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A Tarsoly IfjúságértEgyesület
ja
beszámoló
a2Ot6. évben megtartott programokról és elvégzett feladatokról
/A közgyűl és 2017 . februar 20-i ülésen elfogadta abeszámolőtl

I.
€

Programok:

Wannsee konferenciára emlékező programot szerveztünk a Székesfehérváni zslnagőga
emlékműnél.
Beszédet mondott Herczog Edit, Glebov Melinda a Raoul Wallenberg
Egyesüiet ügyvivője és Neubar1 István a Székesfehérvári Zsidő Hitközség
elnöke
Az AlbaPlázamoziban levetítettük a Gárdos Péter Hajnalilaz c. filmjét.
Találkoztunk arendezővel és Gyimesi Edit filmes szakember beszélgetést
folytatott vele. Dedikálta Hajnaliláz című könyvét.
A programot követően levelet küldtünk Gárdos Miklósnénak, a rendező
édesanyjának, akiről a könlw és a film is szóit. Egy csokor virágot is
eljuttatunk számára.
JÜ lz előző évben elindítottuk A mi Európank című vetélkedőt" melyre az első
fordulóra 80 csapat küldött megoldásokat. A döntőre április 2-án került sor a Németh
László Általanos Iskoiában. Ú; eleme a vetélkedőnek, hogy a program Pákozdon, a
Katonai Emlékparkban kezdődött és ott kaptak a csapatok tájékoztatást, valamint
feladatokat. A döntőbe 12 csapat jutott be a kiírásnak megfelelően.
Sok segítséget kaptunk a KEMP munkatársától Oláh Lászlőtól. Köszönet a fő
szetvezőnek Barna Evának és a többi közreműködőnek.
A győáes csapat Ú;t etyi István Európa Parlamenti képviselő és Herczog Edit
egyesületi tagunk közreműködésével Bnisszeli tanulmányúton vett részt. A második
helyezett csapat a Szövetség a Közös Célokértnevű szervezet közremúködésével
Felvidéki tanulmányúton vett részt.
€ Plőkészítettük és elindítottuk a következő Ami Európánk c. vetélkedőt
középiskolások számára. Decemberben volt az első intemetes forduló.
€ Meghirdettük és lebonyolítottuk a Költónk és kora c. József Attila műveltségi
vetélkedöt A Szabadművelődés Hazáva|együttműködve. A költségeket Ők álltak, mi
meg a szewező munkát végeáük el. Nem sikerült viszont a filmkészítósre
mozgósítani csapatokat, senki nem küldött filmet. Sokat dolgozott Szele Zsófi és
Lánczky Lászlő. A vetélkedőre 18 csapat jelentkezett és oldotta meg az internetes
feladatokat, döntőbe 12 csapatjutott be.
€ a Katonai Emlékpark meghírlására a Tarsoly Egyesület júniusban látogatást tett
Pákozdon, ahol a tagok és az aktivisták szép számmal megjelentek és nagyon jól
éreztik magunkat.
€ Európa Klub programjainak szervezése, melynek keretében a Hétköznapok
Akadémiája(HAM) került megtartásra. Minden héten kedden voltak programok.
Köszönet Kindl Mártának.
január
S-Herczog Edit: Mi és Európa
malac * kézműv es fo glalkozás
7 2. Lev endulával töltött
19. Tóth Árpaane: Emlékezésa Csákváron élt zsidó családokra
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20. Wannsee megemlékezés
26. Gergő Katalin: Csipkeverés mesterség - bemutató
február
2. Vörös Ágnes: Erdekességek a kódolás, rejtjelfejtés történetéből
9. TeVagy a hős! - Klupács Péter és Mészáros ZaIán
16. Sipos Mari bemutatkozása
23. Szőnyegi Hajnalka: Beszélgetés az lkarus-gyaí történetéről
március
1 . Bujpál Péter: T av aszi vitaminpótlás
8. Sebők Erzsébet: Znnyi Miklós, amit az iskolában nincs idő elmondani
22. Húsvétiasáaldíszek készítéseRitával
29. T ormaJudit: Csillagászati érdekességek
április
5 . Láto gatás a múzeumban
12. Wéber Jánosné: Egészségeséletmód
19. dr. Szalai Károly: Gr. Széchenyi Istvánmunkássága
26. Retro május elseje - vetélkedő
május
10. Köntös Attila: Könlvek között
17 . Kézműves foglalkozás
szeptember
6. Alakuló foglalkozás
i3, Látogatás a KEMPP-ben
20. Drottle ff Zaltarl, költó bemut atkozása
27. ,,I ember 2 keréken 3 Amerikán át" -Mészáros János
S M- séta, Or szágalma-ölelés
október
4.Látogatás a FM Levéltarban
1 1. Bujpál Péter:.Ásványok és drágakövek
1 8. Kiss Lajos: Epületenergetikaíól egyszerűen
25. Müllner Nikolett - Melinda Ivanov
november
8. dr. Szalai Károly: Békéből háborúba
11. megemlékezés
15. dr. Csiák Gyula: Bársony István
22. FődiAttila: Etkezési és gyógy gombak a gasztronómiában
29. Egtí Mónika illusztrátorral beszélgetés
december
6. Magony Imre: Szóval, képpel a szobrokról
1 3, Buj pál Péter: Drágakő utánzaiok, hamisítványok
20. karácsonyi asáaldíszek készítéseRitával

27.Motzsaparti
Kcizéleti Klubot szerveztí.ink. Egy beszélgetésrekerült sor Szénási Jonathan Sándor
református lelkésszel, a baracskai börtön lelkészével.
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Arany hatos címmel társasjáték készítő foglalkozást szerveztünk a Fő utcai
irodánkban áitalános iskolások számétraaugusztus 1 és 5. között. Bánkuti Gábor és
Varsányi Brigitta tartották a fo glalkozásokat.
€ Novemberben elindítottuk általános és középiskolások számára a Hadtörténeti
Műhelyt, mely az I. és II. világháboru történetét dolgozza fel. Ehhez páIyázaton
nyerttink pénzt a szókesfehérvári önkormányzattől. Bánkuti Gábor tartjaa
foglalkozásokat.
€ Közreműködtünk a Szent Istviá.n Művelődési Központtal és az I. István
Szakgimnaziummal együtt a 11 11 11 11 - Gyertyagyújtás a Nagy Háboruban
elesettek emlékérea Krajczátos Alapítviány által szetvezett Nemzetközi
Gyertyagyúj tási Akcióban,
€ Szalai Karoly é s Bujpál Péter tagunk foglakozást, illetve előadást tartott Csákváron a
Helyismereti Egyesület szervezésében.
€ Szalai Karoly áItalkészített azI. világháború történetét feldolgozó kiállítást
megtekintéséttettük lehetővé a Fő utcai irodánkban.
fi Tavasztól őszig a Fő utcai helyiségünkben képzőművészetikiállításokat tartottunk.
(Nagy Marianna, Egri Ferenc festőmúvész, Gubányi Imróné naiv festő)
Kiadvány,
honlap:
II.
o Tarsoly Egyesület honlapját működtettük.
o Beindítottrrk a Facebook oldalunkat.
o Húsz éves a Tarsoly Egyesület című kiadvanyunkat aSzabad Sajtó Alapítvány
támogatásával j elentettük meg.
o Megielentettiik Sipos Mari: Szeretet ajándéka című könyvét a Székesfehérvári
Önkormány zat támo gatásáv aL
III. Tervezetto de nem megvalósított programok:
€ r'imnuU indítása az l956-os forradalom és szabadságharc 60-ik évfordulója
alkalmával Fiatalok 1 956-ról címmel,
€ Képzőművészeti kiállítások szervezése általános és középiskolás diákok szétmítra az
1956-os forradalom és szabadságharc 60-ik évfordulója tisáeletére.
€ Vers és irodalom baratok rendszeres találkozőja.
€ Olvasókör indítása.

IV. Szervezeti
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Havonta megtartottuk az elnökségi ülésünket.
Közgyúlésen fogadtuk el a beszámolót, pénzügyi beszámolót, közhasznúsági jelentést,
program tervet 20l6-ra
Együttműködési megállapodást kötöttünk egy új onnan alakult irodalmat"
képzőmílvészetet kedvelő és művelő társasággal, az Ősfehérvár Alkotó
közösséggel. Lehetővé tettük számukra, hogy havonta egy alkalommal a Fő utcai
irodánkban tartsrák összej öveteleiket.

V. Sajtó:
A Fejér megyei Hírlap és a Fehérvár televízíő rendszeresen tudósított programjainkíól.
Egész oldalas interjú jelent meg a Fejér Megyei Hírlapban Gárdos Péter
filmrendezővel,
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8000 Székesfehétvár, Salétom u. 4-6.
Telefon: Q2) 3§-O7t, (?2) 582-030

www.tarsolyegyesrrlet.hu
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