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A Tarsoly Ifjúságért Egyesület elnökségének beszámolója az egyesület 2020. évi 

tevékenységéről 
 

Az ez évi munkánkat alapvetően befolyásolta, korlátozta, a márciustól – a koronavírus 
járvány miatt – bevezetett korlátozások. Ennek ellenére sikerült a programjaink jelentős részét 
megvalósítanunk. 
 
I. Programokról: 

  Wannsee-i konferenciára emlékező programot szerveztünk január 20-án a 
Székesfehérvári Zsinagóga emlékműnél. Beszédet mondott: Deák Gábor a Raoul 
Wallenberg Egyesület tagja és Neubart István a Székesfehérvári Zsidó Hitközség 
elnöke. Új színfolt volt, hogy a Vasvári Pál Gimnázium diákjai Juhász Judit tanárnő 
közreműködésével egy igen színvonalas emlékező műsort adtak elő. Levetítettük az 
Alba Plaza moziban, a Cinema City szervezésében Szabó Réka „A létezés eufóriája” 
c. filmet és beszélgetést folytattunk a film alkotóival Szabó Réka rendezővel és 
Kovács Claudia operatőrrel. Bevezetőt mondott, és a két alkotóval beszélgetett, 
Gyimesi Edit.  
 

 Itt meg kell emlékeznünk állandó szervező társunkról, Gyimesi Editről, aki sajnálatos 
módon az elmúlt év tavaszán elhunyt. Emlékét megőrizzük. 
 

 Költőnk és kora c. József Attila műveltségi vetélkedőt hirdettünk és bonyolítottunk le 
huszonkilencedik alkalommal. Az internetes fordulóra március 2-15. között került sor, 
a döntőt április 6-ára terveztük. A vetélkedőre tizenkilenc csapat jelentkezett. A 
koronavírus járvány miatt a döntőt nem tartottuk meg április 6-án. A legtöbb 
pontszámot elért 10 csapatnak a felkészítő tanárukkal együtt könyvvásárlási utalványt 
biztosítottunk. A Tóth László-díj kiosztása elmaradt. 
 

 Nyári tábort szerveztünk két turnusban általános iskolások számára július 13. és 17., 
valamint július 20. és 24 között 15-15 fővel a Fő utcai helyiségünkben. A kézműves 
tábort Farkasné Barabás Kinga, Patonai Fábián Renáta tartotta, Pribékné Nényei 
Annamária szervezte. A tábort már a 2019-2020-as tanév végén meghirdettük a 
diákoknak. A visszajelzések szerint nagyon népszerű volt a tábor.  

 

 Az Európa Klub is az elmúlt évben sajnos elég sovány programot tudott lebonyolítani. 
Tavasszal január 14-től március 10-ig volt 9 foglalkozásunk, ősszel mindössze 5 
foglalkozást tudtunk tartani, szeptember 15-től október 13-ig. Az előadók és 
foglalkozást vezetők: Herczog Edit, Oláh László, Szászi József, Vári Kovács József, 
Bujpál Péter, Fazekasné Sin Gyöngyi, Varga Gábor, Torma Judit, Szalai Károly, 
Theisz György, Zilahy Ágnes, Kocsis Noémi. 

 Augusztusban Ecsedi Mária kiállítása volt (18 nap). A szervező munkáért köszönet  
 illeti, Kindl Mártát és Barna Évát. 
        

 Negyedik alkalommal került kiosztásra az Aranyember-díj. Ebben az évben az 
Aranyember-díjat dr. Lőrinczy Attila, Escher Ilona és a Pákozdi Katonai Emlékpark 
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kapta. A díjat augusztus 29-én két részletben adtuk át. Délelőtt került sor a díj 
átadására Katonai Emlékparknak a Nemzeti Emlékhelyek Napja országos program 
keretében Pákozdon. Délután adtuk át a díjat Fő utcai irodánk előtti udvaron 
megrendezett ünnepségen Escher Ilonának és dr. Lőrinczy Attilának. 
 

 Tarsoly Ifjúságért Egyesület közösségi terében működő Közéleti klub programjain 
átlagban 15-30 érdeklődő vett részt. 2020-ban azonban a vírusjárvány miatt tavasszal 
március 5-e volt az utolsó program. Ősszel még élőben tartottunk összejövetelt 
október 15-én. Ezt követően a Kodolányi János Egyetem zoom webináriumán 
keresztül online tartottuk meg a Közéleti klubot, három alkalommal. Ezen 
alkalmanként 10-30 fő vett részt. Részletes programot az 1. sz. melléklet tartalmazza.  
 

 A Krajczáros és a Bársony István Alapítvány által kezdeményezett 11 11 11 11 
gyertyagyújtási akció megtartását ebben az évben az utolsó pillanatban, de leállítottuk. 
 

 A Katonaportrék c. portré kiállítást, - mely a Székesfehérváron élő, vagy ott hivatásos 
szolgálatot teljesítő, de már nyugállományban lévő személyekről készült - a Fő utcai 
helyiségünkben állítottuk ki. Itt két alkalommal tartottunk beszélgetést diákok és a 
portrékon szereplő katonák között. Az év során a kiállítást elvittük a székesfehérvári 
Árpád Szakgimnáziumba, a Váci Mihály Szakgimnáziumba és Sárszentmihályra, az 
ősz folyamán pedig Isztimérre és Csákvárra. Ez utóbbi helyen katonazenekar 
színesítette a programot, Isztimérem pedig megnyitották a régi katonai emlékeket 
tartalmazó kiállítást a Honvéd Hagyományőrző Egyesület szervezésében. 
 

 A Tarsoly Ifjúságért Egyesület közösségi terében Beszélgetős estet szerveztünk. 
Ebben az évben vendégünk volt: január 29-én Csató József, február 26-án Pálfalvi 
András, április 1-én és szeptember 2-án Saitos Lajos.  A házigazda Róka Gyula volt. 
Szeptember 30-án Tibai Tibor vendége Bartal Klári költő, író. Alkalmanként 5-10 fő 
vett részt a költőkkel, írókkal, a beszélgetéseken.  
 

 Részt vettünk a Városi Önkormányzat által szeptember 12-én szervezett 
Székesfehérvári Civil Napon, amelyen civil szervezetek mutatkoztak be. Mi Fejér 
megye természeti értékei, valamint József Attilára vonatkozó feladatlapot és 
egyesületünket bemutató szórólapot osztogattunk.  
 

 Megemlékeztünk a Tarsoly Ifjúságért Egyesület megalakulása 25-ik évfordulójáról 
szeptember 4.-én a Pákozdi Katonai Emlékparkban.  
   

 Bujpál Péter tagtársunk kezdeményezésére szeptember 25-én sétát tettünk a 
Székesfehérvári Sóstó Természetvédelmi területen.  

 „Vakvezető kutyákkal a mindennapokban” címmel hirdetett gyermekrajz pályázatot a 
Látássérültek Regionális Közhasznú Egyesülete, melyre közel félszáz pályamű 
érkezett. Az eredményhirdetésre a járványügyi szabályok szigorítása miatt nem 
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kerülhetett sor, ám a zsűri által díjazott és különdíjban részesített alkotások a Tarsoly 
Ifjúságért Egyesület Fő u. 3. sz. alatti vitrinjeiben került kiállításra. 
 
 

II. Kommunikáció: 
 

 Folyamatosan működtettük a honlapunkat és a Facebook oldalunkat. Az egyesület 
történetét bemutató kiadványunkból egy rövid, 2 oldalas változatot készítettünk. Az 
interneten és az írott sajtóban való megjelenésünk jellemzően biztosított, de a 
gyakoriság további fokozása a jövőben is feladat.  
 

 Programjainkról a helyi írott és elektronikus sajtó beharangozót és tudósítást adott. 
A Fehérvári Média Centrum és az Önkormányzati Kommunikációs Központ 
folyamatosan közölte a Tarsoly Ifjúságért Egyesület programjait. A Fejér Megyei 
Hírlap is rendszeresen adott tájékoztatást eseményeinkről.  
Fejér megyében lévő települések honlapján több alkalommal programjainkat, 
eseményeinket megjelentették. Volt arra is példa, hogy más megyei települések 
honlapján is megjelentünk. 
 

 III. Szervezeti élet: 
 

 Elnökségi üléseket rendszeresen, havonta megtartottuk, és az ott elhangzottakat 
mindig jegyzőkönyvben rögzítettük. 
 

 Az éves beszámoló közgyűlésünk február 24-én volt, melyen elfogadásra került a 
számviteli beszámoló, a közhasznúsági melléklet és a 2020. évi programterv.  
 

 2020. évben az ellenőrző bizottság egy alkalommal ülésezett. 
 

 2020. évben 5 pályázatot nyújtottunk be a Székesfehérvár MJV Önkormányzat 
különböző felhívásaira, és csökkentett összegben ugyan, de mindegyik sikeres volt. 
Az elnyert támogatások összege összesen 1125500 Ft. Ezen összeg részét képezi a 
polgármesteri keretből, és több önkormányzati képviselőtől, a képviselői keretükből 
kapott támogatás.   
 

 2020. évben a NEA pályázatán indultunk, de nem nyertünk. Eredményesek voltunk 
viszont a MMA által kiírt pályázaton, itt 284530 Ft-nyi támogatáshoz jutottunk. 
Ugyancsak sikeresen szerepeltünk a Lánczos-Szekfű Közalapítvány pályázatán, ahol 
120000 Ft-nyi ösztöndíjban részesültünk, melynek felét, 60000 Ft-ot 2020. évben már 
rendelkezésre bocsátották.  
 

  A vállalkozói szféra bevonása a programjaink finanszírozásába, nem igazán 
eredményes. Ebben az évben 100000 Ft-hoz sikerült hozzájutnunk. 
 

 Magánemberek adományából 24400 EFt gyűlt össze, az szja 1%-ából 30604 Ft-tal 
részesültünk. 
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 2020. évben is tovább folytattuk az együttműködést Bársony István Alapítvánnyal, a 

KEMPP-pel, a Krajczáros Alapítvánnyal, a HTBK-val, az Ősfehérvár Alkotó 
Közösséggel, az Európa Házzal, az Igazgyöngy Alapítvánnyal, A Szabadművelődés 
Házával, a Vörösmarty Mihály Könyvtárral, az Európa Parlament budapesti 
irodájával, a Cinema Cityvel, a Raoul Wallenberg Egyesülettel, a Székesfehérvári 
Zsidó Hitközséggel, a Vörösmarty Cukrászdával, a Szent István Hitoktatási és 
Művelődési Központtal, a Mensa HungarIQa Székesfehérvári csoportjával, a Honvéd 
Hagyományőrző Egyesület Fejér Megyei Szervezetével és a VEAB Politikatudományi 
Munkabizottsága, a Hetedhét Játékmúzeummal. 
 

 A Fő u. 3. sz. önkormányzati bérleményünk öt évre kötött megállapodása június 30-án 
lejárt. A vírusjárvány miatt azonban az önkormányzat először december 31-ig, majd 
2021. április 30-ig meghosszabbította a szerződésünket. 
 

 Az év végén a 25 éves évforduló alkalmából Köszöntő Köszönet c. írást tettünk közzé 
a sajtóban és küldtük meg tagjainknak, aktivistáinknak és partnereinknek. 
 

 A Krajczáros Alapítvánnyal kötött megállapodásunktól elálltunk. A megállapodásban 
azt vállaltuk, hogy május hónapban minden nap este hét órakor a Fekvő katona 
emlékműnél megszólaltatjuk „a magyar takarodó” dallamát, és közönséget 
szervezünk. Ezt a feladatot nem lehetett megoldani a korlátozások miatt, még az ősz 
folyamán sem.  
 

 Újként viszont együttműködési megállapodást kötöttünk a Látássérültek Regionális 
Közhasznú Egyesületével. 
 
 
 

Székesfehérvár, 2021. február 22.   
 
 

 
 

Sipos András 
elnök 

 

 

 

 

 

 



 

8000 Székesfehérvár, Salétrom u. 4-6. 
www.facebook.hu/tarsolyegyesulet 

www.tarsolyegyesulet.hu  
E-mail: tarsolyie@gmail.com 

5

        
                            
 1. sz. melléklet 

Közéleti klub 2020-as programjai 

Összesítés 

Helyszín: Székesfehérvár, Fő utca 3., földszint, a Tarsoly Egyesület közösségi tere ,  
csütörtöki napon 17 órai kezdettel, valamint  a Kodolányi János Egyetem Zoom webináriuma.  
 
 Programok:  

 2020. január 9., Téma: A szociális ellátás és az idősgondozás aktuális  kérdései. 
 Vendégünk: Dr. Talyigás Katalin szociológus, szociálpolitikus  

 

 2020. január 23., Téma: Volt (Van?) egyszer,  egy úttörőmozgalom.  
 Vendégeink: Pribékné Nényei Annamária és Miklós Gábor volt  székesfehérvári 
 úttörőelnök, illetve titkár 

 

 2019. február 6., Téma: A Szabad Európa Rádió, és a rendszerváltás  
 Vendégünk: Dr. habil. Simándi Irén, a Kodolányi János Egyetem főiskolai 
 tanára 

 
 2020. február 20., Téma: Romaközösségek a demokráciában 
 Vendégünk: Oláh József roma közéleti szakember 
 A beszélgetést vezette: Petróczy Ferenc szociológus 

 
 2020. március 5., Téma. "A magyar közoktatási rendszer válsága" (A Pedagógusok 

 Szakszervezetének vitairata.) 

 Vendégünk: Totyik Tamás a Pedagógusok  Szakszervezete alelnöke 

 2020. október 15., Téma: Oroszország és az identitás alapú külpolitika problémái 
 Vendégünk: Dr. habil. Hervainé Szabó Gyöngyvér PhD, a Kodolányi János 
 Egyetem főiskolai tanára 

A beszélgetést vezette: Lőrinczné Dr. habil. Bencze Edit 
 

 2020.  november 5. Téma: Modernizációs modellek és stratégiák Latin- Amerikában  

 és a brazil szerepvállalás. Vendégünk: Prof. Dr. Szilágyi István Dsc, Pécsi Egyetem 
 A beszélgetést vezette: Lőrinczné Dr. habil. Bencze Edit  

 
 2020. november 26. Téma: Quo vadis Európa? Quo vadis Magyarország?  

A közeljövő  dilemmái a az EU 2021-27 hosszú távú Költségvetési  Keret 
Programjának tükrében? 
Vendégünk: Herczog Edit korábbi Európai Parlamenti képviselő, a brüsszeli Vision 
and Values tanácsadó cég igazgatója,  
A beszélgetést vezette: Lőrinczné Dr. habil. Bencze Edit  
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 2020. december 10. Téma: Biztonságpolitikai diskurzusok. Társadalmi ellenálló 
 képesség.  Biztonság. Ellenállunk? 
 Vendégünk: Domokos Tamás főiskolai docens, Kodolányi János Egyetem 
 A beszélgetést vezette: Lőrinczné Dr. habil. Bencze Edit és 

 
 


