredményesen el is végezte
azokat.
Kriston Vízi József elkészítette a MOKK „Múzeum és iskola partnersége” c. 2009-es képzés után
esedékes féléves haladási dolgozatait.
A kollégák részt vettek a Tolna megyei Múzeumok Igazgatósága által szervezett szakmai napokon és
továbbképzéseken (Szekszárd, Tamási, Simontornya, Báta).
Horváth Katalin és Müller Ádám részt vettek a Kaposvári Élményműhely egy munkanapján.
Kriston Vízi József részt vett a Pulszky Társaság – Magyar Múzeumi Egyesület fontosabb fórumain, a
Magyar Néprajzi Társaság, a Magyar Történelmi Társulat rendezvényein, valamint az Egyed Antal
Tolna megyei Honismereti Egyesület elnökségi munkájában. Helyben társelnöke a Dombóvári
Művelődési Műhelynek. Előadást tartott Miskolcon, Szekszárdon, Kaposszekcsőn, Bonyhádon,
Bátán, Őcsényben és Gyöngyösön; Budapesten a II. Országos Múzeumandragógiai Konferencián,
szervezte és vezette a Horvay-kötet bemutatóit (Herend, Cegléd, Dombóvár, Pécs, Budapest).
Szervezte a budapesti Kiss Áron emlék-délutánt és a Pro Ludo Társaskör összejövetelét. – Ugyanő
szeptember 24-én átvehette az Országos Honismereti Egyesület Emléklapját.
1. Publikációk
Horváth Katalin: Bernáth János életútja; CD feldolgozás
Müller Ádám (Takács Istvánné társszerzővel): Fürdőélet Dombóváron 1899 – 2011. Dombóvár, 2011.
61 – 128. p
Kriston Vízi József
Kiss Áron emlék-délután. In: Városunk – Budapesti Honismereti Híradó. XIV. évf. 3.sz. 4.
A Kiss Áron játékos emlék-délutánról. In: Honismeret XXXIX., 4. sz. 60-61.
Márványban mért barátság. In: Kriston Vízi József – Millisits Máté (szerk.): Ismerős művek elfeledett
alkotója. Horvay János (Pécs, 1874 – Budapest, 1944). 81 – 88. Dombóvár
Horvay hálójában. In: Kriston Vízi József – Millisits Máté (szerk.): Ismerős művek elfeledett
alkotója. Horvay János (Pécs, 1874 – Budapest, 1944). 189 – 202. Dombóvár
Mindennapi és csudás élővilág Esterházy Pál nádor XVII. századi verseiben. In: AGRIA XLVII., 387
– 396. Eger
Fény a folklórban. In: Múzeumőr, IX. évf. 4. sz. 3-4. p. Kecskemét
A Pro Ludo Társaskör. In: Kútbanézők. XVIII. 83-84. Budapest
Ötlettár játékokkal télen-nyáron. In: Kútbanézők. XVIII. 92-93. Budapest
Egy este a svájci-magyar barátság építésének jegyében. In: http:// www.reformatus.hu, 2011.
december 04.
Meglepetésparti Gyöngyösön. Fűköh Levente 60 éves. In:
http://www.magyarmuzeumok.hu/tema/419 .
A hosszú 19. század vasútépítési gyakorlatának hatása…In: Tanulmányok a
természettudományok…témakörében. 193-199. Budapest, 2011.
A Dombóvári Városszépítő és Városvédő Közhasznú Egyesület Közgyűlése a 2012. évi költségvetési
keretet és programtervet 2012. január 26-i ülésén egyhangúlag elfogadta.
Dombóvár, 2012. január31.
dr. Kriston Vízi József múzeumvezető s.k.

A Dombóvári Városszépítő és Városvédő Közhasznú Egyesület
és
Helytörténeti Gyűjteményének
2012. évi munkaterve

Szervezeti élet
Közgyűlések
Beszámoló és Tisztújító: január 26.
Évi rendes: december
1. Városi programokban részvétel:
- május 27.: Hősök Napja; megemlékezés a Fetter-szobornál.
- november 1.: Halottak Napja; Rákóczi úti temető Sírkertje és Újdombóvár.
2. Állandó Munkaközösségek, összejöveteli formák:
- Helytörténeti Klub. Minden hónap második csütörtöke, délután.
- Hímes Kezek Kör: januártól május közepéig és szeptember végétől december
közepéig kéthetente, csütörtök délutánonként. Vez.: Élő Lajosné népi iparművész
- Dombóvári Herbárium: minden hónap első péntek délutánján, 16.30-tól. Vez.:
Bordi Anna fitoterapeuta
3. Civil közélet:
Részvétel a Város Hete, Civil Fesztivál és a Dombóvári Kultúra Napja és a Civil
Karácsony programjain.
4. október 27:
80 évvel ezelőtt született Dr. Szőke Sándor tanár, helytörténész, múzeumalapító megemlékezés és helytörténeti nap - emléktábla avatás a múzeum falán

Múzeumi munkaterv:
Horváth Katalin és Müller Ádám múzeumi munkatársak foglalkoztatása 2012. február 29.ével befejeződik, a múzeum ezt követően - jelenlegi állapot szerint - egy fővel üzemel majd.
(Továbbfoglalkoztatásukra elnökség tárgyal!)
Egy új helytörténeti kiállítás előkészületei
1. ütem: szeptemberig; előtér és Dr. Szőke terem
2. ütem: decemberig, illetve a központi Alfa-pályázat támogatása esetén a második terem
berendezése.
Anyag: korábbról meglévő, valamint év során cél-gyűjtéssel megszerzésre kerülő
tárgyakkal és dokumentumokkal.
3. ütem, áthúzódó 2013. második felére: Alfa-pályázat vagy ÖK támogatásával bővített
és újjárendezett további kiállítóterek: néprajz, nyomdászat, folyosók.
Az 1-2. ütem megvalósításához a 2012. évi költségvetés terhére az Önkormányzattól br.
450.000,- Ft támogatást kérünk.
Időszakos kiállítások:

1. „Ádámtól és Évától…” Horvay János ismeretlen kisplasztikái és Tilinger Sándor
Horvay-fotóinak válogatott anyaga. – Nyitás: Város Hete alkalmából. – Igényelt
támogatás: 100. 000,- Ft (szállítás, csomagolás, nyomdai munkálatok)
2. „Fontos idők, pontos órák.” Kiállítás az NKA támogatásával felújított Csíkos-műhely
anyagából, valamint egy dombóvári magángyűjtő magyar gyártású óráiból és a
Dombóvári Fotó Barátok Köre anyagából. – Dr. Szőke Sándor terem. Nyitás: június
16. Tart: szeptember 5.
3. „Fényes érmek Dombóvárról – A múlt, jelen és jövő bajnokai.” A dombóvári
sportélet 85 évének kiemelkedő alakjai és eseményei. Szepessy-szalon. Nyitás: június
16.
4. „Száz vasutat, ezeret!...” A dombóvári vasutasság összerendezett emléktárgyai.
Nyitás: augusztus vagy szeptember. Helyszín: fogadószoba; ennek névadó
ünnepségével egybekötve.
5. Pince: megfelelő körülmények kialakulása után – Dombóvár és környéke régészeti
emlékeinek és a múzeum bélyeges téglagyűjteményének és eszközeinek elhelyezése.
Az ingatlan tulajdonos Önkormányzattal folyó tárgyalások alapján, a TIOP és
TÁMOP pályázatokon való részvétel egyeztetése.
További programok:
- havonta egy alkalommal, minden hónap első vagy második csütörtökén délután
helytörténeti előadások.
- június 16-17.: Múzeumok Éjszakája
- szeptember 16. vagy 22.: Kulturális Örökség Napok – Múzeumi születésnap
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