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Tisztelt Elnök Úr! 
 

A Magyar Tartalékosok Szövetsége Csongrád-Csanád Megyei Szervezete 2020. évben vég-
zett tevékenységéről szóló éves összefoglaló jelentésemet, az alábbiakban teszem meg: 
 

A Magyar Tartalékosok Szövetsége Csongrád-Csanád Megyei Szervezete 2020. évben, a 
2019. évben meghatározott, és a vezetőség által elfogadott feladatterv szerint végezte munká-
ját. Az év folyamán – a kormány által bejelentett veszélyhelyzetekre való tekintettel – csak 
négy 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, programjainkat.  
 

(A honvédségi szervezetekkel, az iskolákkal történt kapcsolatfelvételeket, – a 2020. augusztus 
07-09.-e között, az ópusztaszeri erdő területén megrendezésre került „Operation Thunder” 
nevet viselő nagyszabású airsoft rendezvényt, a 2020. szeptember 18-20 között, az országos 
szintűvé vált ejtőernyős célba-ugró versenyt, valamint a szegedi középiskolák részére 2020. 
szeptember 19.-én megrendezett ifjúsági V. Kombinált Haditornát, – hogy csak a legeredmé-
nyesebb rendezvényeinket soroljam, sikeresen végrehajtottuk.) 
 

Saját, 2020. évben végrehajtott programjaink, valamint azok a rendezvények, amelyen 
részt vettünk, illetve képviseltük a szervezetünket. Ennek keretében részt vettem: 

 A Magyar Tartalékosok Szövetsége 2020. február 28.-án és 29.-én, Sárváron megtar-
tott felkészítő értekezletén, valamint a kibővített és kihelyezett elnökségi ülésén. 

 A MATASZ Mindszenti Egyesületének éves közgyűlésén, 2020.07.05.-én. 
 2020. július 04.-én Szegeden a repülő téren, megtartottuk a „Honvédelmi Sportnap”-

ot, amelyen 30 fő Csongrád-Csanád megyei MATASZ tag vett részt. 
 A 2020.06.04.-én, a HM KIKNYP szervezésében, a SÖTT tartalékosokkal kapcsolato-

san Kecskeméten megtartott értekezleten. 
 2020.07.09.-én, az országos elnökség ülésén.  
 2020.08.10.-én, az országos elnökség ülésén.  
 A Magyar Tartalékosok Szövetsége Csongrád-Csanád megyei elnöke és a Szerb Tarta-

lékos Katonai Elöljárók Szövetsége Vajdasági és Szabadkai vezetője, 2020. július 09.-
én Budapesten megtartott baráti találkozóján. 

 A MATASZ Domaszéki szervezete 2020. Július 27-én, Vajda Zoltán elnök vezetésé-
vel, szakmai kiránduláson vett részt 9 fővel, a Kecelen, Pintér Művek Haditechnikai 
Múzeumában.  



 
 

 A Tiszaszigeten kiképzett, 22 Speciális Önkéntes Területvédelmi Tartalékos, 2020. jú-
lius 29.-én tartott bemutatóján. 

 A Csongrád-Csanád megyében bevonult Speciális Önkéntes Területvédelmi Tartalé-
kosok, 2020. augusztus 12.-én az MH 5. Bocskai István Lövészdandár hódmezővásár-
helyi laktanyájában megtartott tájékoztatásán és toborzásán.  

 A HS és a Honvédelmi Sportegyesület Szolnok által, 2020.08.18.-án, a Szolnok-
Szadai repülőtéren rendezett, egy hetes ejtőernyős szaktábor megnyitóján. 

 2020.08.18.-án, a honvédelmi miniszter Kecskeméten, a Szentgyörgyi Dezső Repülő-
bázis, legénységi étkezdéjében tartott tájékoztatóján.  

 A 2020.09.12.-én a Huszár Mátyás rakparton megrendezett, AIRPART Szegedi Repü-
lőnapon. 

 2020.09.19.-én, a Magyar Tartalékosok Szövetsége /MATASZ/ Missziós Tagozata, a 
MATASZ Egészségügyi Tagozatával közös szervezésében, a szokásos éves értékelő és 
feladatszabó rendezvényen Szabadszálláson. 

 2020.09.18. - 09.20.-án, a XXI. MATASZ-MEBSZ Kupa Országos Ejtőernyős Célba-
ugró Versenyen, valamint az V. Kombinált Haditornán, a szegedi szakiskolások ha-
gyományos honvédelmi versenyén, Szegeden. 

 2020.09.25-27.-én,  a MATASZ IV. Honvédelmi Többtusa Versenyén, Nagybarcán. 
 2020. október 2-án pénteken, a Honvédelmi Minisztérium Lehel úti objektumában, az 

állománygyűléssel és elismerések átadásával egybekötött tartalékosok napi ünnepsé-
gen. 

 2020. október 10.-én Domaszéken megrendezésre került, Szüreti Fesztiválon és MA-
TASZ tagtoborzón. 

 2020. október 13.-án, közös határ-menti magyar-szerb találkozón Szegeden.  
 2020. október 09.-én, szervezetépítési megbeszélésen, a Diana Fegyvertechnikai 

Technikumban Csongrádon, Fekete János ny. ezredessel és Vörös Jolanda úrhölggyel.  
 2020. október 17.-én, a MATASZ Zsombói szervezete, valamint a Cél-Tudat SE. által 

közösen szervezett lövészversenyen. 
 2020. október 23.-án, az 1956-os Forradalom és Szabadságharc emlékére Domaszéken 

megtartott megemlékezésen és koszorúzáson. 
 2020. október 23.-án Ruzsán tartott 1956-os Forradalom és Szabadságharc megemlé-

kezésén, koszorúzáson és kitüntetés átadáson.  
 2020. október 31.-én, az Ultra Runners Hungary (U.R.H.) Szeged Sport Egyesület ál-

tal, hatodik alkalommal megrendezett 6 órás állóképességi futóversenyen, a Szegedi 
Partfürdő területén, ahol a legjobb eredményt elért versenyzőknek kupát adtam át. 

 2020.10.31.-én a késő délutáni órákban Szegeden a Belvárosi temető magyar-német 
katonai parcellájában megtartott koszorúzáson. 
 

A 2020. évben vállalt, s feladatként – a korona vírus okozta veszélyhelyzet ellenére, illetve 
annak feloldása előtt és után – végrehajtott saját rendezvényeink sikeresek voltak, bár nem 
voltak „tömegrendezvények!” A rendezvényeken szerzett tapasztalatokat fel fogjuk használni, 
a 2021. évi rendezvényeinkhez. A költségek felhasználása és azok elszámolása megfelelt, a 
2019. július 16.-tól érvénybe lépett Pénzgazdálkodási- Kezelési Szabályzatban foglaltaknak. 
A szervezetünknek 2020 évi tartozása, fizetési elmaradása nincs. 
 

A MATASZ Csongrád-Csanád Megyei Szervezete taglétszámának helyzete 
A 2020. december 31.-i állapotnak megfelelő taglétszám: 69 fő 
Ebből tagdíját 2020. december 31.-ig, igazolható módon befizette: 51 fő 
Kilépettek száma: 3 fő 
Tagfelvételek száma: 32 fő 



 
 

A jelenlegi taglétszámból 18 fő tartalékos állományú!  
 

Csongrád-Csanád megyében két olyan MATASZ tagszervezet létezik, amelyek 2020 évben 
fizettek tagdíjat, de az ehhez szükséges belépési- és adatvédelmi nyilatkozatokat nem küldték 
meg sem a központnak, sem nekem, a megyei elnöknek. Bordány községben működő MA-
TASZ szervezet elnöke, Lehel Zoltán 16.000,- forintot, (3 fő felnőtt és 7 fő ifjúsági tagdíjat) 
fizetett be 2020. december 31.-ig. Ugyanígy a MATASZ Röszkei Egyesületének elnöke, 
Friedrich Irén Amália, 36.000,- forint tagdíjat fizetett be 2020. december 31.-ig, belépési- és 
adatvédelmi nyilatkozatok nélkül. Nevezett egyesületi elnökök, megkeresésem ellenére, –  
a mai napig – nem pótolták a hiányzó okmányokat.    
 

A megye területéről, illetve ajánlásával 2001. év óta felvett Tagszervezetek adatairól nincs 
sem kimutatásom, sem tudomásom. Ilyen jellegű, tartalmú iratokat, – a 2018. decemberi me-
gyei elnöki átadás-átvétel alkalmával – nem vettem át. 
 

A MATASZ Csongrád-Csanád megyei szervezete által 2021. év I. – II. félévében, végre-
hajtásra tervezett főbb feladatok, programok. 
 

Folyamatosan, havonta végrehajtandó betervezett feladatok 2021. év I. félévében 
 Minden hónap harmadik péntekén megyei vezetőségi ülés.  
 Folyamatos tagtoborzás az ÖTT Csongrád-Csanád megyei állományából. 
 Ifjúsági MATASZ szakkör, a Csonka János, a Móra Ferenc Szakiskolákban, valamint 

a Kiss Ferenc Erdészeti Technikumban. 
 

A 2021. év I. félévében betervezett saját, illetve más szervezetek rendezvényein való 
részvétel. 

 Ünnepi megemlékezések, koszorúzások március 15.-én 
 Ifjúsági Honvédelmi Haditorna, honvédelmi verseny közép- és szakiskolásoknak 

2021.03.20.-án. 
 Részvétel a Műszakiak és a Rendőrség Napja alkalmából rendezett ünnepségen Szen-

tesen 2021. április hónapban.  
 Részvétel, a „Nyitott Kapu” rendezvényen a Hódmezővásárhelyi laktanyában 2021. 

május hónapban.  
 Részvétel az „ELBEBIBER” Német Haditornán (Drezda – Torgau) 2021.05.07 – 09. 
 Hősök napi megemlékezések 2021. május hónapban. 
 Lövészet a MATASZ ÖTT tagjai részére 2021. május hónapban.  
 Megemlékezés a Honvédelem Napjáról 2021. május hónapban.  
 Militari Feszt – Kunszállás – 2021. június hónapban.  
 XVII. Német Magyar Partnerségi Szeminárium 2021.06.17 – 20 

 

Folyamatosan, havonta végrehajtandó betervezett feladatok 2021. év II. félévében 
 Minden hónap harmadik péntekén vezetőségi ülés.  
 Folyamatos tagtoborzás az ÖTT Csongrád-Csanád megyei állományából.  
 Ifjúsági MATASZ szakkör, a Csonka János és a Móra Ferenc Szakiskolákban, vala-

mint a Kiss Ferenc Erdészeti Technikumban.  
 

 A 2021. év II. félévében betervezett saját, illetve más szervezetek rendezvényein 
való részvétel. 
 

 XII. Települési Szintű Német-Magyar Bajtársi Találkozó Großhaslach, 2021.07.01 – 
04. 

 Német-Magyar Megyei Szintű Partnerségi Találkozó Ansbach 2021.08.19. – 22.  



 
 

 XXII. Nemzetközi Ejtőernyős Célba-ugró Verseny Szeged 2021.09.17. – 19. 
 Részvétel, a Tartalékosok Napi Központi rendezvényen 2021.10.09. 
 Lövészet, a MATASZ ÖTT-s tagjai részére 2021.05.15.-én és 2021.10.16.-án. 
 Ifjúsági Honvédelmi Haditorna és Honvédelmi Verseny, közép- és szakiskolásoknak 

2021.04.10.-én és 2021.10.30.-án.  
 Ünnepi megemlékezések, koszorúzások, 2021. március 15.-e és október 23.-a tisztele-

tére rendezett ünnepségeken.  
 Ünnepélyes évzáró és megyei vezetőségi ülés, 2021.12.17.  

 

A 2021 évben tervezett rendezvények idejét, az I. és a II. félévi programterv táblázata tartal-
mazza. Az ez évben tervezett rendezvények várható költségeit, (táblázat formájában) a 2021. 
évre összeállított költségvetésünk tartalmazza. A területi szervezetek, a tagdíjak 100 %-át 
fizetik be 2021.03.31.-ig, amelyből a saját szervezet tagdíjának 80%-át, – az év folyamán, a 
felhasználást követően – igényelik vissza. 2020. évben területi szponzori hozzájárulásból, 
saját városi, megyei, országos pályázatból, illetve a Honvédelmi Sportszövetséghez /HS/ be-
nyújtott pályázatból, bevételünk nem volt. A 2020. évi bevételeink, kizárólag saját tagdíjak-
ból, valamint (a 2020. november 28.-i HM) támogatásból származtak.  
 

A Magyar Tartalékosok Szövetsége Csongrád-Csanád Megyei Szervezete 2021. évben is, 
kiemelt feladatának tekinti, a taglétszám növelését, mind a tartalékosok, mind a közne-
velési intézmények kadétjai, valamint a felsőoktatási intézmények hallgatói 
/tartalékosai/ körében! Ennek érdekében növeljük az ÖTT-s tartalékosok és az oktatási 
intézmények felé irányuló aktivitásunkat. Az itt jelentkezőkből, tervezünk egy – 100 fő 
tanulói és 50 fő tartalékos – összességében, 150 fős taglétszám növekedést.  
 

Kapcsolattartásunk a Honvédelmi Minisztérium területi és helyi igazgatási szerveivel folya-
matos. A Csongrád-Csanád Megyei Védelmi Bizottság Titkárságának helyettes vezetője, 
Csepregi Balázs őrnagy úr, a legtöbb vezetői ülésünk állandó résztvevője. A Magyar Honvéd-
ség helyi szervezeteivel, területi intézményeivel a kapcsolatunk jó. A MH 5. Bocskai István 
Lövészdandár parancsnok-helyettesével, Tóth István ezredes úrral, 2020. évben több alka-
lommal is találkoztam.  
 

A MH 37. II. Rákóczi Ferenc Műszaki Zászlóalj parancsnokával, Antal László ezredes úrral, 
– mivel 2020 évben, a Szentesen megrendezendő Szent György napi Műszakiak Napja ünnep-
ség elmaradt – nem volt alkalmam találkozni.  
 

Hraska Gábor alezredes úr, a 46. Heim Géza Területvédelmi Zászlóalj parancsnoka, missziós 
szolgálata miatt külföldre távozott, helyette Nagy László őrnagy úr, – a zászlóalj törzsfőnöke 
–  lett megbízva a zászlóalj vezetésével. Vele, a 2020.06.04.-én, a HM KIKNYP szervezésé-
ben, a SÖTT tartalékosokkal kapcsolatosan Kecskeméten megtartott értekezleten, illetve még 
három alkalommal, az év folyamán bevonult SÖTT-ös tartalékosok tájékoztatása és toborzása 
alkalmával találkoztam. A Honvédelmi Minisztérium területi és helyi igazgatási szerveivel és 
területi intézményeivel abban állapodtunk meg, hogy a MATASZ Csongrád megyei vezetősé-
ge által összeállított 2020. évi programtervből, 1 – 1 példányt kapnak. Ezt a gyakorlatot ebben 
az évben is tovább szeretném folytatni.  
 

A Kormányhivatallal, valamint a Csongrád Megyei Védelmi Bizottsággal a kapcsolattartás 
megfelelően alakult, mert Dr. Juhász Tünde ömt. ezredes úrasszony, a Csongrád megyei tarta-
lékos erők szemlélője, a Csongrád Megyei Védelmi Bizottság elnöke, a 2020. évi rendezvé-
nyeinken védnökként szerepelt. A 2019. évi önkormányzati választások óta, a települések 
élére választott új polgármesterek közül, még mindig nem volt alkalmam mindenkivel talál-
kozni. Ez a feladat 2020. évben a vírusjárvány miatt sem került végrehajtásra, így ez a feladat 



 
 

erre az évre maradt. A települési MATASZ szervezetek vezetőivel karöltve, kívánom a tele-
pülési önkormányzatok rendezvényein való részvétel alkalmával, (a helyi rendezésű önkor-
mányzati ünnepségeken) ezt a hiányosságot pótolni. 
 

Az Önkéntes Területvédelmi Tartalékosok körében tervezett toborzói munkát, Nagy László 
őrnagy úrral – a 46. Heim Géza Területvédelmi Zászlóalj megbízott parancsnokával – még 
2020. február hónapjában egyeztettük. Megígérte, hogy időben tájékoztatni fog engem, a le-
hetséges toborzás idejéről és helyéről. Az ezzel kapcsolatos feladatokat a felterjesztett 2020. 
évi program-, illetve költségvetési tervünk is tartalmazta.  
 

2020 év nyári időszakában bevonult SÖTT állomány, – 2020.07.08.-án Tiszaszigeten, 
2020.08.12.-én Hódmezővásárhelyen a laktanyában, 2020.10.02.-án Makón – tájékoztatója, 
illetve toborzása megtörtént, sajnos minden látványos eredmény nélkül. Ez a feladat 2021 
évben eddig, – a járványveszéllyel kapcsolatosan, a Kormány által kihirdetett veszélyhelyzet 
miatt – nem került végrehajtásra. 
 

A MATASZ tagság, valamint az ÖTT tartalékosok érdekképviseleti, szociális, kegyeleti és 
hagyományőrző munka vonatkozásában, a Csongrád-Csanád megyei MATASZ, nem terve-
zett célirányos tevékenységet, így erre költségkeretet nem állítottam be. A szervezet külföld-
ről tárgyi adományokat nem kapott, így erre vonatkozólag adatokkal szolgálni nem tudok. 
 

Hadisír gondozással, ápolással kapcsolatban, beszéltem Kovács Imre ny. ezredes úrral, a Né-
met Hadisírgondozó Népi Szövetség magyarországi megbízottjával, aki tájékoztatott, – 
amennyiben ilyen jellegű kérés, kérdés merülne fel – kikhez kell hivatalból fordulni. 
“Bayern Süd OStBtsm d.R. Pakulla, Klaus tel: 08142 / 445917  Handy: 0172/8522057" 
“Bayern Nord Ulrich Winterhalter,  tel: 09177 / 1495  Handy: 0151/51641299" 
Hadisír gondozásra, ápolásra Csongrád-Csanád megyében, a MATASZ Domaszéki Szerveze-
te jelentkezett önként, Vajda Zoltán ött. szakaszvezető vezetésével, aki már 2020. március 
hónapjában felvette a kapcsolatot, az MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Pa-
rancsnokság szegedi szaktisztjével, Szkalonai János századossal. 
 

A területi MATASZ szervezeteink, helyben, az önkormányzatok által rendezett állami ünne-
peken és egyéb ünnepségeken koszorúznak, illetve egyenruhában díszőrséget állnak.  A ko-
szorúkat, – rend szerint – az egyesület maga finanszírozza. Amennyiben, a helyi önkormány-
zat felkéri a MATASZ egyesületet, úgy a szervezet tagjai, – térítésmentesen – részt vesznek 
háborús emlékművek rendbetételében. 
 

A szegedi tanintézetekben a Honvéd Kadét Program /HKP/ 2020 évben a SZC Csonka János 
Technikumban megvalósult, mert a közintézmény csatlakozott a Honvéd Kadét Programhoz. 
Az erről szóló együttműködési dokumentumot, 2020. május 13.-án Szűcs Imre ezredes, a Ma-
gyar Honvédség Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság vezetője és Er-
délyi Margit, a Szegedi Szakképzési Centrum főigazgatója írta alá. 
 

Tudomásom szerint, még két tanintézmény tervezi a jövőben, a program bevezetését. A ren-
dészeti tagozatú SZC Csonka János Technikumon kívül, a Móra Ferenc szakiskolákban és a 
Kiss Ferenc Erdészeti Technikumban, ifjúsági MATASZ szakkört indítottunk, 20 – 20 fős 
létszámmal. A szakkörök költségigényét, már a 2021 évi költségvetésünkben szerepeltetjük. 
Keresni fogjuk a köznevelési intézmények vezetőit, – amennyiben a köznevelési intézmények 
tevékenységét meghatározó Nemzeti Alaptantervben várhatóan 2021 évben megjelenik a ha-
zafias és honvédelmi nevelés – hogy megfelelő módon segíthessük, támogathassuk a progra-
mok megvalósulását. 
 
 



 
 

Gazdálkodásunk helyzete 2020.évben 
A,) Bevétel: Tagdíjból származó bevételünk  2020. évben 153.000,-Ft volt, amely összeg tel-
jes egészében befizetésre került. A befizetett tagdíjak 80 %-a 2020 évben felhasználásra ke-
rült, amely elszámolását, – számlával igazolva – a MATASZ Központban rendeztük. Egyéb 
szponzori, támogatói, vagy pályázatból származó bevételünk 2020 évben nem volt. Központi 
keretből (HM támogatásból) kapott összeg: 400.000,- Ft volt, amelyből 89.110,- forintot mű-
ködési kiadásokra fordítottunk, és az ezzel az összeggel, 2020.12.31.-ig való elszámolás, hi-
ánytalanul megtörtént. 
B,) Kiadás: A 2020. évi Programtervben meghatározott feladatokra fordított kiadások elszá-
molása, 2020. december 31.-ig rendben megtörtént. 
C,) Maradvány: Nincs    
    

Gazdálkodási terv 2021 évre 
A,) Tervezett Bevételek: Tagdíjbevételből, – hasonlóan a 2020-as évhez – a befizetendő ösz-
szeg került betervezésre, amely összeget teljes egészében be fogjuk fizetni a MATASZ köz-
pont bankszámlájára. A befizetett tagdíjak 80 %-a kerül majd, – hasonlóan a 2020-as évhez – 
felhasználásra. 2021. évben szándékozunk pályázni a Honvédelmi Sportszövetséghez /HS/, 
azonban egyelőre a Központi (HM) támogatásból igényelt összeget: 2.315.000,- Ft-ot tervez-
tük be 2021. évre.  
B,) A Programtervben meghatározott feladatokra fordítandó kiadások és azok fedezete, a csa-
tolt 2021 évi költségvetést tartalmazó táblázatban foglaltak szerint! 
C,) Maradványt 20201. évre sem terveztünk! 
 

Nemzetközi kapcsolatok és események 
 

A 2020. évben, – a szerbiai partnerszervezetünkkel, a Szerb Tartalékos Katonai Elöljárók 
Szövetsége Vajdasági és Szabadkai Szervezetével – tartottunk határ menti kétoldalú nemzet-
közi találkozókat, illetve meghívtuk őket, az általunk tervezett rendezvényekre, amelyre a 
költségeket a 2020. évi költségvetésünk tartalmazta.  
2021 évben, hasonló módon tervezünk, mint 2020 évben, – határ menti, kétoldalú –
nemzetközi találkozókat, programokat, amelyek céljait a korábban megkötött kétoldalú 
együttműködési megállapodás tartalmazza. Ez évben szeretnénk részt venni 2021.05.07-09.-e 
közötti időszakban, a német tartalékosok „ELBEBIBER 2021.” nevű honvédelmi több-tusa 
versenyén – Holzdorfban / Németország  –  Csorba József t. hadnagy, Barkóczi Balázs, Zsolt 
t. és Gere Zsolt t. őrmesterek kíséretében. Az utazást saját gépjármű igénybevételével és köz-
ponti keretből szeretnénk megvalósítani, mindössze 200.000,- Ft-ból.  
 

A megyei szintű német-magyar találkozóra, 2020 évben, a németországi Ansbachban került 
volna sor, 2020.08.18.-től 21.-ig, amelyre egy négyfős küldöttséget hívott meg a német fél. 
Az ellátás és az elhelyezés költségeit ők állták volna, nekünk csak az útiköltséget kellett volna 
előteremteni. Az utazást saját gépjármű igénybevételével és központi keretből szerettük volna 
megvalósítani, de a „COVID-19 miatt, a program törölve lett. 2021 évben – a német partner-
szervezettel egyeztetve – 2021. augusztus 19.-e és 22.-e közötti időszakban kerül sor. 
 

Esetlegesen terveztük még az olasz és a bolgár tartalékosokkal a találkozót, – amennyiben a 
koronavírus által kialakult járványhelyzet ezt lehetővé tette volna – illetve a megkeresésünkre 
válaszoltak volna, úgy az éves programtervünket, annak megfelelően módosítottuk, kiegészí-
tettük volna. Az olasz és a bolgár tartalékos szervezetek, a „COVID-19 miatt az utazást le-
mondták, így az ezzel kapcsolatosan tervezett programok törölve lettek. 
  

A megyei éves beszámoló és feladatszabó ülésének időpontja, a 2021. február 19.-én esedékes 
megyei vezetőségi ülésen lesz, amit on-line módon szeretnénk megtartani.  



 
 

A megyei vezetőségi ülés on-line módon történő előkészítését és lebonyolítását, a MATASZ 
Zsombói Szervezete vállalta.  
 

Szeged, 2021. január 11. 
 

Tisztelettel: 
 
 

Dávid István ny. mérnök alezredes, a                                                                                                       
                                                                                MATASZ Csongrád-Csanád megyei elnöke 
 


