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Beszámoló  
 

a Tamási Helytörténeti Alapítvány 
 

2018. 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 2018-as működésében a legfontosabb eredmény, hogy az Alapítvány egész 
évben alapvető céljainak megvalósításában érvényesülni tudott. Így a 2018-as 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 ugyan folyamatos, de az évben csökkenő 
tendenciát mutatott, ezt jelzi a látogatók számának alakulása is. 2018-ban közel 130 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 évektől eltérően 2018-ban 
nem szerepelt a Présházmúzeum a Múzeumok Éjszakája országos rendezvény sorozatban. A 
múzeumban ez évben egy tárgy-gyarapodás volt, egy közel százéves díszített fa kishordó 
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 2018-ban is a saját helytörténeti 
kiadványok értékesítéséből származó összeg. Ezen összegek tovább segítették az eredményes 
gazdálkodást.     
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Az „1%-os” felajánlások összege 16.994,-Ft volt, melyet ezúton is köszönünk mindazoknak, 
akik ezen keresztül támogatták az Alapítványt.   
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének pályázatára Alapítványunk is nyújtott 
be kérelmet. 2018 november 11.-én emlékezünk az I. világháború befejezésének 100 
évfordulójára. A „Nagy Háború” Tamási egykori lakosságát sem kímélte. A több száz 
bevonult katona közül jóval többen haltak hősi halált Európa különböző csataterein, mint 
amennyi katona nevét a Hősök szobrán megörökítették. Nemcsak róluk, de az egykori 
népfelkelők sorsáról most már jóval többet tudunk. Ez annak köszönhető, hogy az elhunytak 
és túlélők iratai, elbeszélései és a halotti nyilvántartások adatai sok mindenről mesélnek. 
Közös összefogással ezen iratok, fotók, egy egyedülálló helytörténeti könyvben kerültek 
összegyűjtésre, méltó emléket állítva Tamási I. világháborús katona hőseinek és az itthon 
maradott családoknak. A helytörténet kutatók által kiegészített és összegyűjtött adatbázis 
kiváló alapja volt egy újabb hiánypótló helytörténeti műnek. Ahogy írtuk: „Mindazokról lehet 
olvasni, akik Tamásiban születtek és laktak, városunkból vonultak be a frontra, haltak hősi 
halált, vagy a háborút követően Tamásiban telepedtek le és itt éltek tovább.” A csaknem 450 
nevet tartalmazó névjegyzék mellet, közel 250 hősnek az arcképe külön tablókon is 
megörökítésre került. Alapítványunk ezen anyagok rendszerezését, digitalizálását, egységes 
szerkezetbe történő rendezését elvégezte. A digitális anyagok a könyv lezárása végén a 
Helytörténeti Gyűjtemény digitális adattárának is átadásra, ezáltal megőrzésre kerülnek, így 
azok később is kutathatóak lesznek. A kiadáshoz kapcsolódó munkákat és feladatokat az 
Alapítvány felvállalta és elvégezte. A vártnál jóval több összegyűjtött háborús anyag miatt a 
kötet közel 240 oldalas lett. További támogatók pénzügyi felajánlásai pedig lehetővé tették a 
tervezettnél nagyobb végleges példányszám - 235 könyv kiadását 2018 novemberében.  
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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 16.994,-Ft volt, melyből a teljes összeg Alapítványunk 
honlapjának 2018 évi domainnév és tárhely szolgáltatásának költségeire került felhasználásra.   
 
- Egyéb adományokból, befizetésekből könyvelési, számlavezetési költségekre fordítottunk.  
      
A 2018. 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 170. évfordulójának városi 
ünnepség sorozatának keretében az Alapítvány részt vett a temetői honvédsíroknál tartott 
megemlékezésen és koszorút helyezett el a városi emléktáblánál;   
 
- májustól októberig a múzeum látogatottság az előző évek szempontjából a szokásosnál 
kiesebbnek mondható volt, tekintettel arra, hogy a városi kemping itt pihenő, üdülő családjai 
ez évben csoportosan nem, csak egyénileg jelentkeztek be. Örömünkre szolgál, hogy vannak 
újabb vendégeink is, akik egyes kempingezők ajánlásaival ismerik meg a gyűjteményt;  
 
- október 23.-án ünnepeltük az 1956-os forradalom és szabadságharc 62. évfordulóját. A 
városi ünnepség sorozat keretében az Alapítvány részt vett az 56-os városi emlékműnél tartott 
megemlékezésen és koszorút helyezett el ott;   
 
- decemberben Alapítványunk közreműködött, hogy hazatérjenek Tamási 1984-85-ös 
városrendezési tervdokumentációi. A nagykovácsi Daróczi János ajánlotta fel városunknak, 

azt az 1984-85-ben készült tekintélyes méretű 
tervdokumentációt, mely Tamási általános rendezési 
tervét tartalmazza. A városképi, településszerkezeti és 
műemlékvédelmi vizsgálat tanulmányai több száz 
oldalasak. Ezen leírásokat az akkori Városépítési 
Tudományos és Tervező Intézet legnevesebb szakértői 
készítették városrendezési, műemlékvédelmi, közlekedési 
közműellátási, ipari, mezőgazdasági, táj- és 
környezetvédelmi szempontok alapján. A különböző 
térképekkel is kiegészített dokumentáció pótolhatatlan 
helyi és történeti vonatkozásaiban mutatja be az ekkor 
várossá vált Tamásit. Az iratanyag felbecsülhetetlen 
értéke az a leírásokhoz készített 200-300 eredeti fotó, 
mely örökségvédelmi nézőpontból teszi láthatóvá 
városunk településkarakterét. Az egyes régi utcákat 
végigjárva utcaképi szemszögből láthatóak a különböző 
történelmi koroknak még 1984-ben meglévő 
épülettípusai - a földműves-gazdálkodók portái, az iparos 
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polgárok házai és néhány századfordulós közintézményünk. A több tízezer képeslappal 
rendelkező és saját kiállításokat is rendező adományozót, Kuthy Timót ajándékozta meg 
gyűjteményéből jó néhány egyedi képeslappal, jó hangulatú személyes találkozásuk 
alkalmával, így köszönve meg a városunknak tett önzetlen felajánlást. Mi pedig Timót bácsi 
közreműködői segítségét köszönjük. A tervdokumentáció feldolgozása után - remélhetőleg 
egy tavaszi kiállításon -, a nagyközönség is megtekintheti, a várossá avatásának 35. 
évfordulóját ünneplő egykori Tamási kortörténeti dokumentumait;                

 
- egész évben folyamatosan bővítettük a www.tamásihelytörténet.hu weboldalunkat. A több 
mint két éves működtetés alapján - a látogatottság figyelembevételével -, megállapítható, 
hogy továbbra is 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 kívül fontos és közvetlen kapcsolatot jelent a közeli és távoli nagyközönség és az 
Alapítvány között, melyet jól kiegészít a hozzá kapcsolódó facebook oldal is. 
 

 
 
- 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, 2019. január 15.  
 
                                                                                    Tamási Helytörténeti Alapítvány  

http://www.tam%C3%A1sihelyt%C3%B6rt%C3%A9net.hu/
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