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Beszámoló  
 

a Tamási Helytörténeti Alapítvány 
 

2017. 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 2017-es működésében a legfontosabb eredménye, hogy az Alapítvány egész 
évben alapvető céljainak megvalósításában érvényesülni tudott. Így a 2017-es év ugyan 
eseményekben szerénynek, tartalmában mégis megfelelőnek 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 folyamatos, ezt mutatja a látogatók 
számának alakulása is. 2017-ben közel 200 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 2017-ben is bekapcsolódtunk országos 
rendezvénybe. Így szerepelt a Présházmúzeum júniusban a Múzeumok Éjszakája országos 
rendezvény sorozat szőlőhegyi kiállítóhelyeként. A múzeumban ez évben egy tárgy-
gyarapodás volt, egy közel százéves fa szőlőprés került adományként kiállításra. 
 
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. 
Folyamatos és jelentős bevételi forrásként jelenik meg 2017-ben is a saját helytörténeti 
kiadványok értékesítéséből származó összeg. Ezen összegek tovább segítették az eredményes 
gazdálkodást.     
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Az „1%-os” felajánlások összege 29.465,-Ft volt, melyet ezúton is köszönünk mindazoknak, 
akik ezen keresztül támogatták az Alapítványt és a gyűjteményt. A felajánlott összeg évről-
évre folyamatos növekedést mutat.   
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének pályázatára Alapítványunk is nyújtott 
be kérelmet. Támogatásunk tárgya a 2000-ben, a tamási születésű Papp István (1892-1970) 
esperes, közel 40 éves kutatómunkájának feldolgozott, pótolhatatlan kéziratból, iratokból, 
képekből és feljegyzésekből álló kötetének újrakiadásra volt, A Tamási járás évszázadai 
címen. A mű nem csak Tamási, de a járás 86 még fennmaradt vagy elpusztult helységének 
történelmével ismertet meg az 1800-as évek végéig. Az akkor kiadott könyvből ma már 
értékesíthető példány nem volt. Az utóbbi évek érdeklődése a helytörténeti munkák felé 
felhívással szolgált a könyv újrakiadása iránt. A Krónikás Bt. nyomdájának köszönhetően az 
akkori könyv teljes anyaga digitális formában megőrzésre került. Az változatlan formában és 
tartalomban került kiadásra. A kiadáshoz kapcsolódó munkákat és feladatokat az Alapítvány 
felvállalta és elvégezte, így a kötet 100 példányban újranyomásra került. Az Önkormányzat 
kedvező elbírálásának eredményeként 150.000,-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 2017-ben nem használtunk fel, a 
felhasználás 2018-ra tevődik át, cél szerinti feladatokra.  
 
- Egyéb adományokból, befizetésekből könyvelési, számlavezetési költségekre fordítottunk.  
      
A 2017. 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; 
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- januárban helytörténeti anyagainkkal támogattuk a Tamási Innovációs Központ NKft. 
pályázatát Tamási I. világháborús hadisírjainak felújításához kapcsolódóan; 
 
- februárban nagy megtiszteltetés érte Alapítványunkat: a Magyar Vidék Országos 56-os 
Szervezet Országos Elnöksége, az 1956-os Forradalom és Szabadságharc 60. évfordulójára 
emlékezve, a Szervezet HŰSÉGGEL A HAZÁÉRT ÉRDEMKERESZT kitüntetést 
adományozott Kéry László egykori őrvezetőnek, a Tamásiból elhurcolt katonák utolsó 
tanújának, „Az 1956-os magyar forradalom és előzményei a tamási laktanyában, az 
ungvárra deportáltak névjegyzékével” című könyv szerzőjének, valamint 1956 szellemi 
örökségének megőrzéséért és a magyarságnak tett szolgálataiért, a Tamási Helytörténeti 
Alapítványnak. A könyvbemutatóval és a még élő sorstársak személyes hangú élmény-
beszámolóival egybe kötött ünnepségen a kitüntetést Kéry László, míg Alapítványunk 
nevében Kurdi Tibor elnök vette át. 
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- március 15.-én az 1948-49-es forradalom és szabadságharc 169. 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 
szokásosnak mondható 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 24.-én a Városi Könyvtár együttműködésben valósult meg a Múzeumok Éjszakája 
országos rendezvény program, mely alkalmából a Présházmúzeum tárlatvezetéssel és 
borkóstolóval várta a látogatókat; 
 
- októberben részt vettünk a tamási temetőben azon ünnepi megemlékezésen, melyre az I. 
világháborúban elhunyt hősök hadisírjának felújítása alkalmából került sor. A felújítás sikeres 
pályázat eredményeként valósulhatott meg. 
 

 

A sírok rendbetétele, elhanyagolt állapotuk felszámolása nem csak a távoli leszármazottak és 
hozzátartozók szempontjából volt fontos, hanem a város egész lakosságának identitása és a 
közös múltnak köszönhető összekapcsolódása miatt is; 
 
- szintén októberben könyvadományokkal támogattuk a Tamási Objektíven Keresztül idei 
fotópályázatát, melynek témája helyi értékeink megörökítése volt. A képek nem csak 
épületekről készültek. Megörökítésre kerültek városunk épített öröksége mellett a 
hagyományokat, szokásokat, kulturális, turisztikai értékeket, szellemi kulturális örökséget, 
természeti értékeket, növényeket, állatokat, kézműves termékeket, helyi specialitású ételeket, 
italokat, mezőgazdasági, ipari különlegességeket bemutató fotók is. 
 
- az ősz folyamán helyi felhívás és adományozás után, részt vettünk a megrongált izraelita 
temetői emlékmű részleges renoválásában;  
 
- egész évben folyamatosan bővítettük a www.tamásihelytörténet.hu weboldalunkat. A több 
mint egy éves működtetés alapján - a látogatottság figyelembevételével -, megállapítható, 
hogy komoly igény és érdeklődés mutatkozik a helytörténet megismerésének és kutatásának 
ezen új módjára vonatkozóan. Úgy gondoljuk, a honlap elérte létrehozásának célját: a 
helytörténet szakmai és tudás-anyagának - mindenki számára történő-, közkincsé tételét. Ezen 

http://www.tam�sihelyt�rt�net.hu/
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kívül fontos és közvetlen kapcsolatot jelent a közeli és távoli nagyközönség és az Alapítvány 
között; 
 

 
 
- az év folyamán tagjaink révén rendszeresen tartjuk a kapcsolatot a Tolna Megyei Egyed 
Antal Honismereti Egyesülettel, tájékoztatást nyújtva az Alapítványunk által végzett 
tevékenységünkről; 
 
- előzőeken 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, 2018. február 22. 
 
                                                                                    Tamási Helytörténeti Alapítvány  
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