Beszámoló
a Tamási Helytörténeti Alapítvány
2020. 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 2020-as működését is alapjaiban változtatta meg az országos járványhelyzet.
Legfontosabb céljaink csak minimálisan tudtak érvényesülni. Így a 2020-as év az egyik
legszerényebbnek mondható az évtizedben.
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 - a nyári minimális látogatottság
mellett -, szinte egész évben zárva volt. Tevékenységünk az épület egész éves felügyeletére,
gondozására korlátozódott. 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.
Folyamatos és jelentős bevételi forrásként jelenik meg 2020-ban is a saját helytörténeti
kiadványok értékesítéséből származó összeg. Ezen összegek tovább segítették az eredményes
gazdálkodást.
Az „1%-os” felajánlások összege 11,832,-Ft volt, melyet ezúton is köszönünk mindazoknak,
akik ezen keresztül támogatták az Alapítványt. Az összeget a www.tamasihelytörtenet.hu
honlapunk fenntartási költségeire használtuk fel.
Tamási képes levelezőlapok gyűjtői több mint 150 képeslapot ajánlottak fel, hogy - írásos
formában -, 1890-től bemutassuk városunk egykori múltját, vajon milyen környezetben éltek
elődeink, mire voltak büszkék a képek készítésének idején. E képeslapok könyve
ÜDVÖZLETTEL TAMÁSIBÓL! címmel készült el. A 130 év lehetőséget adott arra is, hogy
az évtizedek képei, az azokhoz kapcsolódó várostörténeti, városfejlődési utazás végén
láttassuk napjaink Tamásiját - történeti értékeink bemutatásán keresztül. A lapokhoz írt
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ismertetők
társadalomtörténeti,
helytörténeti ismeretanyagot is
közölnek, bemutatva az egyes
korszakok emberét is.
Csatlakoztunk azon településekhez,
akik vállalkoztak arra, hogy a
település korabeli (és mai)
arculatait
önálló
képeslapkönyvekben tárják fel és mutassák
be. A magas példányszámmal és
kiváló
minőséggel
biztosan
keresetté válik kiadványunk az
ország képeslapgyűjtői számára is.
A képeslapok mellet a kapcsolódó
iratok, fotók, egy egyedülálló
helytörténeti könyvben történő
szerkesztését és összegzését az írók
elvégezték. Ezen újabb hiánypótló
mű méltó emléket állít Tamási
történelmének utolsó 130 évének.
A digitális anyagok a könyv
lezárása végén a Helytörténeti
Gyűjtemény digitális adattárának is
átadásra,
ezáltal
megőrzésre
kerülnek, így később is kutathatóvá
válnak.
Alapítványunk a könyv kiadásához kapcsolódó szervezési, jogdíj, grafikai-kiviteleztetői
munkákat vállalta.
Az országos szinten is érdeklődésre tartó kiadvány 100 oldalas lett. A mű, mint minőségében,
mint grafikai kivitelezésében kiváló minőségű, ezért nagyszerű kötetet tarthat kézében az
olvasó.
További támogatók pénzügyi felajánlásai pedig lehetővé tették a tervezettnél nagyobb
végleges példányszám - 500 könyv kiadását 2020 novemberében.
A 2020. év további főbb tevékenységei:
- a Présházmúzeum zárva tartási ideje alatt is rendszeresen ellenőriztük a kiállító-helyiségeket
és a tárgyakat, az építményt. Egész évben folyamatosan karban tartottuk a présház
környezetét;
- egész évben folyamatosan bővítettük a www.tamásihelytörténet.hu weboldalunkat. A több
mint négy éves működtetés alapján - a látogatottsági adatok figyelembevételével -,
megállapítható, hogy továbbra is komoly igény és érdeklődés mutatkozik a helytörténet
megismerésének és kutatásának ezen új módjára vonatkozóan. Úgy gondoljuk, a honlap elérte
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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, 2021. január 30.
Tamási Helytörténeti Alapítvány
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