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Beszámoló  
 

a Tamási Helytörténeti Alapítvány 
 

2016. évi tevékenységéről 
 

                                                     
A Tamási Helytörténeti Alapítványt 1995-ben hozta létre tizennégy helyi személy, akik 
szülővárosuk múltjának tárgyi és írásos emlékeinek megőrzését az utókornak fontos 
feladatnak tartották. Az alapítók között voltak a közművelődési, közgyűjteményi dolgozók, 
pedagógusok, vállalkozók. Az alapítványt 1996-ban jegyezte be a Tolna Megyei Bíróság 
3/1996-os nyilvántartási számon. 
 
A Tamási Helytörténeti Alapítvány működésének alapvető célja a város történeti, néprajzi és 
kulturális hagyományainak megőrzése, a meglévő 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 2016-os működésében a legfontosabb eredménye, hogy az Alapítvány egész 
évben alapvető céljainak megvalósításában érvényesülni tudott. Így a 2016-os év ugyan 
eseményekben szerénynek, tartalmában mégis jelentősnek mondható az előző évhez 
viszonyítva:         
 
Az Alapítvány működéséhez szervesen kapcsolódik a Présházmúzeumnak, mint a 
Helytörténeti Gyűjtemény kiállítóhelyének, a Tamási Városi Könyvtárra közös fenntartása, 
gondozása, gyarapítása, a szőlőhegy történetének hiteles bemutatása és megismertetése a 
felnövekvő nemzedékekkel és a látogatókkal. E gyűjtemény bejelentkezés alapján egész 
évben látogatható volt. A múzeum iránti érdeklődés évről-évre növekszik, ezt mutatja a 
látogatók számának alakulása is. 2016-ban közel 250 fő látogatta kiállításunkat, 
programjainkat.  (Egyéni és csoportos látogatók az ország minden tájáról, de külföldről is.) A 
gyűjtemény megtekintése bárki számára díjmentesen hozzáférhető, és ugyancsak díjmentesen 
biztosított a kiállítási anyag szakszerű bemutatása, valamint a lehetőség a kistérség borainak 
kóstolására. A látogatások eredményéről, a gyűjteményről a Vendégkönyv bejegyzései 
szolgálnak tájékoztatással. Az előző évekhez hasonlóan 2016-ban is bekapcsolódtunk 
országos rendezvénybe. Így szerepelt a Présházmúzeum júniusban a Múzeumok Éjszakája 
országos rendezvény sorozat szőlőhegyi kiállítóhelyeként. A múzeumban ez évben tárgy-
gyarapodás nem volt. 
 
Az előző évek gondos, szakszerű és takarékos gazdálkodása idén is biztosította a pénzügyi 
forrásokat működésünk fenntartásához. Az Alapítvány forrásai - az elmúlt évekéhez 
hasonlóan -, alapvetően adományokból, pályázatokból és az SZJA 1 %-ából származtak. 
Újabb,  jelentős bevételi forrásként jelent meg 2016-ban a saját helytörténeti kiadványok 
értékesítéséből származó összeg. Ezen összegek tovább segítették az eredményes 
gazdálkodást.     
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Az „1%-os” felajánlások összege 22.894,-Ft volt, melyet ezúton is köszönünk mindazoknak, 
akik ezen keresztül támogatták az Alapítványt és a gyűjteményt. Az összeg háromszorosa az 
előző évi felajánlásnak.   
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének pályázatára Alapítványunk is nyújtott 
be kérelmet. A támogatás tárgya az 1956 októberében a tamási laktanyában sorkatonai 
szolgálatot teljesítő Kéry László őrvezető emlékiratainak - könyv formában -, történő kiadása 
volt. A pótolhatatlan iratokból, képekből álló kötet méltó emléket állít az 1956-os forradalom 
és szabadságharc 60. évfordulójának a tamási eseményekhez kapcsolódóan is. Az 
Önkormányzat kedvező elbírálásának eredményeként 140.000,-Ft-tal támogatta a kötet, 
melyért külön köszönet a tisztelt testületnek. 
 
Az említett bevételek főbb felhasználása:  
 
- A pályázatból a teljes összeg felhasználásra került: a kötet összeállítására, nyelvi 
lektorálásra, nyomdai előkészítő munkálatok költségeire és a kötet kinyomtatására. 
 
- SZJA „1%”: a kiutalt összeg 22.894,-Ft volt, melyből 2016-ben nem használtunk fel, a 
felhasználás 2017-ra tevődik át, cél szerinti feladatokra.  
 
- Egyéb adományokból, befizetésekből könyvelési, számlavezetési költségekre fordítottunk.  
      
A 2016. év további főbb tevékenységei:  
 
- a Présházmúzeum zárva tartási ideje alatt is rendszeresen ellenőriztük a kiállító-helyiségeket 
és a tárgyakat, az építményt. Tavasztól őszig folyamatosan karban tartottuk a présház 
környezetét; 
 
- március 15.-én az 1948-49-es forradalom és szabadságharc 168. évfordulójának városi 
ünnepség sorozatának keretében az Alapítvány részt vett a temetői honvédsíroknál tartott 
megemlékezésen és koszorút helyezett el a városi emléktáblánál;   
 
- a május, június, augusztus és szeptember hónap a múzeum látogatottság szempontjából 
nagyon erős volt, mert a városi kemping itt pihenő, üdülő családjai csoportosan jelentkeztek 
be, akik nem csak megnézték a gyűjteményt, de estébe nyúlóan bírálták a borverseny 
pincében őrzött borait. Örömünkre szolgál, hogy vannak visszatérő vendégeink is, egyes 
kempingezők ajánlásaival évről-évre újabb társaikkal ismertetik meg a gyűjteményt;  
 
- június 25.-én a Városi Könyvtár együttműködésben valósult meg a Múzeumok Éjszakája 
országos rendezvény program, mely alkalmából a Présházmúzeum tárlatvezetéssel és 
borkóstolóval várta a látogatókat; 
 
- augusztus 1.-én elindult a www.tamásihelytörténet.hu weboldalunk. A honlap egyes 
menüpontjai igyekeznek összefoglalni Tamási helytörténetének elektronikus anyagait. A 
honlapunk létrehozásának célja, hogy az alapítvány két évtizedes szakmai és tudás-anyagát 
szeretnék a mai kor követelményeinek megfelelően - mindenki számára -, közkincsé tenni. 
Ennek időszerű, aktuális módja egy önálló tamási helytörténeti honlap létrehozása volt. 
Létrejöttében külön köszönet illeti a támogatóink anyagi segítségét, de nem feledkezhetünk 
meg „amatőr” kutatóink munkájáról sem. A honlap egyes menüpontjai igyekeznek 

http://www.tam�sihelyt�rt�net.hu/
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összefoglalni Tamási helytörténetének elektronikus anyagait, segítséget nyújtanak az egyes 
adatbázisok kutatásába, csökkentik a kutatásra fordított időt, illetve bemutatják az eddigi 
eredményeket. (Pogármesteri engedéllyel Alapítványunk használhatja Tamási város címerét.)  

 
 
- augusztus 7.-én a szőlősgazdák védőszentjét ünnepelték. A katolikus közösség, a 
Helytörténeti Alapítvány és a Tourinform Iroda összefogásával a Szent Donát szobornál 
kisebb ünnepségre került sor. Szent Donátnak a szőlőskertek, szőlősgazdák és az elemi 
csapások védőszentjének ünnepnapja augusztus 7-e. A katolikus közösség, a Helytörténeti 
Alapítvány és a Tourinform Iroda összefogásával, a Helytörténeti Gyűjtemény kiállítóhelyén 
a Présházmúzeumnál, majd a Szt. Donát szobornál kisebb ünnepségre került sor. A délután a 
Présházmúzeum megtekintéséve kezdődött, majd a Szent Cecília katolikus zenekar 
fellépésével fúvóskoncertre került sor. 

 

Az előadása után a vendégsereg a Szt. Donát szoborhoz vonult. Itt Hegedüs János plébános 
imája és áldása után Dr. Topál Lászlóné - Ica néni elbeszélése révén a résztvevők 
megismerhették a szobor készítetésének és felállításának történetét az 1950-es évekből, 
melyről korabeli fotókat is megtekinthetek. Az ünnepség végén a látogatók a hazaút során 
még megtekinthették a több évszázados múltú Rozália-kápolnát is. 
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- október 23.  Az idei évben ünnepeltük az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. 
évfordulóját, így Tamásiban is több megemlékezésre, rendezvényre került sor. Október 23-án 
a művelődési ház konferenciatermében könyvbemutató kapcsolódott a programhoz: Kéry 
László: Az 1956-os magyar forradalom és előzményei a Tamási Laktanyában című könyvét 
Hoppál Bulcsú egyetemi oktató, a „Tamási 1956 film” társrendezője mutatta be. A bemutatót 
megtisztelték személyes jelenlétükkel a tamási események még élő tanúi, aktív részvevői. 

 
Kéry László: Az 1956-os magyar forradalom és előzményei a Tamási Laktanyában című 
könyvét Hoppál Bulcsú egyetemi oktató, a „Tamási 1956 film” társrendezője mutatta be.  
      
- fentieken kívül az év során tovább folytattuk a működés adminisztratív feladatait is. Az 
Alapítvány minden munkatársa, tisztségviselői és a külső munkatársak (pénztáros, szakmai 
segítők) díjazás és költségtérítés nélkül látják el feladataikat.  
         
Tamási, 2017. február 15. 
 
                                                                                    Tamási Helytörténeti Alapítvány  
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