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2019. évi szakmai programok beszámolója 

 

2019-ben, a Tálos Edit Alapítvány a Székesfehérvár Megyei Jogú Város 

Önkormányzatától elnyert támogatási összeget az alapító okiratban szereplő céljai szerint 

használta fel: Székesfehérvár zenei életének és zenei élethivatásának tekintő, tehetséges 

fiatalok tanulmányának anyagi és tárgyi feltételeinek elősegítése. Ennek a célnak érdekében a 

pályázaton elnyert támogatást az alább felsorolt szakmai programok megvalósítására 

fordította: 

 

1. Zeneovi Farsangi Mulatság - 2019.02.01. 

Az alapítvány második alkalommal szervezete meg a Zeneiskola falain belül a 

Zeneovis Farsangi Mulatságot. Legfőbb célja az volt, hogy a civil szervezet keretein belül, 

párhuzamosan működő zeneovis csoportokba járó gyerekek találkozhassanak egymással. Az 

eseményen közreműködtek felkért szakmai előadók: Varró János zenepedagógus – 

népzenészt, és Kneifelné Laczkó Krisztina néptáncpedagógus. 2 fő önkéntes segítségével 

kézműves sarkot rendeztünk be a gyerekek részére, ahol a beszerzésre került dekorációs 

anyagokból készítettek álarcokat és egyéb farsangi, kézműves alkotásokat. Az eseményen kb. 

50 fő vett részt.  

 

2. Fagott kurzus - 2019. 04.25. 

Az adott időintervallumban 1 kurzus valósult meg, mely számos tanuló zenei és 

komplex személyiség fejlődését segítette elő. A kurzuson - iskolánk tanulói – a meghívott 

művésznő szakmai javaslataival számos segítő, motiváló szándékú tanácsot, a művészi 

kifejezés fejlesztésére kaptak javaslatot, melyek segítségével további eredményes lépéseket 

tehetnek a zenei pálya irányába. A fagott kurzus Jónás Judit fagottművésznő vezetésével 

valósult meg. 

 

3. XIV. Országos „Alba Regia” Kamarazene Verseny – 2019.04.26-27.  

Ez a pont a pályázat „A” részpontjaként a korábbiakban elszámolásra került. 

A Székesfehérvári Hermann László Zeneművészeti Szakgimnázium és Alapfokú 

Művészeti Iskola a Tálos Edit Alapítvány közreműködésével rendezte meg a kiemelkedő 

jelentőségű XIV. Országos „Alba Regia” Kamarazene Versenyt.  A program megrendezésén 

keresztül az intézmény és a civil szervezet elősegítette a kiemelkedően tehetséges, zenei 
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pályára készülő tanulók pályaorientációját, lehetőséget teremtett tehetséggondozó 

tevékenység biztosítása által a társas zenélés örömeinek megélésére, valamint a szaktanárok 

közötti szakmai találkozóra, megbeszélésre. A több évtizedes múltra, hagyományokra 

visszatekintő verseny zsűri tagjai: Szabadi Vilmos – Liszt Ferenc  - díjas hegedűművész, a 

zsűri elnöke; Dr. Drahos Béla – Liszt Ferenc – díjas fuvolaművész, habilitált egyetemi tanár, 

Dezső Marianna – zongoraművész, zongoratanár voltak. 

 

4. Hajrá Zenemanók! – közösségi futás 2019.06.08. 

Az alapítvány másod ízben rendezte meg a Hajrá Zenemanók! – közösségi 

futórendezvényt a Székesfehérvári Hermann László Zeneművészeti Szakgimnázium és 

Alapfokú Művészeti Iskolával közösen. A Hajrá Zenemanók eredményes megvalósítását 

elsősorban a speaker feladatokat ellátó Kaufer Tamásnak köszönheti a civil szervezet. A 

további szakmai programokat a zeneművészeti iskola pedagógusai, művészei, valamint 

meghívott szakemberek biztosították. Pl.: Burján Gabriella – a futók kerékpáros felvezetése, 

Varró János – hangszerbemutató; Kákics együttes - zenei szolgáltatás; Mihály György – 

hangszerkiállítás; Sárkány Katalin – hangszerbemutató, Cserta Balázs és id. Cserta Gábor – 

hangosítás, Gula Miklós – néptánc, népi gyermekjáték, Kacsó Albert – fajátékok biztosítása, 1 

fő portaszolgálat. Az esemény megvalósulását számos önkéntes, illetve középiskolai tanuló 

segítette elő.  

 

5. CoolTúra - 2019.11.09.  

Az esemény kapcsán sárbogárdi zeneiskolai tanulók, valamint pedagógusaik, kísérő 

szüleik kerültek meghívásra. A program nem titkolt célja volt, hogy meghívott vendégeink 

jobban megismerhessék az iskola középfokú oktatását végző, Székesfehérvári Hermann 

László Zeneművészeti Szakgimnáziumot. Az iskola által szervezett szakmai napon a 

meghívott vendégeket megrendelt reggelivel vártuk. Ezt követően nyílt órákon és egy közös 

táncházban vehettek részt, majd együtt szerepeltek a hermannos szakgimnáziumi tanulókkal. 

A szakmai napot követően a sárbogárdi zeneiskolai tanulók és kisérőik, tanáraik, valamint az 

alapítvány és az iskola képviselői a Gellért Hotelben ebédeltek. A délután során  az 

érdeklődőket egy szabadon választható programelemre invitáltuk, melynek keretében a  Bory 

várat ismerhették meg. Ezzel a látogatással is a fiatalok városunk iránti érdeklődésüket, 

kötődésüket szerettük volna megerősíteni. 
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6. Az alapítvány működésével kapcsolatos változások 

2019-ben az alapítvány kérvényezte a közhasznúsági fokozat megszerzését. A kérelem 

benyújtását pozitívan bírálta el a Székesfehérvári Törvényszék, így ennek eredményeképpen 

2019. november 12-től az alapítvány közhasznú szervezetként működik tovább, mely nagy 

előrelépést jelent a szervezet életében. 

 Ezúton szeretnénk megköszönni Székesfehérvár Megyei Jogú Város 

Önkormányzatának eddigi támogatását és kérjük tisztelettel, hogy a továbbiakban is segítse a 

Tálos Edit Alapítvány működését, szakmai programjainak megvalósítását! 

Köszönettel:  

 
Székesfehérvár, 2020.06.05.      Bergerné Szőnyi Anna 
             kuratóriumi elnök 





A szolgáltató elérhetőségei


Telefon: Magyarországról:1818        Külföldről: +36 1 550 1858
Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes      E-mail: ekozig@1818.hu


Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napján 0-24 óra között lehetséges


I G A Z O L Á S


Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016.
(XII.19.)  Korm.  rendelet  alapján nyújtott  azonosításra visszavezetett  dokumentumhitelesítés
(AVDH)  központi  elektronikus  ügyintézési  szolgáltatás  keretében  a  NISZ  Nemzeti
Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. – mint szolgáltató – elektronikus bélyegzővel és időbélyegzővel
látta el.


A polgári  perrendtartásról  szóló  2016.  évi  CXXX.  törvény 325.  §  (1)  bekezdés g)  pontjában
foglaltaknak megfelelően az azonosításra visszavezetett  dokumentumhitelesítés szolgáltatás
keretében hitelesített dokumentum teljes bizonyító erővel rendelkezik.


A  szolgáltatásra  vonatkozó  részletes  tájékoztató  elérhető  a  szolgáltató  honlapján:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.


A szolgáltató a Központi Azonosítási Ügynökön (KAÜ) keresztül elérhető azonosító szolgáltatást
vette  igénybe  annak  megállapítására,  hogy  a  csatolt  eredeti  elektronikus  dokumentum
BERGERNÉ SZŐNYI ANNA ügyféltől származik.


Az azonosítás időpontja: 2020.11.23. 13.44.09


Az azonosított ügyfél adatai:


Születési név: SZŐNYI ANNA
Születési hely: SZEKSZÁRD
Születési dátum: 1980.11.20.
Anyja neve: VENDÉG ANNA


Ez az elektronikus dokumentum két, egymástól elválaszthatatlanul összetartozó részből, az eredeti dokumentumból és záradékból áll.
Az Igazolás című jelen záradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A záradék olvasható szöveges formában rögzíti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus aláírással való ellátásának körülményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.



https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes
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