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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 2012. évi költségvetésében 3.600.000,-Ft
támogatást biztosított.
A 2011. évben Egyesületünk tevékenységét 7.658.000 forinttal támogatta az
Önkormányzat, tehát több, mint 50%-kal kevesebb támogatásból gazdálkodtunk 2012ben. Sajnos bevételszerző kezdeményezéseink ellenére az év végére jelentős szállítói
és köztartozásunk halmozódott fel, ezért a mellékelt levelemben foglaltaknak
megfelelően, működőképességünk fenntartásához 2.471.079,-Ft „pót-támogatást”
kérünk Dombóvár Város Önkormányzatától.
A 2013. évi munkatervünk több olyan programot is tartalmaz, melynek megrendezését
Egyesületünk tagsága fontosnak tart. E mellett a Helytörténeti Múzeum
működtetésével kapcsolatos kiadásokra a város 2013. évi költségvetésének
elfogadásáig 1.045.000,-Ft támogatási előleg meghatározását kérjük Önöktől.
Jelen előterjesztés mellékletét képezi
- A Képviselő-testülethez írt, az Egyesületünk finanszírozásával kapcsolatos
problémáinkat tartalmazó levelem,
- a Dombóvári Városszépítő és Városvédő Egyesület 2012. évi tevékenységéről
készült beszámoló és 2013. évi munkaterv,
- a Dombóvár Helytörténeti Múzeum 2012. évi tevékenységéről készült beszámoló
jelentés és 2013. évi munkaterv,
- Dombóvár Város Önkormányzata által a 2012. évben nyújtott támogatás
felhasználásáról készült összesítő táblázat.
Kérem, a Képviselő-testületet fogadja el Egyesületünk 2012. évi tevékenységéről
készült beszámolónkat és a 2013. évi költségvetéséből nyújtson támogatást a
Dombóvári Városszépítő és Városvédő Egyesület munkájához.
I. Határozati javaslat
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvári Városszépítő
és Városvédő Egyesület 2012. évi tevékenységéről készült beszámolót elfogadja. A

2013. évi költségvetési rendeletének elfogadásakor dönt az Egyesület részére az idei
évben biztosított támogatásról és annak mértékéről.
II. Határozati javaslat
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. évi költségvetése
terhére a Dombóvári Városszépítő és Városvédő Egyesület részére a 2012. évben
keletkezett szállítói és köztartozások kiegyenlítésére 2.471.079,-Ft támogatást, a 2013.
évre 1.045.000,-Ft támogatási előleget biztosít.
Határidő: 2013. február 10. – támogatási szerződés megkötésére
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri és Alpolgármesteri Titkárság

Kutas György
alelnök

Beszámoló a Dombóvári Városszépítő és Városvédő Közhasznú Egyesület 2012. évi
tevékenységéről

I.

Egyesületünk terveit, illetve az abban vállalt feladatok javát meg tudta valósítani. Tette azt
annak ellenére, hogy a gondoltnál is nehezebb körülmények adódtak, amelyek elsősorban a
Múzeum működtetésével kapcsolatos anyagi helyzet gondjaiból adódtak. A konkrétan
megjelölt tervpontok közül egyedül a vasúti témájú megemlékezés, illetve a dombóvári
vasút-közlekedés megindulásának 140. évfordulóját megidéző kiállítás maradt el. (Ezt a
korábban program-támogató MÁV Zrt. pécsi területi igazgatóságának visszalépése miatt
kellett megtennünk.)

II.

Szervezeti szempontból csak az év második felétől sikerült tisztázni néhány – régről húzódó s
megoldatlan- kérdést:
- tagsági viszony, annak revíziója
- vezetési kérdés
- munkamegosztás.

III.
1. Az Egyesület munkamenetére és feladat-kezelésének ügyeire is kihatott a 2009 tavaszától
három évre velünk volt, illetve a Múzeum körébe tartozott két kedves és megbízható
munkatárs: Horváth Kata és Müller Ádám végleges kiválása (szerződésük ugyanis lejárt,
meghosszabbításukra forrás, illetve foglalkoztatási keret híján sajnos nem volt lehetőség).
2. Egyesületünk tagjai közül – egy már korábban is alkalmilag - szerveződött munkacsoport
szinte pillanatok alatt odaállt a sok szálú gyűjteményi munkát is végző muzeológus mellé:
Bordi Anna, Kertész Tamás, Kutas György, Schnetz János és Dr. Szőke Sándorné igen sok
munkanapot áldoztak e tevékenység érdekében, amely egyébként az egyesületi szervező
munkát is nagyban segítette. Fenti tagtársak fejenként közel 30 nap önkéntes munkát
végeztek; s illő még megemlíteni név szerint Élő Lajosné Rózsikát, Krauss Pétert, Németh
Gabriellát és Istvánt, valamint Schott Imrénét is. Jakab Zoltánné Margitka tevékenysége,
helyismerete is jócskán meghaladta azt, amely tagi és azon felül vállalt, igaz, igen csekély
mértékben honorált pénzügyi-adminisztrátori tevékenységén is túlmutatott. Igazából ennek
fényében vált egyre nyilvánvalóbbá, hogy az Alapszabályunkban szereplő,legfőbb tagi
kötelmek: a nem túl nagy összegű tagdíj fizetése (tagságunk bő felénél igen nagy
elmaradással) és az úgynevezett aktivitás, az önkéntes segítés, feladat-vállalás és
kezdeményezés terén ki hogyan is áll. Az év elején még 50 körüli taglétszám így logikusan
csökkent majdnem a felére; igaz, köztük olyan kedves és nagyszerű emberek, mint a Kókaházaspár maga kérte felmentését. Ám úgy tűnik - s ezt a gyakorlat is bizonyította, - hogy
személyes megszólítás, valamint reális és érdekes feladat-meghatározás vagy felkínálás
esetén többen is bevonhatók, így 20-22 főre gyakran számíthatott és számíthat a vezetés.
3. a/. És itt természetesen nem hallgatható el az egyesület vezetésében beállott és előre
nem is gondolt súlyos probléma: hetek, csaknem hónapok távolléte és bizonytalan feladatellátás után – év elején újjáválasztott – elnökünk, Kocsis Zoltán (végül is vezetőségünk
határozott nyomására) augusztus 8.-ával lemondott, majd azt követő és nem pótolt
ígérvényei miatt a Vezetőség december 20-i ülésén az ő kizárásáról határozott,- egyáltalán

nem könnyű szívvel. (Ellene jelenleg már bírósági eljárás folyik; sajnos a nála lévő egyesületi
értékeket és dokumentumokat többszöri felszólítás után sem adta át.)
b/. Nem csak az Alapszabály rendelkezése, hanem maga becsülete miatt és a közösség iránt
érzett felelősségtől vezetve Kutas György alelnök átvette az egyesület ügyeinek intézését,
szervezését és képviseletét, amelyet – a korábbinál nyitottabban is talán – mind a titkár
asszonnyal, mind a pénzügyeket kezelő tagtársunkkal, mind pedig a múzeum vezetőjével
folyamatosan egyeztetve végzett és végez. Tagságunk józan, bölcs és céljait e közösségben
kibontani akaró része meggyőződhetett arról, hogy ez a törés nem lett végzetes, ez a belső
szervezeti probléma a helyi közösség előtt egyesületünk immár több évtizedes renoméját
nem ingathatta meg. Ezt az igen sok pártoló-támogató, korábban tag vagy tagjelöltként is
tekintett helyi polgár rendszeres segítsége, önzetlen együttműködése jelzi.
4. A szakosztályok, munkacsoportok közül ez évben különösen a múzeumi, valamint a Bordi
Anna vezette Dombóvári Herbárium és az Élőné Rózsika irányításával működő Múzeumi
Hímes Kezek Kör volt aktív és rendszeresen tevékeny. (Beszámolójuk külön is
tanulmányozható.)
A személyi vonatkozások sorában itt kell megjegyezzük, hogy
- Mészárosné Fodor Klára egyesületünk felterjesztésének köszönhetően lett Dombóvár
díszpolgárai közösségének újabb tagja (az év során ugyan kilépett),
- Németh Gabriella a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal országos örökségvédelmi
népszerűsítő munkájáért újabb elismerést,
- Élő Lajosné Rózsika a népművészeti alkotók egyik legszebb és eredeti díját: az Életfa-díj
elismerést kapta,
- míg múzeumvezetőnk, dr. Kriston Vízi József több évtizedes örökségvédő munkáját
Podmaniczky-díjjal ismerte el a Hungaria Nostra Egyesület.
5. Egyesületünk a személyi ügyek mellett elsősorban a múzeumi működés önkormányzati
támogatásának bizonytalansága, olykor elmaradása és a korábbi évekhez képest jóval
csekélyebb nagyságrendje miatt is kénytelen volt számos megbeszélést tartani. Így
vezetőségi ülésre 12 esetben került sor, míg Közgyűlés három ízben (január 27., április
20., szeptember 6.) volt. Bizonyos fázisokban jogi képviselőnk, dr. Béldi Judit személyes
közreműködésére is szükség volt, aki – egyéb falajánlásai mellett – ez évben ingyenesen
látta el e többször is sok utánajárást igénylő feladatot, amiért ez úton is köszönetet
mondunk neki.
6. Vezetőink és megbízottjaink ennek megfelelően több esetben konzultáltak az
Önkormányzat szakmai munkatársaival, vezető munkatársaival és a képviselőtestület
csaknem minden tagjával,- elsősorban a bizottságokon keresztül. Szakmai anyagok előés elkészítésével igyekeztünk a Képviselő testület tagjai számára megvilágítani
egyesületünk sajátosságait: nem öncélú és csak a régmúltra irányuló feltáró és őrző
munkáját, a mai napig országosan egyedüli muzeális intézményt működtető szerepét, s a
mindebben rejlő – településünknek és a környéknek is szóló – számtalan kulturális és
oktatási előnyt, lehetőséget. Igyekezetünket nem mindig koronázta siker vagy részünkről

gondolt pozitív eredmény, mert olykor akaratlanul is egymástól eltérő politikai
irányultságú személyek vagy körök neheztelését tapasztalhattuk.
6. a/. E mellett fontosnak tartottuk, hogy a 2013. évi költségvetési koncepcióhoz is
konkrét javaslatokkal éljünk. Azért lobbizunk, hogy bizonyos források közvetlenül
egyesületünkhöz, mint gyűjteményi tulajdonoshoz jöjjenek és evvel az újabb és
megnövekedett felelősséggel is könnyíteni is lehessen az Önkormányzat terhein.
Egyesületünk végül is 3 különböző nagyságrendű összegben 3.600.000,- Ft támogatást
kapott kizárólag a Helytörténeti Múzeum működtetésére – ennek elszámolását illetve
tétel szerinti kimutatását külön mellékletben készítette el Jakab Zoltánné Margitka a
Régió Könyvelő Iroda segítségével. Minden mást Egyesületünk, a maga augusztus végéig
még meglévő tartalékaiból biztosított kb. 7-800.000,- forint nagyságrendben.
Továbbiakat a hó végére véglegesítendő kimutatásban szereplő, csaknem 1 millió
forintösszegű tagi és igen nagy számú pártoló felajánlása biztosított.
b/. A vészes finanszírozási helyzet felismerése után nem sokkal többen több féle segítő
alternatívát dolgoztak ki és próbáltak bevezetni, érvényre juttatni. Ezek közül volt igen
jelentős a helyi közvélemény közvetlen megszólítása szeptember közepén, a Szecsox
Nyomda képeslap-kiadási támogatása, Buzánszky Jenő és a dombóvári sportbarátok
összefogása, valamint a december 16-i Ezüstvasárnap a Múzeumért elnevezésű akciók.
c/. Az ún. országos civil keretből működéshez igen alacsony, csupán 250.000,- forintnyi
támogatáshoz jutottunk; még ez év december elején egy 4 millió forint körüli (az
előzőnél reálisabb és jóval megalapozottabb, civil kitekintésű) pályázatot adtunk be. Ez
utóbbi a 2013 és 2014 márciusai közti időszakra szól, így a 2013. évi egyesületi tervet
valójában csak ennek eredménye birtokában fogjuk tudni kidolgozni.
d/. A pénzeinket kezelő Völgység-Hegyhát (ma már: Hungária) Takarékszövetkezet úgy
és avval sietett segítségünkre, hogy tisztában lévén helyzetünkkel, mégis számunkra
felújította az ún. partneri támogatási kedvezményezetti státust. Sajnos meg kell
mondjuk: ennek népszerűsítése és remélt haszna nagyon elmaradt a lehetségestől
tagságunk egy jó részének érdektelensége miatt. Mészárosné Fodor Klára – volt
tagtársunk – „Újdombóvár temetője” című kiadványát is az általunk toborzott
támogatásból és saját ráfordításból adhattuk ki; az e kötetekben álló - remélt - haszon
talán 2013 folyamán be is érkezik. S
e/. Saját, egyesületi (anyagi és társadalmi) forrás adott lehetőséget a különféle
közösségi- és közönségprogramok megvalósításához: a Hősök Napja, a 35 éves Iskola
Múzeum ünnepségén történő közreműködés, a Múzeumok Éjszakája vagy a Dóm
Múzeum-beli Bernát kiállítás megnyitóján való nagy létszámú megjelenés,
programanyagok sokszorosítása, vendéglátás dolgaihoz. A Múzeumok Éjszakája és a
decemberi segítő koncert szervezése mellett a maga nemében szintén jelentős volt - bár
kevesebb figyelmet, népszerűsítést kapott - egyesületünk egy kis csoportjának
önköltséges hivatalos szakmai látogatása Monokon, ahol a Dr. Szőke Sándorné Marika
vezette csoportban Németh Gabriella, István és évek óta nagyszerű pártolónk, Dr. Fata
Mária főorvos asszony képviselte egyesületünk mellett Dombóvár városát is a Kossuth
Lajos születésének 210. évfordulója alkalmából rendezett országos ünnepség, valamint
legendás Horvay-Kossuth tablós vándorkiállításunk megnyitója alkalmából.
f/. A külső támogatók egyre szélesebb köréből anyagi támogatása és a segítő figyelem
egyéb megnyilvánulásai miatt említsük meg a Dombó-Coop Zrt.-t, a Gondix-et, a Mc

Thermet, a Takarékszövetkezetet, a Régió-Bész és a Gunaras Fürdők Zrt.-t. A
támogatóknak az év elején ingyenes hirdetés, ill. nyilvános köszönet formájában
adózunk, a teljes összeg és a megjelölt cél feltüntetésével. Sajnos múzeumvezetőnk – a
befizetett járulékokon túl – november s december havi bérét mindez idáig nem kapta
meg!
IV.
1. Az előző évek sikerein és elismerésein felbuzdulva még 2012 elején mi is beadtuk
pályázatunkat a Tolna megye Kiváló Civil Szervezete elismerésre aspirálók körében. Mi
ugyan nem nyertünk, de néhány, velünk is kapcsolatban lévő szervezet kitüntetésének
együtt örülhettünk. Továbbra is rendszeres részt vevői vagyunk a Dombóvári Civil
Fórumnak; elnökünk kiválása ellenére is számítanak ránk a Civil Tanács és
szakcsoportjainak munkájában. A Civil Fesztivál és a Civil Advent egyesületünk néhány
tagját személyes részvételre is sarkallta.
2. Igény szerint és felkérésre hallattuk hangunkat és véleményünket a szigeterdei
Kossuth-szoborcsoport állapota, a Hamulyák-sétány projekt, valamint újabban a
dombóvári utcanevek megváltoztatását célzó rendelet tervezet előkészítésében (Dr.
Kriston Vízi József, Dr. Szőke Sándorné, Takács Istvánné).
Ez évben önálló programmal csatlakoztunk a Dombóvári Kultúra Napja rendezvényhez és
az adventi időszak kínálatához. Előzetes felkérés nyomán az elsők között csatlakoztunk a
2013-tól induló Dombóvári Desszert Ünnep program-sorozat együttműködői köréhez. A
Halottak Napi program lebonyolítása a korábban széles körű, egyesületi szintű szervezés
és képviselet helyett egy kiscsoportos, de lelkes csapat közreműködésével valósult meg
(Takács Istvánné, Sebrek Csaba, Élőné és külső támogatók).
3. Dr. Szőke Sándorné alapító tagunk külső felkérésre elkészített egy újabb
terjedelmesebb összefoglalót egyesületünk 2006–ig szóló eseménytörténetéről, amely a
tervek szerint a 30 éves jubileum kapcsán nyerhet még bővebb és illusztráltabb
változatot mások tartalmilag aktuális és fontos adalékaival. Ez év őszén pályázatot
nyújtottunk be a 80 évvel ezelőtt született Dr. Szőke Sándor emléke előtt tisztelgő
terjedelmes kötet kiadására; szeretnénk kihasználni a meglévő segítő figyelmet egy
előfizetői-előjegyzői konstrukcióval is, amely már a megjelenés után nem sokkal anyagi
bevétellel is kecsegtet.
Reméljük, hogy a hónapok óta fűtés és vízszolgáltatás nélkül maradt múzeum-épület, mely egyúttal
ötödik éve már hivatalosan is egyesületünk székhelye, az ennek ellenére és sokak közreműködésével
ott folyó értékőrző és teremtő munka továbbra is bátorítást nyújt egyesületünk tagjainak és
lakóhelyünk polgárai és a helyi döntéshozók számára!
Dombóvár, 2013. január 8.

Kutas György m.b. elnök s.k.Élő Lajosné titkár s.k.Jakab Zoltánné pénztáros s.k.

A DVVKE 2013. évi munka- és programterve költségvetési számadatokkal kiegészítve
I. Szervezeti élet
Vezetőségi ülések havonta egy alkalommal, illetve szükség szerint.
Közgyűlések: év eleji és évzáró rendes ülés (január, november vége); ciklustervező és
rendkívüli (március vége); tisztújítás és alapszabály módosítás, új munkaformák.
Március 1-től egy egyesületi ügyviteli és egy múzeumi segéderő munkatárs alkalmazása;
ehhez február folyamán az adminisztrációs munka elvégzése. Az éves üzemorvosi vizsgálat
biztosítása.
Kiírás esetén részt veszünk a Norvég Civil Alap szervezet-fejlesztési pályázatán.
II.

Székhely, örökségvédő, múzeumi és gyűjteményi munka

Beszámolók statisztikák, tervezetek elkészítése és megküldése a hivatalos szervek
(Önkormányzat, EMMI, MVMSz) felé.
A Dr. Szőke Sándor születésének 80. évfordulója alkalmából készült gyűjteményes kötet
megjelentetése.
A Helytörténeti Múzeum további és színvonalas működése feltételeinek megteremtésén és
biztosításán való folyamatos ténykedés. Ehhez különféle állami és privát, vállalkozói források
feltárása és megszerzésükre való törekvés. Külön ütemterv és formák szerint.
Az épület lejárt érintésvédelmi és biztonsági engedélyeinek felülvizsgálata és megújítása. A
tulajdonos Önkormányzattal folyamatos egyeztetés a múzeum épület, valamint a raktár és
kiszolgáló épületek állagvédelme és megújítása érdekében. Kezdeményezzük a Dombóvári
Város- és Lakásgazdálkodási Nkft.-vel egy középtávú együttműködés lefektetését.
A Polgármesteri Hivatal szomszédba való költözése kapcsán egy közös terület-fejlesztési
koncepció kidolgozásában való tevékeny részvétel.
Javaslat készítése a Helytörténeti Múzeum leltárba vett és Őri Nándor által letéteményes
bélyeges tégla és a téglakészítéshez kapcsolódó műtárgyak méltó és végleges elhelyezésére
(Lakótorony).
Az egyesület tulajdonában lévő tablós Horvay-Kossuth kiállítás anyagának további
helyszíneken való bemutatása. Pl. március 14-től: Karcag, Györffy István Nagykun Múzeum,
Orosháza, Szántó Kovács János Múzeum, stb.
A szigeterdei Kossuth-szoborcsoport és relief állagmegóvásában való közreműködés.
Felkérés esetén testületi és/vagy felkért tagi szinten a felülvizsgálatra és megváltoztatásra
kerülő dombóvári utcanevek véleményezése és javaslattétel.
Részvétel a gólyavári ásatások és kapcsolódó örökségvédő munkák szervezésében.
Közreműködés az I. Dombóvári Desszert Ünnep szervezésében és lebonyolításában (2013.
szeptember 28.)

Részvétel a Tolna megyei Egyed Antal Honismereti Egyesület, a Honismereti Szövetség,
valamint a Város- és Faluvédők Országos Szövetsége (Hungária Nostra) munkájában
III.

Szakmai civil közösségi tevékenység
-

a Dombóvári Herbárium összejövetelei – minden hónap első péntekje

-

a Hímes Kezek Kör munkájának megerősítése, segítő kiscsoport kialakítása a Kör
vezetője mellett

-

további, jelenleg alkalmilag működő csoportok munkájának áttekintése, esetleg
újabb(ak) alakítása, pl. technika-történeti

-

diák honismereti és helytörténeti kör folyamatos működtetése és szervezése

IV.

Egyesület által kezdeményezett és szorgalmazott rendezvények
-

január 22.: Magyar Kultúra Napja (Művelődési Házzal közösen)

-

május 18.: Múzeumi Világnap

-

június 22.: Múzeumok Éjszakája

-

szeptember 22.: Kulturális Örökség Napok, műszaki örökség napjai

-

november 1.: Halottak Napja

-

november 6.: A Dombóvári Kultúra Napja - Horvay Kossuth szobrait őrző települések
találkozójának megrendezése

V.

VI.

A 2014-es év jeles eseményeinek előkészítése:
-

az I világháború kitörésének centenáriuma

-

a dombóvári szőnyegbombázás megemlékezése

-

a DVKKE 30 éves megalakulásának előkészületei
Működésünk támogatása céljából pályázatot nyújtottunk be a
a/. Wekerle Alap Kezelőhöz (4.023.800,-Ft); ennek eredménye kb. március elején lesz
ismert. A támogatás ciklusa 2013 és 2014 márciusa közé esik. Mint múzeum- és
műtárgy tulajdonos szervezet, február elején-közepén nyújtunk be egy működési
pályázatot az EMMI-hez (ennek mértéke sajnos alig ismert, de kb. 3-4 millió Ft-ra
tehető) .
Így ezek pontos megismeréséig az elmúlt évben vállalt és a második félévben közvetlen
támogatás hiányában is végzett működésünk költségeihez, a 2012. augusztus és
december közötti időszakra 2.480.000,- Ft soron kívüli pót- támogatás igényével
fordulunk Dombóvár Város Önkormányzatához. (Jegyzék mellékelve!)
b/. A múzeumi munka céljait biztosító önkormányzati fő épület és raktár-helyiségek
rezsije tapasztalati úton, szolgáltatói kivonatok alapján: kb. 1.440.000,- Ft/év; a

múzeumvezető bruttó bére járulékokkal (2007-es, változatlan formában): 4.620.000,Ft/év.
Ezek mindösszesen változatlan árakon: 6.060.000,- Ft/év.
c/. Közösségi szempontból kiemelt kiállításaink összegeit a múzeumi terv tartalmazza
részleteiben, amely bruttó:
322.000,- Ft
d/. új állandó kiállítás terv-pályázatának benyújtásához a kiíró (EMMI) ezúttal is 10%
önrész pénzkezelői igazolását várja el; ez esetünkben 1.2 – 1.5 m Ft nagyságrendű
fedezet biztosításának feltétel biztosítását jelentheti.
e/. Egyesületünk és múzeumvezetőnk folyamatos tájékozódása nyomán jelenleg még
csak az tudható, hogy szaktárca szinten sincs végleges döntés a településeken,
helyben lévő vagy mostanában leadásra került múzeumi intézmények támogatásának
finanszírozási
lakosság utáni normatíva vagy egyéb mérő-számok: pl. éves látogatói létszám, tárgynagyság, támogatások, forrásszerzések,múzeumpedagógia,
szempontjairól és így várható összeg nagyságáról.
Dombóvár esetében a múzeum működtetéséhez a DVVKE mint műtárgy-tulajdonos
lesz jogosult a támogatásra, míg további kiegészítő forrást az épület s a múzeum célú
használatot biztosító ingatlan tulajdonosa, Önkormányzatunk igényelhet. A
fejlesztéshez ez évtől a múzeumok is igénybe vehetik majd az ún. „érdekeltségnövelő” pályázati forrást is.
f/. Tekintettel a DVVKE fentebb említett helyzetére, ezúton kérjük a Tisztelt
Képviselőtestületet, hogy a Dombóvári Helytörténeti Múzeum 2013. év első két havi
működtetéséhez az átmeneti gazdálkodási keret terhére további 769.000,- Ft
támogatást előlegként biztosítani szíveskedjen.
Tisztelettel:

Dombóvár, 2013. január 9.

Kutas György megbízott elnök

Élő Lajosné titkár

Beszámoló a Dombóvári Helytörténeti Múzeum 2012. évi tevékenységéről
Elöljáróban: az év első két hónapját követően, három év után eltávozott az intézmény két képzett és
igen felkészült munkatársa, a vizuális ügyeket vivő Horváth Katalin rajz szakos tanár s a műszakitechnikai területen jártas múzeumpedagógus: Müller Ádám. Az ő kiválásukkal a hagyott űrt teljesen
betölteni máig nem sikerült. Ám köszönhetően a Dombóvári Városszépítők közössége múzeumi
munkacsoportjának, a szakmai helytállás nagyobb zökkenőktől mentes és továbbra is jó színvonalú
volt, amit a helybeli közönség és a látogatók véleménye és bizalma igazolt.
I.

Kiállítások

1. Állandó
Kapos-menti Közkincs szoba
Nyomdatörténeti emlékek Dombóvárról
Folyosó Galéria dombóvári alkotók munkáiból
Ivanich-fal
2. Időszakos
február 29-ig: „Mindenki megégetheti magát!” Széles Lajos, a gyógyító borbély. – Dr. Szőke Sándor
terem
március 8-tól: „Képeslapok és képes lakok Dombóvárról.” R.: dr. Kriston Vízi J. és Dr. Szőke Sándorné,
Bordi Anna, Kertész Tamás, Kutas György és Schnetz János. Együttműködők: Máté László, Orbán
János, Steiner Józsefné és Szombath Tibor, valamint számos helyi polgár. – december 31-ig, ill.
áthúzódó. Forrásbiztosítás: DVVKE
június 10-ig-ig:

„Föld felett, föld alatt” régészeti bemutató. – Foglalkoztató szoba

„A remény városai. Bernát János grafikái és festményei.” – Szepessy-szalon.
Támogató: Dombó-Coop Zrt., Dombóvár Város Önkormányzata, Nak Község Önkormányzata,
PannonPharma Zrt. Forrásszerzés: DVVKE
június 16-tól október 14-ig: „ Magyar órák a 20. századból.” R. és forrásszerzés: Krauss Péter
június 16-tól október 30-ig: „Fényes érmek Dombóvárról. A múlt, jelen, jövő bajnokai.” Sporttörténeti
kiállítás a DVSE megalakulása 85. évfordulójának tiszteletére. R.: ifj. Kormos László, dr. Kriston Vízi
József múzeumi önkéntesek és sport szakosztályok, intézmények és magánszemélyek
közreműködésével. Támogató: Hungária Takarék, Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nkft. és
intézményei.
november 6 –tól: „Évgyűrűk foglalatában. A 100 éve született Balásy Gyula művészi famunkái. Erdélyi
tájakon: Dr. Balogh Ernő fotográfiái.” R.: dr. Kriston Vízi József, Bordi Anna és Schnetz János
közreműködésével. Támogatók: Balásy Botond és családja, Dombóvár Város Önkormányzata,
Néprajzi Múzeum (Budapest). Együttműködők: tárgykölcsönzők, valamint Takács László és Tilinger
Sándor.
november 26-30.: „Adventi díszek, a Karácsony köszöntése”. Kamara kiállítás Almásy Borbála
virágkötő munkáiból.

3. Múzeumon kívül
július 4.- szeptember 30.: „Arc- Test-Lélek”. Dóm Múzeum, Pécs. R.: Bordi Anna, dr. Kriston Vízi
József, Schnetz János. Támogatók: Apáczai Csere János Gimnázium és Szakközépiskola, Dombóvár és
Környéke Többcélú Kistérségi Társulás, Dombóvár Város Önkormányzata, Fény Kft., Nak Község
Önkormányzata, Régió-Bész Zrt., TKME Pécsi Csoportja, valamint Benke Éva, Bódog István, ifj. Francz
József, Kertész Tamás, Lovas Csilla, Ollé Róbert, Tillai Gábor.
szeptember 19. -november 9.: „Szobor és Ünnep született.” Kossuth Emlékház, Monok. Támogató:
Dombóvár Város Önkormányzata, Kegyeleti Múzeum, Monok Község Önkormányzata. – Ugyanezen
helyen és alkalommal került bemutatásra Tilinger Sándor dombóvári fotográfus anyaga a szigeterdei
Horvay-szobrokról.
október 17 – től: „Arc – Test – Lélek”. Vármúzeum, Simontornya. R.: Lovas Csilla. Támogatók:
Dombóvár Város Önkormányzata, Nak Község Önkormányzata, Régió-Bész Zrt., Wosinsky Mór
Megyei Múzeum.
december 20 -tól: „Kapos-menti fehér hímzések kincses ládákban.” Polgármesteri Hivatal, Közösségi
Ház, Gyűjtemények Háza, Kalaznó. Sz.: dr. Kriston Vízi József, Nagy Lóránt.
Kirakat Galéria – Napsugár Áruház két kirakata, az év során folyamatosan. A Dombó-Coop Zrt.
támogatásával.
4. Ideiglenesen kihelyezett kölcsönanyag:
június 14. – szeptember 30.: "Miles in Armis" címmel a Hadtörténeti Múzeumban (Bp.) az
alsóhetényi késő római kori erőd nagyméretű makettje és illusztrációs anyagok.
5. Installációs anyagok kölcsönzése több ízben is:
Gimnázium, Művelődési Ház Nkft., Reménység Napközi Otthon, Székely Kör, Városi Könyvtár részére.
II.

Kiállítások s kapcsolódó programok látogatottsági adatai

1. 2012. évi összes látogató száma:
a/. Múzeumi kiállításokhoz kapcsolódva:
6.394 fő.
Megoszlásuk státus és nemek szerint:
Felnőtt:

3.976 fő; ebből nő: 2.035, férfi: 1.941 fő

Diák, illetve 18 év alatti:

2.418 fő.

Közülük 1.995 fő csoportosan töltött el legalább egy tanórát; 98 szervezett csoporttal.
Legtöbb látogató (nagyságrend sorrendben): június, október, november. Legkevesebb: január, július.
b/. Szigeterdői lakótoronyban és a Parkban tartott vezetések száma:
350 fő (diák, felnőtt), 18 csoportban.

Megjegyzések:
-

Az éves látogatottság az előző évihez képest 681 fővel s 22 foglalkoztatott diák csoporttal
kevesebb. Ennek oka egyfelől a két múzeumi munkatárs kiválása, valamint az ősszel nehezen
indult iskolai érdeklődés. Ezzel együtt az oktatási intézményekben kihelyezett foglalkozásaink
jóval nagyobb számban nőttek.

-

A kiállítási munkacsoport állandó tagjai voltak: Bordi Anna, Kertész Tamás, Kutas György és
Schnetz János. Múzeum ismereti és helytörténeti programok, kísérő események
szervezésében és lebonyolításában közreműködtek: Dr. Szőke Sándorné, Krauss Péter,
Németh Gabriella, Németh István, ifj. Kormos László, Gelencsér Zsolt, Dr. Szabó Géza, Berki
Zsolt, Kisvárdai Antal, Németh Richárd, Erky-Nagy Tibor.

-

Dombóvár és a kistérség közoktatási intézményeinek év elején, valamint augusztusban ismét
felkínáltuk az ingyenes múzeum-látogatásra és kedvezményes foglalkozásokra jogosító
együttműködési megállapodást, amellyel éltek: APOK, Illyés Gyula Gimnázium, József Attila
ÁMK.

-

Szakma orientációs foglalkozásokat tartottunk az Apáczai Csere János Gimnázium és
Szakközépiskola, a Belvárosi Tagintézmény tanulói számára és a HEMI-ben. Kihelyezett
régészeti és helytörténeti előadásokat szerveztünk az APOK tagintézményeiben, a SzOrGi-ban
és a József Attila ÁMK-ban.

-

Július eleje és augusztus vége között csatlakoztunk a Kistérségi Társulás üdülőhelyi turisztikai
kínálatához, de azt szervezett csoportok komolyabban nem vették igénybe.

-

Működött a Dombó-Coop Zrt.-vel a Hotel Dombóvár vendégeinek szóló kártyás belépők
használata, valamint az általuk év őszén meghirdetett Erzsébet Utalvány és Széchenyi Pihenő
Kártya felhasználására serkentő rekreációs-csomag kínálatában is elhelyeztük magunkat.

-

A diákok és a helyi polgárok számára nyújtott kedvezmények mellett múzeumi belépőt:
49.210,- Ft értékben váltott 192 látogató.
c/. Bernát-kiállítás,

Pécs:

3.100 fő

Simontornya:

1.373 fő

d/. Horvay-Kossuth,

Monok:

1.500 fő

e/. Fehér hímzés,

Kalaznó:

330 fő

Így a Dombóvári Helytörténeti Múzeum tevékenységéhez közvetlenül köthető kiállítások és
programok összes látogatóját, résztvevőjét 2012-ben 13.047 főben adhatjuk meg.

III.

Múzeumi foglalkozás-sorozatok, kiemelt programok
1. Helytörténeti Klub. Célja: a Tolna megyéhez és főleg Dombóvárhoz kötődő új kutatások
népszerűsítése és megismertetése előadások és kapcsolódó beszélgetések formájában.
Szervezők: Dr. Kriston Vízi József és Dr. Szőke Sándorné.

február 9.: Dr. K. Németh András: A középkori Tolna megye templomai. Bev.: Bodó Imre.
március 8.: Dr. Szőke Sándorné: „A dombóvári járás története, különös tekintettel a főszolgabíróság
intézményére és helyi történeti vonatkozásaira.”

április 18.: Dr. Berta Bálint: „A dombóvári kistérség népesedési viszonyai.”
május 17.: Orbán János: „A mocsártól a dombtetőig.”
június 1.: „Volt egyszer egy Iskola- Múzeum.” Tábla-avató és megemlékezés a volt Gőgös I.
Gimnáziumban 35 évvel ezelőtt nyílott múzeum emlékére.
július 1.: Mészárosné Fodor Klára: „Újdombóvár temetője.” c. kötet bemutatója. Újdombóvár
A szeptemberi és októberi foglalkozások sajnos elmaradtak az előadó betegsége, valamint
visszalépése miatt.
2. Múzeumi Olimpia Klub.
Célja: a DVSE jubileumi kiállításához kapcsolódó szakosztályok történetének, ma élő legendák, sikerkovácsok és a jövő reménységeinek bemutatása, interaktív formában. Beszélgetések, vetített képes
beszámolók, előadások helyi és Dombóvárhoz, valamint a témához kapcsolódó vendégekkel.
Július 7. és október 21. között Berki Zsolt és ifj. Kormos László vezetésével tíz közönségtalálkozó
zajlott.
Vendégek voltak: Beke Zsanett, dr. Lehoczky Béla, Tilinger Sándor, Zircher Kitti, Vári Attila (Pécs) , Dr.
Berta Bálint, Harangozó László, Pápai Lajos, Potó Lajos, Jászberényi Péter, Tamás Szilárd, Vincze
Zoltán, Ujhidy Tibor (Kecskemét), Magyarósi Zoltán, Fehérvári Tamás, Zircher György, Borsi Katalin,
Varga Szabolcs, valamint Bartosz Miedzik (Poznan).
Kiemelkedő záró-rendezvény volt Buzánszky Jenő olimpiai bajnok, Dombóvár város Díszpolgárának
jótékonysági célú előadása és színes közönség-találkozója.
Támogatók és együttműködők voltak: Dombó-Coop Zrt., Régió-Bész Zrt., APOK Gimnázium és
Szakközépiskola, valamint Kőszegi György.
– Az Olimpia Klub keretében kihelyezett
élménybeszámolót tartott Jászberényi Péter és Tamás Szilárd az APOK Belvárosi Tagintézményében.
3. Honismereti szakkör:
az Illyés Gyula Gimnázium 9-11. évfolyamos diákjaival közösen. Középpontban:
1. a volt Főgimnázium centenáriumának tiszteletére készítendő jubileumi kiállítás elkészítése,
2. a helytörténet, hon- és népismeret tárgyak elmélyítése, korszerű megalapozása 2012-2014. között.
Szakmai vezetők: Dr. Kriston Vízi József és Dr. Szenyéri Zoltán. – Eddig 4 x 3 órás foglalkozások
zajlottak a Múzeumban, terepen (Újdombóvár-Mágocs), Gimnázium.
4. Kiemelt közönségprogramok:
június 16.: Múzeumok Éjszakája. Dombóvár Város Önkormányzata, DVVKE közössége, Kata Lovas
Udvar (Kapospula), Dombóvári Aerobic ESE, Móra F. Általános Iskola.
október 21.: Jótékonysági találkozó a Múzeum megsegítésére Buzánszky Jenővel.
november 20.: Nyitott délután és est a Múzeumért. Sz.: Németh Richárd önkéntes és társai.
december 16.: Ezüstvasárnap a Múzeumért. Sz.: DVVKE.
-

I. Balásy-Kupa, emlékverseny. Sz.: Dombóvár 2004 SE és Mattolna Egyesület. Támogatók:
Balásy-család és Régió-Bész Zrt.

-

IV.

Jótékonysági koncert. Kezdeményezők: Kapos Kórus, Dombóvár-Gunaras Resort Spa Hotel
Fővédnökök: Patay Vilmos és Tóth Ferenc, Kiemelt támogatók: APOK AMI Zeneiskola,
Dombóvár Város Önkormányzata, Gábor Sándor és Családja.

Gyarapodás, anyaggyűjtés, rendszerezés:
Ez évben sikerült 210 darab/tétel anyaggal gyarapítani gyűjteményünket.
Ennek egy jó része:
-

ásatások anyagából ide ajándékozott római és középkori tárgyak,

-

- dombóvári sport- és technika történeti darabok és kollekciók.

-

Ezen felül számottevő az 1988-95 közötti időszak Dombóvárjához kötődő hírlapi,
kisnyomtatvány és kéziratos anyag; 20. sz. közepi iskola-történet képes és írott anyagai,
valamint az év második felében bekerült dombóvári színjátszás- és szórakoztatás (vendéglők,
mozi) élet képes anyagai.

-

E csoportot gazdagítja az a nagy kiterjesztésű, jó minőségű és exkluzív anyag, amely
Szombath Tibor archív képeslevelezőlap-gyűjteményének javát jelenti, s amelyet minden
felhasználási joggal reánk ruházott a tulajdonos! Ritka másolatokkal gyarapodott a
főszolgabíróság intézményére, egyes dombóvári épületekre vonatkozó adattárunk, valamint
újabb adatokkal gazdagodtunk Horvay János szobrászművész alkotásainak keletkezéstörténete felől. Ugyancsak hasonló adatokkal finomíthattuk Sarkantyu Simon, Dr. Gebhardt
Antal és Bernát János eddigi életútjának anyagait.
Megbízásból és felkérésekre alapos kutatásba fogtunk a Rothermel-család, Balásy Gyula,
Gömöry József és Rákóczi János életútja és munkássága irányában. Az év vége felé
kapcsolatot vettünk fel Kodályné Péczely Saroltával annak érdekében, hogy Péczely László és
családja, valamint másik szálon Kodály Mester dombóvári kapcsolatait feltárhassuk. Hasonló
munkát tervezünk halálának 100. évfordulója alkalmából Szepessy (Szíjártó) László igen
sokrétű és izgalmas életútja kapcsán. A dombóvári alkotó éveit itt kibontakoztató Kővári
Lászlótól egyedi címer- és embléma terveit, ifj. Kamarás Gábor mérnöktől édesapjáról,
Kaszás Dezső tanár úrtól sportedzői és testnevelő tanári múltjának anyagait kaptuk.
Összeszerkesztettük a 80 évvel ezelőtt született Dr. Szőke Sándor emlékére készült tisztelgő
kötet tanulmányait és kiadásra előkészítettük azt. A szekszárdi Séd Nyomda előzetesen
vállalta 500 példányban, 350 nyomtatott oldalon a mű gondozását. Ennek céljából ismételt
pályázatot nyújtottunk be az NKA Könyvkiadási Kollégiumához (eredmény később).
Az év folyamán Kertész Tamás múzeumi önkéntessel megkezdtük a Beles-féle vasúttörténeti
anyag elkülönített komplex dokumentációja elkészítését s több elképzelést vázoltunk fel a
gyűjtemény optimális elhelyezése érdekében.
A 2011 végén felújított pince-traktus az év folyamán kellően kiszáradt; jelenleg a múzeum
kerámia- és üveggyűjteménye került elhelyezésre, az udvari kamra-sor átrendezése és a
Szepessy utcai-raktár belső átalakítása a Dombó-Coop Zrt-től átvett polc-rendszerrel (BordiKertész-Schnetz).
Pályázatot készítettünk s nyújtottunk be a Többcélú Kistérségi Társulás munkaszervezetének
segítségével a Tesco-ásatások legjelentősebb gyűjteményi anyagainak, Gólyavár friss

leleteinek, valamint Újdombóvárról származó régészeti anyagok restauráltatására az NKAhoz (eredmény később várható).
V.

Szakmai kapcsolatok
Múzeumunk csatlakozott a Magyar Vidéki Múzeumok Szövetségéhez,
alapítóként társult a Pulszky Társaság – Magyar Múzeumi Egyesület Múzeumandragógiai
Tagozatához, melynek társelnökéül választották dr. Kriston Vízi Józsefet,
dr. Kriston Vízi József tagja a Magyar Tájház Szövetségnek, a Magyar Néprajzi Társaságnak,
elnökségi tagja az Egyed Antal Tolna megyei Honismereti Egyesületnek, társelnöke az
Európa Jövője Egyesületnek;
alapító tagságot vállalt a PTE-IGyFK Neveléstudományi Tanszékének keretében létrejött
Gyermekkultúra Kutató Csoportban;
tudás-próba sorozatot bonyolított le és szervező munkát vállalt a 35 éves gimnáziumi Iskola
Múzeum megemlékezései során;
a Dombóvári Művelődési Műhely társelnöke.

VI.

Tudományos munka, publikációk

dr. Kriston Vízi József
1.
óraadóként előadott és vizsgázatott az ELTE PPK Neveléstudomány Intézetének intézményi és
kulturális szabadidő szervező fakultációjában (február-május);
korreferátummal részt vett a MMKM „Szabad a pálya!” című konferenciáján (május 31.);
bevezető előadást tartott az I. Dombóvári Élmény Műhely szakmai napján (június 9.);
vezette a XI. Pro Ludo Társaskör Délutánt (Budapest, június 21.);
előadást tartott a Magyarok Világszövetsége anyanyelvi szemináriumán (Bp., Balassi Bálint Intézet,
július 12.);
a dombóvári kezdeményezésű pécsi Gebhardt Antal-konferencián „A bogaras bíró és elfeledett
magyar muzeológusok” címmel (október 14.);
kötet-bemutatót tartott: Tamásiban (Városi Könyvtár, K. Németh András könyve, május 5.), Városi
Könyvtár (Dombóvár: Ganszler Bea-Máté Réka március 14., Sajtos József könyve, december 4.);
emléktábla avatót tartott az Ivanich Üzletháznál (Dombóvár, január 20.), Giesweiin Sándor
emléktáblájánál (Városi Temető, április 14.);
kiállítást nyitott: Dombóvári Zeneiskolában (Kodály Zoltán élete Képeslapokon, okt. 1.),
Simontornyán (Bernát-kiállítás, október 18.).
2. Megjelent munkák:
a/. A hosszú 19. század magyar vasúti építkezéseinek társadalmi hatásai. Adalékok Dombóvár és
környéke életmód-változásához. In: Dr. Vámos Éva (szerk.): Tanulmányok a természettudományok, a
technika és az orvoslás történetéből. MMKM, Budapest. 2011. 193-198.

b/.A svájci-magyar barátság építése. In: Honismeret, XL. (2012) 1. sz. 62-64.
c/. Egy kecskeméti gyűjtemény olvasókra találásának mesés történetei. In: Oppidum Csongrád 2012.
Csongrád, 2012. 9-14.

Munkánkat az el-elmaradó bér, illetve az egyre mostohább munkahelyi körülmények ellenére
végeztük és végezzük minden zokszó nélkül, élvezve a látogatók, a múzeum-pártolók és Dombóvár
város közönségének bizalmát.

Dombóvár, 2013. január 7.

dr. Kriston Vízi József

A Dombóvári Helytörténeti Múzeum 2013. évi kiállítási és programterve
I. Kiállítások
1. Múzeumon belül:
január 22. – február 24.: „Nemzeti jelképeink.” Kiállítás a Magyar Kultúra Napja
alkalmából. 190 évvel ezelőtt született meg nemzeti Himnuszunk kézirata. Kölcseyrelikviák, a Himnusz története, Apáczai Csere díjas dombóváriak (Farkas Jenő, Dr. Szőke
Sándor) emléke. Helye: Kutató terem/Művelődési Ház. R.: dr. Kriston Vízi József és
Fenyvesi Kata, múzeumbarátok.
Költségterv: 25.000,- Ft, ebből igényelt: 12.000,-. Ft, Forrás: Önkormányzati támogatás
március 12 -től: „Humuszolunk: régészettel újratöltve!” A Dr. Szőke Sándor és a
Kutató-terem, valamint a pince-traktus berendezése a múzeum és Bodó Imre ős-,ó- és
középkor történeti anyagaival, valamint az alsóhetényi római kori erőd eddig
ismeretlen kincseivel. R.: dr. Kriston Vízi József, Bodó Imre, Kovacsik Zoltán, Németh
Richárd és további múzeum-barátok.
Költségterv: 200.000,- Ft, ebből igényelt: 80.000,- Ft, Forrás: Önkormányzati támogatás
Folyosó- Galéria: „Mesélő térképeink.” R.: Dr. Szőke Sándorné
Saját erő, kb. 50.000,- Ft
„Ezüstpityke és arany tallér.” Fémpénz ritkaságok a Múzeum
gyűjteményéből. R.: Kutas György és Németh Richárd. – Foglalkoztató terem.
Saját erő, kb. 70.000,- Ft
május 18. – június 15.: „Dombóvári elmék, műhelyek…Számítástechnikai (h)őskorszak
Magyarországon.” Dombóvári oktató-gépek az 1980-as évekből. A Magyar Műszaki
és Közlekedési Múzeummal közös tárlat. – Szepessy-terem. R.: dr. Kriston Vízi József,
Szűcs László és Képes Gábor (Budapest) – A Múzeumi és az Internet Világnapja
alkalmából.
Költségterv: 300.000,- Ft; ebből igényelt: 130.000,- Ft, Forrás: Önkormányzati
támogatás
június 22. – augusztus 31: „Diana és Szent Hubertus kincsei: Vadász-trófeák
Dombóváron.” A Dombóvári Vadásztalálkozó alkalmából. Szepessy-terem. R.: Bán Béla
és múzeum-barátok. Külön téma- és költségterv szerint. – Egyúttal: Múzeumok
Éjszakája!

szeptember 28.- október 31.: „Ódon szakácskönyvek, ízletes receptek.” Az I.
Dombóvári Desszert Ünnep alkalmából. R.: dr. Kriston Vízi József és a Dombóvári
Herbárium tagjai.
Külön téma- és költségterv szerint.
november 6. – december 31.: „Horvay János kisplasztikái.”
R.:
dr. Kriston Vízi
József – A Dombóvári Kultúra Napja alkalmából.
Költségterv: 200.000,-Ft; igényelt:
100.000,-Ft
november 11.- től : „ Ősz és tél a Kapos-mentén.” R.: dr. Kriston Vízi József és a
Múzeumi Hímes Kezek Köre. Költségterv: 90.000,- Ft, saját erőből.
2. Múzeumon kívül:
március 22.- től: Illyés Gyula Gimnázium „Nemzedékek kézfogása…” 100 éves a
Dombóvári Gimnázium. R.: dr. Kriston Vízi József és a Honismereti Diákszakkör tagjai.
június 20-tól: a dombóvári járás valamely tájházában (Szakcs, Döbrököz vagy Nak)
„Tájunk háza – házunk tája” A Magyar Tájház Szövetség törzsanyaga Kapos-menti
kincsekkel dúsítva. R.: Dr. Kapitány Orsolya, dr. Kriston Vízi József.
Közeli pontosítás során még alakulhat: a Gunarasi üdülőtelep évtizedei – kamara
kiállítás a Gunaras Spa Resort Hotel konferencia termében (május 1-től)
Műszaki Örökségünk Napjai: a mezőgazdálkodás kézi és gépi ereje. Zelfel György
nagyberki munkagép-gyűjtő, Gondi István és társai. Szeptember 22.
II. Szakmai feladatok továbbá
Múzeum-pedagógiai előadások, foglalkozások és tárlatvezetések tartása. – dr. Kriston
Vízi József és múzeumi munkaközösség.
Az Önkormányzat és a Munkaügyi Kirendeltség segítségével január elsejétől, majd
március 1-től legalább egy, maximum két fő szakmai kisegítő munkatárs alkalmazása. A
Nemzeti Kulturális Közfoglalkoztatási Program városi-járási pályázat keretében
dokumentációs feldolgozó munka beindítása.
Helytörténeti Klub-sorozat folytatása. Sz.: Dr. Szőke Sándorné, dr. Kriston Vízi József.
Január vége: „Adatok Dombóvár utcaneveinek történetéhez.” Február vége:
„Dombóvári térképeink”. Március: „Lápafő eltűnt templomának nyomában”
Pályázati anyag és forgatókönyv elkészítése az EMMI által kiírásra kerülő ez évi ún.
Alfa-pályázat (állandó kiállítás) benyújtása érdekében. január – június, dr. Kriston Vízi
József

A Vasúti Gyűjtemény elhelyezésének megoldása. – Alternatívákat kidolgozó
munkacsoport: Gáspár István - ifj. Francz József – dr. Kriston Vízi József
A magyarországi cigánysággal kapcsolatban meglévő, jelenleg 66.750 db-os,
folyamatosan gyűlő dombóvári anyag befogadása és kutathatóvá tétele. – Máté
Mihály, dr. Kriston Vízi József
Részvétel a Pulszky Társaság – Magyar Múzeumi Egyesület Múzeumandragógiai
Tagozatának munkájában. III. Országos és I. Nemzetközi Konferencia, május 13. – dr.
Kriston Vízi József
A Dombóvári Helytörténeti Múzeum újabb minősítése és akkreditálása révén szakmuzeológus, helyi örökségvédők, képzett civil munkatársak közösségével együtt Járási Közgyűjteményi Értéktár Háló kialakítása. A Dombóvár és Kapos-mente községei
néphagyományainak feltárása a Magyar Szellemi Örökség Tárába való jelölés
megkezdése érdekében.– Dombóvár Város, Dombóvári Járás és Többcélú Társulás
III. Egyéni munkaterv
„Évgyűrűk foglalatában…” Balásy Gyula életútjának feldolgozása a Wosinsky Mór
Múzeum XXXIV. Évkönyvébe. – január
„Tanár, tudós, helytörténész” a Dr. Szőke Sándor 80. születésnapjára összeállt déldunántúli tisztelgő kötet szerkesztése és kiadásra előkészítése. – január-február
„Praedicator et Praeceptor…Gömöry József, egy 20. századi értelmiségi életútja.
Különös tekintettel dombóvári évtizedeire.” – július.
„Hit és haza” – válogatások készítése Szepessy László (1880-1915) életművéből.november
Költségterv
Kiállításokhoz: bruttó 322.000,- Ft
A múzeum működtetésével kapcsolatos kérelem, ill. kimutatás a DVVKE éves
tervében szerepel!
Dombóvár, 2013. január 3.
Dr. Kriston Vízi József
múzeumvezető

