
 
 

 MAGYAR TARTALÉKOSOK SZÖVETSÉGE              „Legyünk barátok békeidőben, hogy      

        CSONGRÁD MEGYEI VEZETŐSÉG                       a bajban igazi bajtársak lehessünk!” 
 

Nyt. sz: 3/2020.                                                     Tárgy: A 2019. évi beszámoló.   
                                                                                                    
 

A Magyar Tartalékosok Szövetsége Csongrád Megyei Szervezete 2019. évben, a 2018. évben 

meghatározott, és a vezetőség által elfogadott feladattervben meghatározottak szerint végezte 

munkáját. Az év folyamán nyolc esetben tartottunk vezetőségi ülést, ahol beszámolásra került 

a végzett munka, illetve megvitatásra és meghatározásra kerültek a további aktuális feladatok. 

Ennek megfelelően, értékeltük az adott hónapban végrehajtásra került rendezvényeinket, prog-

ramjainkat: az áprilisban végrehajtott sikeres lövészetet, a honvédségi szervezetekkel, az isko-

lákkal történt kapcsolatfelvételeket, a nemzetközi célba-ugró ejtőernyős versenyt, valamint a 

szegedi középiskolák részére októberben megrendezett ifjúsági haditornát, hogy csak a legered-

ményesebb rendezvényeinket soroljam. 

 
 

Saját, 2019. évben végrehajtott programjaink, valamint azok a rendezvények, amelyen 

részt vettünk, illetve képviseltük a szervezetünket: 

 

- A Röszkei Polgárőr Egyesület, valamint az OPSZ Határvédelmi Tagozata által 2019. január  

  11-én, a Petőfi Sándor Művelődési házban Röszkén megrendezett évadnyitó közgyűlésén   

  vettem részt. 

- A Großhaslach – Ruzsa tartalékosainak együttműködési megállapodása alapján, 2019. feb- 

  ruár 02.-án, Großhaslach településen – a település fennállásának 875. évfordulójára – rende- 

  zett ünnepségen vettem részt. 

- A Magyar Tartalékosok Szövetsége 2019. február 27.-én és 28.-án, Szekszárdon megtartott  

  kibővített és kihelyezett elnökségi ülésén vettem részt. 

- Szerbiában 2019.03.19.-én – az elhunyt szerb-magyar  összekötő – Kovács Imre nyá. alezre- 

  des temetésén Dr. Palotai Jenő ny. ezredessel közösen vettem részt. 

- A MATASZ mindszenti szervezetének 2019.03.15.-i koszorúzásán, valamint az azt követő  

  közgyűlésen vettem részt. 

- Teremügyben megbeszélést folytattunk, 2019.03.18.-án, a Csongrád Megyei Védelmi Bi- 

  zottság Titkárságán, Csepregi Balázs őrnaggyal, ahol Csorba József t. hadnaggyal vettem  

  részt. Megkaptuk a „Csanád” termet, a havonta megrendezésre kerülő vezetőségi üléseink- 

  hez. 

- Részt vettem, a Kerekasztal Értekezleten, Budapesten, a MATASZ központban, 2019. már- 

  cius 28.-án. 

- „Honvédelmi Sportnap”-ot rendeztünk 2019.04.20.-án a Szegedi Rendészeti Szakgimnázium  

  lőterén, 30 fő Csongrád megyei MATASZ tag részvételével. 

- A MATASZ Országos Küldött-közgyűlésén Miskolcon, illetve a 2019. március 29-30.-án  

  megrendezett Éves Felkészítő Programján vettem részt. 

- A MH 37. II. Rákóczi Ferenc laktanyában 2019.04.26.-án Szent György napján Szentesen  

  megrendezett Műszakiak Napján, Dr. Palotai Jenő nyá. ezredessel, vettem részt. 

- A Diana Vadász- Felnőttképző Alapítványi Szakképző Iskola és Kollégium igazgatóját, Bo- 

  zó Gábort kerestem fel, 2019. május 15.-én, Fekete János nyugalmazott ezredessel közösen,  



 

 

  hogy folytassunk egy, – még 2018. évben – megkezdett megbeszélést, amelynek célja az   

  intézményben létesítendő ifjúsági MATASZ szervezet volt.  

- A német tartalékosok „ELBEBIBER” nevű honvédelmi több-tusa versenyén – Holzdorf  

  /Németország – 2019.05.24.-től 26.-ig Csorba József t. hadnagy, Barkóczi Balázs, Zsolt t.  

  őrmester és Gere Zsolt t. őrmester kíséretében vettem részt, ahol a teljesítményünket külön- 

  díjjal jutalmazták. 

- Szegeden, 2019.05.25.-én  a MATASZ Honvédelmi Hétvégén – az Újszegedi ligetben – a  

  szervezetünket, Demcsák Zoltán t. hadnagy alelnök képviselte. 

- Emléktábla koszorúzás volt, 2019.05.25.-én szombaton, Szeged, Hattyas sor 10. sz. alatti  

  emléktáblánál, valamint Hősök Napja alkalmából Szegeden, 2019.05.26 vasárnap 11.30 h- 

  kor a Hősök Kapujánál, ahol a Csongrád megyei MATASZ-t, a Röszkei elnök-asszony,  

  Friedrich Irénke t. ftörm. asszony képviselte. 

- Nemzetközi Hadikultúra és Military Fesztivál Kunszállás, 2019.06.01-02., ahol Széles Ernő  

  ny. dandártábornokkal és Fekete János ny. ezredessel vettem részt. 

- Német - Magyar Biztonságpolitikai Szeminárium Bajorország, 2019.06.27-30. ahol tolmács- 

  ként vettem részt. 

- Német-Magyar Bajtársi Találkozó Ruzsa, 2019.07.04-07.-ig, ahol Széles Ernő ny. dandártá- 

  bornokkal és Fekete János ny. ezredessel vettem részt. A MATASZ Ruzsai Szervezete által  

  lebonyolított találkozón, a helyiek 17 fővel és a német delegáció, 9 fővel vett részt. 

- 2019.07.20.-án, falunapi rendezvény volt Domaszéken, amely egybeesett a helyi MATASZ  

  egyesület toborzásával. A toborzó napon részt vett Vajda Zoltán és Pásztor Lotte, Gizella  

  ÖTT szakaszvezetők, valamint én. A toborzó napon 7 fő új taggal bővült a megalakulás előtt  

  álló egyesület. 

- 2019.08.03.-án Falunapon vettem részt Röszkén, ahol lehetőségem nyílt a „Magyar Tartalé- 

  kosokért Emlékérem” bronz fokozatának átadásával, elismerésben részesíteni, a település  

  MATASZ elnökét, Friedrich Irénke t. ftörm. asszonyt.  

- 2019.08.20.-án Ópusztaszeren Önkéntes Területvédelmi Tartalékosokat avattak, amelyen  

  beszédet mondott Dr. Benkő Tibor honvédelmi miniszter és Dr. Juhász Tünde ömt. ezredes  

  úrasszony, a Csongrád megyei tartalékos erők szemlélője, a Csongrád Megyei Védelmi Bi- 

  zottság elnöke. A rendezvényen én képviseltem a MATASZ Csongrád megyei szervezetét. 

- A XX. alkalommal Nemzetközi Ejtőernyős Célba-ugró Verseny Szegeden került megrende- 

  zésre 2019.08.30. és 09.01.-e között. A versenysorozat fővédnöki tisztét Dr. Benkő Tibor  

  honvédelmi miniszter Úr vállalta. A versenyre hét ország, több mint 60 tartalékos ejtőernyős  

  versenyzői fogadták el meghívásunkat, így nagyon színvonalas és eredményes verseny ala- 

  kulhatott ki. 

- A Német Bundeswehr (VdRBw) delegációja látogatása, 2019.09.16 – 17.-ig Budapesten,  

  ahol tolmácsként vettem részt. 

- Szegeden járt Dr. Benkő Tibor honvédelmi miniszter, és ez alkalommal Honvédelmi napot  

  tartottak Szegeden, 2019. október 3-án, csütörtökön, délelőtt 10 és délután 16 óra között a  

  Dugonics téren, a Szegedi Tudományegyetem központi épülete előtti téren, amelyen – a he- 

  lyi MATASZ szervezet képviseletében – én is részt vettem. 

- Szegeden, a Megyeházán 2019.10.15.-én tartott Dr. Benkő Tibor honvédelmi miniszter elő- 

  adást, amelyen én magam is részt vettem. 

- A Magyar Tartalékosok Szövetsége Csongrád Megyei Elnöksége, 2019. október 18.-án ren- 

  dezte meg, a szegedi általános iskolák felső tagozatos, illetve a középiskolák fiataljai részére,  

  a „Honvédelmi Nap Gyermekeknek” ( A IV. Kombinált Haditorna) akadályversenyt,  

  amelyen négy középiskolából 35 diák vett részt. 

- A MATASZ megyei szintű német-magyar találkozójára 2019.10.17 és 20.-a között került  

  sor. A német delegációt Heinz Martin t. alezredes megyei elnök-helyettes vezette, s tagja  

  volt még Reinhard Gernandt t. őrnagy. 



 

 

- Magyar Tartalékosok Napja alkalmából rendezett központi ünnepségen, – 2019. október 12.- 

  én, az Altiszti Akadémián Szentendrén – vettem részt Demcsák Zoltán t. hadnagy úr kísére- 

  tében. 

- Domaszéken 2019. október 20.-án 11 fővel megalakult a település MATASZ szervezete. Az  

  elnök Vajda Zoltán ÖTT szakaszvezető lett, s rajta kívül még 3 fő ÖTT-s tartalékos került a  

  szervezetbe.  

- Koszorúzáson Mindszenten, 2019.10.23.-án, az 56-os hősök tiszteletére rendezett ünnepsé- 

  gen vettem részt, Dr. Abdul Rahim t. orvos alezredessel, a MATASZ városi elnökével és  

  Dávid Ibolya t. törzszászlós asszonnyal, a MATASZ helyi titkárával. 

- A Szegedi Szakképzési Centrum Móravárosi Szakgimnázium és Szakközépiskola 2019. ok- 

  tóber 25-én pénteken, „Rend a lelke mindennek” címmel Projektnapot tartott, amelyre meg- 

  hívást kapott a MATASZ Csongrád Megyei vezetősége is. A bemutatkozó kiállítással egy 

  bekötött toborzón 10 tanuló töltötte ki, a MATASZ belépési nyilatkozatát.  

- Az Ultra Runners Hungary (U.R.H.) Szeged Sport Egyesület, 2019. október 26-án, már ötö- 

  dik alkalommal rendezte meg a 6 órás állóképességi futóversenyt Szegeden, a Partfürdő terü- 

  letén. A verseny állandó indulója és egyik fő szervezője Demcsák Zoltán t. hadnagy, a  

  MATASZ Csongrád megyei alelnöke. Az ünnepélyes eredményhirdetésen, a szervezet nevé- 

  ben felajánlott első helyezéseket én adtam át. 

- Közös tanácskozás 2019.11.19.-én Budapesten, az MH KIKNYP és a MATASZ részvételé- 

  vel, a kiemelt feladatként jelentkező - az Önkéntes Tartalékos Rendszer népszerűsítése, va- 

  lamint a hazafias nevelés erősítése a fiatalok körében – témakörben vettem részt. 

- Egyetemi Nyílt Nap a Szegedi József Attila Tudományegyetemen az SZTE szervezésében  

  2019.11.28.-án, ahol mi is kiállíthattuk a fegyvereinket, kirakhattuk a szórólapjainkat és to- 

  borozhattunk. Az eredmény: 10 kitöltött belépési nyilatkozat. A rendezvényt László Károly   

  hö. ezredes és Csorba József t. hadnagy szervezte, aki az egyetemen ejtőernyős oktató. 

- A Nemzetközi POOL 2019.12.18.-án Budapesten, a MATASZ központban megrendezett  

  Kerekasztal Megbeszélés-en vettem részt.  
  
A 2019. évben vállalt, s feladatként végrehajtott saját rendezvényeink sikeresek voltak, bár nem 

voltak „tömegrendezvények!” A rendezvényeken szerzett tapasztalatokat fel fogjuk használni, 

a 2020. évi rendezvényeinkhez. A költségek felhasználása és azok elszámolása megfelelt, a 

2019. július 16.-tól érvénybe lépett Pénzgazdálkodási- Kezelési Szabályzatban foglaltaknak. A 

szervezetünknek 2019. évi tartozása, fizetési elmaradása nincs. 

 

 

A MATASZ Csongrád Megyei Szervezete taglétszámának helyzete 

A 2019. december 31.-i állapotnak megfelelő taglétszám: 343 fő 

A 2019. évben kilépettek létszáma: 1 fő 

A 2019. évi tagfelvételek összlétszáma: 17 fő 

A jelenlegi taglétszámból 15 fő önkéntes területvédelmi tartalékos állományú!  

 

A Dél-Alföldi Aero Klub 2019. április 20.-án a MATASZ-hoz belépett új tagjai: (6 fő) 

 

A MATASZ Domaszéki Szervezetébe 2019. október 20.-án belépett új tagjai: (11 fő)   

 

A Szegedi Szakképzési Centrum Móravárosi Szakgimnázium és Szakközépiskola 2019. októ-

ber 25-én pénteken, „Rend a lelke mindennek” címmel Projektnapot tartott, amelyre meg-hívást 

kapott a MATASZ Csongrád Megyei vezetősége is. A bemutatkozó kiállítással egy-bekötött 

toborzón 10 tanuló töltötte ki, a MATASZ belépési nyilatkozatát. Az ide tervezett MATASZ 

klub megalakulása várhatóan 2020. első negyedévében realizálódik. 

    



 

 

Az Egyetemi Nyílt Nap alkalmával 2019.11.28-án, a Szegedi József Attila Tudományegyete-

men belépő 10 fő, várhatóan 2020. év februárjában fog önálló MATASZ szervezetet alakítani. 

 
 

A megyei éves beszámoló és feladatszabó ülés időpontja, a 2020. február 21-én esedékes veze-

tőségi ülés lesz. 

 

Szeged, 2020. február 03. 

 

Tisztelettel: 

 

 

                                                                                                      Dávid István ny. mérnök alezredes, a 

                                                                                      MATASZ Csongrád megyei elnöke 

                                                                                                                                                 

  


