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Beszámoló  
 

a Tamási Helytörténeti Alapítvány 

 

2015. évi tevékenységéről 
 

                                                     
A Tamási Helytörténeti Alapítványt 1995-ben hozta létre tizennégy helyi személy, akik 
szül városuk múltjának tárgyi és írásos emlékeinek meg rzését az utókornak fontos 
feladatnak tartották. Az alapítók között voltak a közművel dési, közgyűjteményi dolgozók, 
pedagógusok, vállalkozók. Az alapítványt 1996-ban jegyezte be a Tolna Megyei Bíróság 
3/1996-os nyilvántartási számon. 
 
A Tamási Helytörténeti Alapítvány működésének alapvet  célja a város történeti, néprajzi és 
kulturális hagyományainak meg rzése, a meglév  írásos dokumentumok, fotók, tárgyak 
összegyűjtése, egy állandó helytörténeti kiállítás támogatása. Az alapítvány céljai között 
szerepel a város történetének és néprajzának szaktudományos feldolgozása, tanulmányok 
készítése. Fontos a város néprajzi és helytörténeti értékeinek hiteles bemutatása és 
megismertetése.  
 
Az Alapítvány 2015-ös működésében a legfontosabb eredmény, hogy az év elején megkezdett 
személyi és szakmai átalakulás az év végére Cégbírósági bejegyzéssel, hivatalosan is lezárult. 
Ez köszönhet  mind az egykori alapító, mind az új kuratóriumi tagoknak, akik az átalakulás 
folyamatát egész évben támogatták, segítették. Tekintettel arra, hogy az átalakulás ugyan igen 
hosszú id t vett igénybe és részben korlátozta tevékenységünket is, az Alapítvány - alapvet  
céljainak megvalósításában csak részlegen tudott érvényesülni. Így a 2015-ös év 
eseményekben szerénynek, tartalmában mégis kiemelked nek mondható az el z  évhez 
viszonyítva:         
 
Az Alapítvány működéséhez szervesen kapcsolódik a Présházmúzeumnak, mint a 
Helytörténeti Gyűjtemény kiállítóhelyének, a Tamási Városi Könyvtárra közös fenntartása, 
gondozása, gyarapítása, a sz l hegy történetének hiteles bemutatása és megismertetése a 
felnövekv  nemzedékekkel és a látogatókkal. E gyűjtemény bejelentkezés alapján egész 
évben látogatható volt. A múzeum iránti érdekl dés évr l-évre növekszik, ezt mutatja a 
látogatók számának alakulása is. 2015-ben közel 250 f  látogatta kiállításunkat, 
programjainkat.  (Egyéni és csoportos látogatók az ország minden tájáról, de külföldr l is.) A 
gyűjtemény megtekintése bárki számára díjmentesen hozzáférhet , és ugyancsak díjmentesen 
biztosított a kiállítási anyag szakszerű bemutatása, valamint a lehet ség a kistérség borainak 
kóstolására. A látogatások eredményér l, a gyűjteményr l a Vendégkönyv bejegyzései 
szolgálnak tájékoztatással. Az el z  évekhez hasonlóan 2015-ben is bekapcsolódtunk 
országos rendezvénybe. Így szerepelt televíziós adásban a Présházmúzeum: júniusban a 
Múzeumok Éjszakája országos rendezvény sorozat sz l hegyi kiállítóhelyeként a Koppány 
TV készített felvételt és interjút, melyet a városi összefoglaló műsorukban mutattak be. A 
múzeumban ez évben tárgy-gyarapodás nem volt. 
 
Az el z  évek gondos, szakszerű és takarékos gazdálkodása idén is biztosította a pénzügyi 
forrásokat működésünk fenntartásához. Az Alapítvány forrásai - az elmúlt évekéhez 
hasonlóan - alapvet en adományokból, pályázatokból és az SZJA 1 %-ából származtak. 



2 

 

 
Az „1%-os” felajánlások összege 7.755,-Ft volt, melyet ezúton is köszönünk mindazoknak, 
akik ezen keresztül támogatták az Alapítványt és a gyűjteményt.  
 
Egyéb adományokból, befizetésekb l 21.166,-Ft támogatást kaptunk, mely támogatásokat 
ezúton is köszönjük.   
 
Tamási Város Önkormányzati Képvisel -testületének pályázatára Alapítványunk is nyújtott 
be kérelmet. A támogatás tárgya a „Tanulmányok Tamási történetéb l” című, egy Tamási 
történetét feldolgozó, tudományos igényű tanulmánykötet elkészítése, mely a település 700 
éves évfordulója tiszteletére kerül kiadásra a Városi Könyvtárral közösen. E kötet célja a már 
publikált kutatások felhasználásával, új kutatási eredmények beépítésével és neves, 
országosan elismert szaktekintélyek bevonásával összeállítani egy tanulmánykötetet, és 
megjelentetni 2015-ben. Az Önkormányzat kedvez  elbírálásának eredményeként ő33.000,-
Ft-tal támogatta a kötet, melyért külön köszönet a tisztelt testületnek. 
 
Az említett bevételek f bb felhasználása:  
 
- A pályázatból a teljes összeg felhasználásra került: tanulmányok, ill. szerz i jogok 
megszerzésére, a kötet összeállítására, nyelvi lektorálás, nyomdai el készít  munkálatok 
költségeire, a kötet kinyomtatására, szerz i tiszteletdíjakra. 
 
- SZJA „1%”: a kiutalt összeg 7.755,-Ft volt, melyb l 2015-ben nem használtunk fel, a 
felhasználás 2016-ra tev dik át, cél szerinti feladatokra.  
 
- Egyéb adományokból, befizetésekb l könyvelési, számlavezetési költségekre fordítottunk.  
      
A 2015. év további f bb tevékenységei:  
 
- a Présházmúzeum zárva tartási ideje alatt is rendszeresen ellen riztük a kiállító-helyiségeket 
és a tárgyakat, az építményt. Tavasztól szig folyamatosan karban tartottuk a présház 
környezetét; 
 
- a Városi Könyvtárral közösen tételes leltárellen rzést tartottunk, amely kiterjedt a tárgyak 
mennyiségi és állapotbeli ellen rzésére is; 
 
- március 15.-én az 1948-49-es forradalom és szabadságharc 167. évfordulójának városi 
ünnepség sorozatának keretében az Alapítvány elnöke beszédet mondott a temet ben 
Borsitzky János huszár hadnagy sírjánál;   
 
- a május, június, augusztus és szeptember hónap a múzeum látogatottság szempontjából 
nagyon er s volt, mert a városi kemping itt pihen , üdül  családjai csoportosan jelentkeztek 
be, akik nem csak megnézték a gyűjteményt, de estébe nyúlóan bírálták a borverseny 
pincében rzött borait. Örömünkre szolgál, hogy vannak visszatér  vendégeink is, egyes 
kempingez k ajánlásaival évr l-évre újabb társaikkal ismertetik meg a gyűjteményt;  
 
- június 20.-án a Városi Könyvtár együttműködésben valósult meg a Múzeumok Éjszakája 
országos rendezvény program, mely alkalomból a múzeumnál fellépett a Musette harmonika 
zenekar is;  
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- szeptember 26.-án a Városi Könyvtárban, a neves szerz k jelenlétében, bemutatásra került a 
„TANULMÁNYOK TAMÁSI TÖRTÉNETÉB L” című könyv, mely a 700 éves Tamási 
rendezvény sorozatának egyik legf bb eseménye volt; 
        
- fentieken kívül az év során tovább folytattuk a működés adminisztratív feladatait is. Az 
Alapítvány minden munkatársa, tisztségvisel i és a küls  munkatársak (pénztáros, szakmai 
segít k) díjazás és költségtérítés nélkül látják el feladataikat.  
         
Tamási, 2016. január 18. 
 
 
                                                                           Tamási Helytörténeti Alapítvány  


