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A 2021. év tevékenysége fő irányai, feladatai az alábbiak voltak

A 2021-ra tervezett programjaink fő irányvonala a hagyományőrzésre, a külföldi

és magyarországi hadisírgondozásra, az önkéntes tartalékos rendszer feladatainak vég-

rehajtására, kapcsolattartás a Székesfehérváron települt katonai szervezetekkel, az ifjú-

ság honvédelmi nevelése területeire irányult. 

Az alábbiakon kívül a feladataink között szerepelt, a honvédelmi szakkör működ-

tetése 11 középiskolában, a honvédség és a civil társadalom közötti híd szerep megvalósí-

tására, kapcsolattartása más civil, de a honvédelem ügyét támogató szervezettel, és a jó

együttműködésre irányult.

A FEMETA alapítvány működtetése, pályázatokon való aktív részvétel, a városi

lőterünk létrehozása és működtetése (Lövölde).

A kialakult Covid helyzet ellenére, a szabályokat betartva, az év során több ren-

dezvényt is meg tudtunk rendezni, igaz hogy nem kis nehézséget okozott a folyamatos

módosítás, átszervezés!

1.) A.) 2021. évre tervezett és végrehajtott, fontosabb feladatok voltak (nemzetközi, orszá-

gos és megyei, regionális-szintű események)

a.) - 2021. január 12.

Mi (milyen feladat): Megemlékezés és koszorúzás (Hagyományápolás)

Hol: Pákozd Mészeg hegy Doni kápolnánál, a 3 fő MATASZ FMSZ tag, 4 fő honvé-

delmi szakkörös diák vett részt. 

b.) Mikor: 2021. január 12. - február 16. között.

Mi (milyen feladat): Részvétel a XXI. Doni Emléktúrán a Fejér menetszázaddal 

annak részeként, négy, a megyében betervezett útvonalon. (Hagyományápolás). Időben és 

a térben is eltolva több helyszínen és időpontban végrehajtottuk az emlékmenetet sikeresen 

gond probléma nélkül.
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       Az első menetre 2021. január 12-én délelőtt került sor Székesfehérvár belterületén. 

A MATASZ Fejér Megyei Szervezete 3 tagja vezetésével 31 fő kadét, középiskolás,

és civil megemlékezett a Doni áttörés évfordulójáról, és tisztelete jeléül mécsest gyújtott a há-

borúban elhunyt katonák emlékére a Hősök terén Székesfehérváron. Azt követően ezen a na-

pon a 10-es huszárok emlékműnél, a Töröttharang emlékműnél, az Ady Endre utcai I. - II. vi-

lágháborús emlékműnél, a 17-sek emlékműnél, a Hosszútemetőben lévő emlékműveknél, a

Ráctemetőben, a 69-sek emlékművénél,  a Szentlélek katonai temetőben, a Lánczos Kornél

Középiskolafalán elhelyezett emléktáblánál, a Géza u. és a Királysor sarkánál lévő emlékmű-

nél. Ezt az útvonalat lejárva emlékeztünk a Hősökre. 

Az második menetre 2021. január 16-án került sor, Zámoly és környékén.

A MATASZ Fejér Megyei Szervezete a XXI. DONI emlékmenet Zámolyi napját sike-

resen végrehajtotta. 8 fő 19 km-t 13 fő 11 km-t teljesített. A menet során mécsest gyújtottunk

a Bucsi leventék síremlékénél a zámolyi temetőben, a Borbála pusztai kopjafáknál, és a falu

központjában található I. és II. világháborús emlékműnél. Köszönet a résztvevőknek hogy ott

voltak. Külön köszönet a Székesfehérvári Szakképzési Centrum Hunyadi középiskola igazga-

tónőjének Gyenei Magdolnának a részvételért. Ezúton is köszönjük Jásdi Balázsnak hogy ve-

lünk menetelt. A 8 fős részleg Pátkáról plusz 8 km-t. Teljesített. Külön köszönet nekik a plusz

feladatért.

A harmadik menetre 2021. január 23-án került sor, Várpalota-Bakonykúti-Bag-

lyas-hegy-Várpalota útvonalon.

A várpalotai alsó temetőtől indulva, ahol megkoszorúztuk az I-II. világháborús emlék-

művet, kezdtük el a menetet. Terepen Bakonykútiba mentünk, ahol a központban mécseseket

gyújtottunk a templom melletti világháborús emlékműnél. A menet a Baglyas hegyet érintve

jutott el Inotára ahol lerótta kegyeletét az elhunyt hősök emléke előtt. A kiinduló pontra visz-

szaérve kellemesen elfáradt  csapat  ért  be.  12 fő kadét,  a Faller  iskolából,  6 fő MATASZ

FMSZ tag, 2 aktív katona, és 8 fő lelkes civil hajtotta végre a menetet, teljesítve 18 kilómé-

tert.

A negyedik menetre 2021. február 13-án került sor.

A Fehérvári szakaszt a Fejér menetszázad 33 fővel teljesítette a Székesfehérvár - Pá-
kozd - Doni kápolna (Mészeg-hegy) útvonalra tervezett emlékmenetét. 
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A szakaszban árpádos (5 fő) és falleros kadétok (7 fő), ÕTT- s és nyugdíjas katonák, civilek,
köztük a Váci Mihály, a Vörösmarty Mihály, és a Faller Jenő Technikumok tanárai, valamint
lelkes és kitartó túrázók vettek részt. Minden résztvevőnek és segítőnek köszönjük a részvé-
telt! Egy lelkes civil, Öllős Csaba készített egy kisfilmet a túráról! 

A rendezvényekre a 2020-as költségvetés maradványából: …..-ot használtunk fel mind-

összesen.

Ezen programok segítségével sikerült elérni a honvédelem iránt érdeklődő tanárokat és
diákokat. Mára elmondhatjuk, hogy 6 állandó Honvédelmi Szakkörben heti rendszerességgel
voltak, vannak a honvédelemhez, katonai sportokhoz kötődő foglalkozások.

Felismerve, hogy a városban a tömegek számára nincs elérhető lőklub/lövölde/lőtér,
lőgyakorlási lehetőség az említett sikeres pályázatoknak köszönhetően folytattuk a korábban a
MATASZ elnöksége segítségével megkezdett lövészeti irány fejlesztését. A MATASZ elnök-
sége és a HS pályázatok által biztosított forrásból 2 db légpuskát, 5 db airsoft puskát (1 db.
M4, 2 db. CZ Bren, 2 db. AK47), és 1 db, lézerpisztolyt vásároltunk, a hozzájuk megfelelő
célanyaggal együtt!

Mára ezzel a kínálattal nemcsak a lövészet iránt érdeklődő diákok, hanem a helyőrség-
ben dolgozó és élő katonaállomány figyelmét is felkeltettük!

Tekintve, hogy célkitűzéseink között az is szerepel, hogy részt veszünk a tartalékos és
aktív állomány felkészítésében, kiképzésében az általunk kialakított lőgyakorlási lehetőséget
felajánlottuk a helyőrségben állomásozó katonai alakulatoknak azzal, hogy délelőttönként, in-
gyen vehetik igénybe a FEMETA által üzemeltetett Lövölde szolgáltatásait.

Az MHP, az MH 43. NSJ VTE., az MH 93. PS VVZ, valamint az MH 6.SGY TVE.
kijelölt tisztjei 2021. január 19-én megtekintették a FEMETA Lövöldéjét és azt követően el-
készítették a saját igénybevételi tervüket, mely szerint heti három alkalommal átlagban 4-6 fő
igénybe venné a Lövöldét.

Ez a felajánlás részünkről nem volt önzetlen, mert ezzel egy időben beadtuk a kérel-
münket egy honvédségi objektumban lévő barakk használatba vételére (bérlésére). Azt szeret-
tük volna elérni, hogy 2021. április 01-től már a Székesfehérvár, Sár u. 3. szám alatt található
17. számú barakkban kialakított lövöldében fogadjuk a lő sport iránt érdeklődő katonaállo-
mányt és diákságot.

Bíztunk benne, hogy a fentiekben felajánlott lőgyakorlási lehetőség számunkra kedve-
ző megítélést eredményez, és az MH 43. NSJ VTE. parancsnoka olyan javaslattal él a HM
VGH Főigazgató asszonya felé, amely számunkra megfelelő feltételekkel elérhetővé teszi a
nevezett barakkot!

1) Szerveztünk a légpuska és airsoft, valamint lézerpisztoly lövészetet a középiskolások
számára. Heti két napon, kedden és csütörtökön 14,00-16,00 között vártuk a fiatalok
megjelenését a FEMETA lövöldéjében. Január hónapban összesen 14 diák vett részt a
foglalkozásainkon.

2) Január 19-én fogadtuk az MH ÖHP, az MH 43. NSJ VTE képviselőit a FEMETA lö-
völdében és bemutattuk részükre azon lehetőséget, melyeken biztosítani tudunk szá-
mukra. Megállapodtunk, hogy a helyőrségben lévő katonai szervezetek részére légpus-
ka, airsoft,  és lézerpisztollyal biztosítunk lőgyakorlási lehetőséget heti 2/3 alkalom-
mal, a délelőtti órákban. Január hónapban öt alkalommal összesen 13 fő katona jelent
meg a Lövöldében és gyakorolt az általunk biztosított eszközökkel.
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3) Szerveztük a légpuska és airsoft, valamint lézerpisztoly lövészeteket a középiskolások
számára. Heti két napon, kedden és csütörtökön 14,00-16,00 között vártuk a fiatalok
megjelenését a FEMETA lövöldéjében. Február hónapban összesen 55 diák vett részt
a foglalkozásainkon.

4) Február hónapban az MH 43. NSJ VTE állományából 39 fő vette igénybe a FEMETA
lövöldét.

5) A csökkenő érdeklődést kihasználva általános karbantartást végeztünk a bérelt lövöl-
dében, (takarítás, védőháló kiigazítása, golyófogó ponyva megerősítése, célanyag pót-
lása) fegyverkarbantartás, (légpuska, airsoft-puska)

6) Az újonnan beszerzett lézerpuska megismerése, beszabályozása, célanyaggal való ösz-
szehangolása megtörtént.

7) Márciusban sem a katonaállomány sem a diákság nem vette igénybe a Lövöldét.

c.) Mikor: 2021. március. 13.

Mi (milyen feladat): VIII. Történelmi Emlékfutás (Hagyományápolás) Székesfehér-

vár (Halesz park) és Pákozd (KEMMP) között. Nem került megrendezésre a Covid 

helyzet miatt. 

d.) - Mikor: 2021. március 15.

Mi (milyen feladat):  Csendes  Koszorúzás március 15-e alkalmából  (Hagyomány-

ápolás) Székesfehérváron a Fekete Sas emlékműnél

A MATASZ FMSZ tagjai részéről 3 fő vett részt. Az eseményen képviselték magukat

a város vezetői és a környező középiskolák diákjai is, akikkel kapcsolatban vagyunk. 

2021. Április 13-án az MH 43. HVTE PK kérésére 08,30-13,00 között az airsoft

fegyverekkel részt vettünk az ezrednél folyó filmforgatáson.

Felhasznált anyagok:
 1/2 kg airsoft lőszer, 40 db körös lőlap.

A MATASZ elnöksége döntésének megfelelően 2021. május 01-től …. központi

támogatást kaptunk

e.) Mikor: 2021. május 05. Megemlékezés, koszorúzás 

 Székesfehérvár, Hosszú temető, Tar fivérek síremléke, a Székesfehérvári Szakképzési

Centrum 10 fő diákja, 2 tanára, a MATASZ FMSZ 6 tagja; társ, civil szervezetek tag-

jai vettek részt.

5



f.) - Mikor: 2021. május 21.

Mi (milyen feladat): VIII. „Hazámat szolgálom” katonai, ifjúsági, csapatverseny 

(A Honvédelem Napjához kötődő, ifjúsági, honvédelmi nevelés.) 

A Fejér  Megyei  Tartalékosokért  Alapítvány  (FEMETA)  együttműködve  a  Magyar
Tartalékosok Szövetsége (MATASZ) Fejér Megyei Szervezetével,  a Székesfehérvári  Szak-
képzési Centrummal, valamint a Székesfehérvári SZC Árpád Technikum és Szakképző Isko-
lával, és a Honvéd Szondi György Sportegyesülettel már nyolcadik alkalommal, a Honvéde-
lem Napjához kapcsolódóan honvédelmi ifjúsági összetett csapatversenyt szervezett. A ver-
seny  célja  volt:  a  hazafiság  erősítése,  a  magyar  honvédség  feladatainak  megismerése,  az
egészséges életmódra való nevelés. A versenyen 14 csapat indult.

Verseny jellege: 4 fős csapatverseny. A nevezett tanulók ugyanazon középfokú intéz-
mény tanulói kellett, hogy legyenek, évfolyamtól függetlenül. A beérkezett nevezések száma
alapján hirdettünk fiú és lány kategóriát. 

Versenyszámok voltak:

1. Akadálypálya váltóverseny

A nevezett csapatok számától függően csapatonként 3-4 fő, egyénileg küzdi le az akadálypá-
lyát közvetlenül egymás után. A következő versenyző a befutó csapattag kézérintésére indul.
Minden egyes akadály leküzdését legalább egyszer meg kell kísérelni. Minden egyes le nem
küzdött (kihagyott) akadály után a csapat 30 mp büntetőidőt kap. A versenyszámot az a csapat
nyeri, aki a feladatot a legrövidebb időn belül teljesíti.

2. Légpuska lövészet:

A nevezett csapatok számától függően csapatonként 3-4 fő, álló testhelyzetben, a 10 méterre
lévő, körös céllapra 10 lövést ad le 3 próbalövéssel. A versenyszámot az a csapat nyeri, aki a
legtöbb köregységet éri el. Azonos köregység esetén a több 10, 9, 8,.. –s találat dönt. Lövészet
végrehajtási ideje: 2 perc

3. Kézigránát célba dobás:

A nevezett csapatok számától függően csapatonként 3-4 fő, álló testhelyzetben nyeles, gya-
korló gumi kézigránáttal 15-15 dobást a kijelölt célterületre (távolságonként 5-5 dobás). Tá-
volság: 15, 20, 25 méter. Belső célterület szélessége kb.1,0 méter, értéke: 20 pont. Középső
célterület szélessége kb. 2,5 méter, értéke: 10 pont. Legkülső célterület szélessége kb.4,0 mé-
ter, értéke: 5 pont. Vonal érintése találatnak számít. A versenyszámot az a csapat nyeri, aki a
legtöbb pontot dobja. Azonos pontszám esetén a több belső találat dönt. Azonos belső találat
esetén a több 25, 20 m-es belső találat dönt.

4. Katonai TOTO:

Témája: Általános honvédelmi ismeretek. 13+1 kérdés lesz. Minden helyes válasz 1-1 pontot
ér.
A versenyszámot az nyeri, aki a legtöbb pontot éri el. TOTO kitöltési ideje: 5 perc
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Végső értékelés: A helyezési számok összege alapján. Az a csapat győz, amelynek az
összesített helyezési száma a legkevesebb. Azonos összesített helyezési szám esetén az aka-
dálypályán elért jobb helyezés döntött.

Egyéb információk:

Lebonyolítás rendje volt: Sorsolástól függően mindenki a lövészettel kezdett, majd ez-
után kézigránát-dobással folytatódott a verseny. A kézigránát feladat befejezése után 5 percen
belül jelentkezni kellett a teljes csapatnak az akadálypálya leküzdéséhez. Az akadálypálya tel-
jesítése után 5 percen belül meg kellett megkezdeni a TOTO kitöltését. Azok a csapatok, akik
5-nél magasabb sorszámot húztak TOTO kitöltésével kezdték meg a versenyt, és utána foly-
tatták lövészettel.

I. helyezett lett a Faller Technikum „Sólymok” nevű csapata.
II.  helyezett: a Jáky Technikum „Fékezhetetlenek” nevű csapata.
III. helyezett: a Faller Technikum „Olajbogyók” nevű csapata lett.

A verseny történetében első alkalommal kiadott vándorserleg tehát Várpalotára került
Sólymokhoz! Jövőre visszavárjuk a csapatot, és bízunk benne, hogy lesz méltó kihívója a fe-
hérváriak között!

A versenybizottság a legjobb egyéni teljesítményeket különdíjjal ismerte el.

A díjakat Szereminé Hegedűs Krisztina, az Árpád technikum igazgatónője, Páli Csaba
alezredes, az MH 6. Sipos Gyula Területvédelmi ezred parancsnokhelyettese, Nagy Lajos t.
alezredes a MATASZ FMSZ elnöke, és Rózsenberszki István ny. alezredes a FEMETA alapí-
tója adta át.

g.) Rendezvény: Vasvári honvédelmi nap, 2021.06.11-én.

Ez a rendezvény a ’’Fehérvári apródok előre!’’ fantázianevet kapta. Az igazgató fel-
kérésére légpuska céllövészetet, airsoft örömlövészetet, lézerpisztoly céllövészetet, kézigránát
célba dobó versenyt és missziós élménybeszámolót tartottunk a felső tagozatos diákok számá-
ra. A 28-32 fős osztályok az osztályfőnökök vezetésével, kíséretében jelentek meg a foglalko-
zásokon. Összlétszám elérte a 300 főt! A légpuska céllövészeten bebizonyosodott, hogy ennek
a korosztálynak a fizikai adottságaiknak, képességeiknek megfelelő fegyvert  kell a kezébe
adni, mert a Slavia 630/631 (Perun) méretű fegyverrel nem boldogulnak! Ellenben az általunk
vásárolt Baikal méretű légpuskát (2,5 kg, 98 cm) már a kisebbek, gyengébbek is tudták hasz-
nálni!

Az airsoft lövészetet különösen élvezték, sorra lőtték a kihelyezett célokat. A lézer-
pisztoly azért tetszett nekik, mert nem kellett bajlódni a töltéssel, a találatot azonnal jól látha-
tóan jelezte.

A kézigránát célba dobás is tetszett a gyerekeknek, bár itt  is sokat számított a testi
adottság, ezért az 5., és 6. osztályosoknál a távolságot csökkentettük.

Ismeretbővítő előadást tartottunk az afganisztáni missziós tapasztalatokból, élmények-
ből. A 40 perces PPT előadást követően volt lehetőségük a gyerekeknek kérdések feltételére,
mely lehetőséggel sokan éltek is!
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h.) Mikor: 2021. július 16-án megemlékezés a 17-es Magyar Királyi Honvéd Gyalog-

ezredről, Székesfehérváron 

A Székesfehérvári  Szakképzési  Centrum 4 fő diákja,  2  tanára,  a  MATASZ

FMSZ 4 tagja; társ, civil szervezetek tagjai vettek részt. Az emlékbeszédet dr. Cser-Palko-

vics András Székesfehérvár megyei jogú város polgármesterének felkérésére, Nagy Lajos

tart. alezredes a MATASZ Fejér Megyei elnöke mondta.

A rendezvényre: ….-ot használtunk fel.

i.) Mikor: 2021. július 23-án megemlékezésen vettünk részt Várpalotán, 3 helyszí-

nen az aknavető csőrobbanás megemlékezésein. (Kossuth laktanya, Csörlőház, Csörgei

emlékmű)

A Székesfehérvári  Szakképzési  Centrum 2 fő diákja,  2  tanára,  a  MATASZ

FMSZ 4 tagja; társ, civil szervezetek tagjai vettek részt.

A rendezvényre: ….-ot használtunk fel.

j.) Mikor: 2021. augusztus 02-án megemlékezésen vettünk részt Várpalotán, vitéz

Aradiváry György I. világháborús hős síremlékének avatása

A Pápai Szakképzési Centrum, Faller Jenő középiskola 18 fő diákja, 2 tanára, a

MATASZ FMSZ 3 tagja; társ, civil szervezetek tagjai vettek részt.

A rendezvényre: ….-ot használtunk fel.

k.) Mikor: 2021. augusztus 14. Részvétel Zámoly község falunapján, toborzás

A MATASZ FMSZ 6 tagja; társ, civil szervezetek tagjai, a meghívott katonai szerve-

zetek képviselői. A bemutatkozás során légpuska, airsoft, lézer fegyver lövészetet rendeztünk

a résztvevőknek. A falu apraja-nagyjának. A Honvédelmi Szakkörös diákokból 6 fő vett részt,

és segítette a munkát. 3 fő hagyományőrző ruhában és fegyverzettel vett részt a falunapon,

amelyről a fehérvári sajtó is írt.

l.) Mikor: 2021. szeptember 20. Részvétel Székesfehérváron a Wathay György vi-

cekapitány emlék napján, koszorúzás

A MATASZ FMSZ 6 tagja; társ, civil szervezetek tagjai, a meghívott katonai szerve-

zetek képviselői. A koszorúzáson a Honvédelmi Szakkörös diákokból 10 fő vett részt.
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A rendezvényre:  ….-ot használtunk fel.

m.) - Mikor: 2021. október 06. Részvétel az Aradi vértanúk napján, koszorúzás

KEMMP Pákozd, Székesfehérvár (Halesz park, Corpus Hungarikum) (több szervezet-

tel közösen), a MATASZ FMSZ 6 tagja; társ, civil szervezetek tagjai,  a meghívott katonai

szervezetek képviselői. A koszorúzáson a Honvédelmi Szakkörös diákokból 14 fő vett részt.

A megemlékezés három helyszínen volt szervezve, időben eltolva egymástól. Az eseményen a

helyi média is jelen volt.

n.) Mikor: október 07. Részvétel Székesfehérváron a Váci Mihály középiskola hon-

védelmi napján, 

A Székesfehérvári Szakképzési Centrum felkérésére, 2021. október 07-én, a Magyar

Tartalékosok Szövetsége Fejér Megyei Szervezete,  a Fejér Megyei Tartalékosokért  Alapít-

vány iskolai honvédelmi napot szervezett a diákok számára, a Váci Mihály Technikum Szak-

középiskola és kollégiumban. A kérésükre légpuska céllövészetet (versenyt), airsoft puska, lé-

zerpisztoly és puska örömlövészetet tartottunk. A légpuska céllövészet során több, mint 250

lőlapot adtunk ki, tehát ennyien indultak a Legjobb lövész címért! Nagy volt az érdeklődés az

airsoft és a lézerfegyverek iránt is! Olyannyira, hogy dél körül már a tartalék akkumulátorok

is lemerültek az airsoft fegyverekben. A diákok nagy érdeklődéssel vették kezükbe a lézer-

pisztolyt és a lézerpuskát is! Nem kellett bajlódni a töltéssel, nem repült ki semmi veszélyes

dolog, nem kellett tartani a balesettől és a találat visszaigazolása látványos volt! Az iskola ta-

nárai is aktív résztvevői voltak az eseményeknek, élvezettel szálltak versenybe egymással. A

jó szervezést bizonyította az, hogy forgószínpad szerűen mentek az egyes helyszínek között

körbe a diákok, tanáraik irányítása mellett. Még az idő is kegyes volt a kinti programokhoz, és

nem esett az eső. A nap során majd minden diák megismerkedett a nyílt irányzékkal való cél-

zás alapjaival, valamint a lősport szépségeivel. Ez úton is köszönjük a diákok és tanáraik nagy

érdeklődését, és segítő hozzáállását. Ez egy jó nap, jó program volt mindenki számára! A gye-

rekek azt kérdezték mikor lesz ilyen legközelebb, természetesen a válasz az volt, ha hívtok

bennünket.

A MATASZ FMSZ 8 tagja; vett részt a lebonyolításban, társ, 2 fő ÖTT katona. A

Honvédelmi Szakkörös diákokból 8 fő vett részt.

A rendezvényre:  ….-ot használtunk fel.
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o.) - Mikor: 2021. október 23. Részvétel a Székesfehérvár város 1956-os megemlé-

kezésén, csendes koszorúzás

Székesfehérvár, a Bazilika melletti emlékmű (több szervezettel közösen), a MATASZ

FMSZ 4 tagja; társ, civil szervezetek tagjai, a meghívott katonai szervezetek képviselői. A ko-

szorúzáson a Honvédelmi Szakkörös diákokból 2 fő vett részt.

p.)  Mikor: 2021. november 02-én. Részvétel Pákozdon a KEMPP-ben az elhunyt 

tűzszerész katonák emlékművének avatásán. 

Részt vettek rajta: a MATASZ FMSZ 3 tagja; társ, civil szervezetek tagjai, a meghí-

vott katonai szervezetek képviselői. A koszorúzáson, gyertyagyújtáson a Honvédelmi Szakkö-

rös diákokból 4 fő vett részt.

A rendezvényre a központi keretből: ….-ot használtunk fel.

q.) - Mikor: 2021. november 11. Részvétel a Székesfehérváron, az elhunyt katonák 

emlékére a nemzetközi megemlékezés napján 11 óra 11 perckor 

Részt vettek rajta: a MATASZ FMSZ 4 tagja; társ, civil szervezetek tagjai, a meghí-

vott katonai szervezetek képviselői. A koszorúzáson, gyertyagyújtáson a Honvédelmi Szakkö-

rös diákokból 24 fő vett részt.

A rendezvényre: ….-ot használtunk fel.

r.) - Mikor: Tervezve volt 2021. november 08-10. Részvétel Szlovéniában a Krn-i 

megemlékezésen.

Erre a rendezvényre a Covid helyzet miatt nem tudtunk kijutni!!

s.) Mikor: 2021.  december 04. Részvétel  a  Várpalota  város  Szent  Borbála  Napi

megemlékezés, koszorúzás

Ezt a rendezvényt a Covid helyzet miatt a Bakony Harckiképző Központ, és a Gábor

Áron Nyugállományúak Klubja nem szervezte meg, ennek ellenére az adott napon 1 szál vi-

rággal megemlékeztünk!!

t.) - Mikor: 2021. december 11.

Mi (milyen feladat): Részvétel a Székesfehérvár város, Limanowai csata megemlé-

kezésén, csendes koszorúzás,
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Székesfehérvár, 10-es huszárok emlékműve, Városház tér (több szervezettel közösen),

a rendezvényen dr. Molnár Krisztián a megyei közgyűlés elnöke, a város vezetői, a MATASZ

FMSZ 3 tagja; társ, civil szervezetek tagjai, a meghívott katonai szervezetek képviselői. A ko-

szorúzáson a Honvédelmi Szakkörös diákokból 4 fő vett részt.

u.) - Mikor: 2021. április és október hónapokban 2-2 alkalommal, Hadisírgondozás

a  Honvédelmi szakkörök keretében, kiscsoportban, betartva a járványügyi szabályokat-

Belsőbárándon, a Hosszútemetőben, és Bakonycsernyén, a Szentlélek temetőben Székesfehér-

váron, megemlékezés, koszorúzás, közösen a diákokkal hajtottunk végre

A vállalt hadisírok, a gondozás után méltóképpen képviselik a múlt hőseit.

LŐVERSENYEK, LÖVÉSZETEK

I. Centrum kupa: 2021. október 21.

A MATASZ Fejér Megyei Szervezete (MATASZ FMSZ) és a Fejér Megyei Tartalé-
kosokért  Alapítvány  (FEMETA)  szervezésében,  a  Székesfehérvári  Szakképzési  Centrum
(SZFSZC) és a Honvéd Szondi SE támogatásával szervezetük, és rendeztük meg a „Centrum
kupa  –  2021”  középiskolás  légpuskás  lőversenyt,  melyen  a  Székesfehérvári  Szakképzési
Centrum középiskolái indíthattak 4-4 fős csapatokat vagy egyéni indulókat! Felhívásunkra 8
középiskola összesen 14 csapatot küldött és volt 1 fő egyéni induló is!

Így összesen 57 versenyző állt be a lőállásba!
A FEMETA lőtermében 3 próbalövést követően 10 értékelt lövést adtak le a verseny-
zők a 10 méterre lévő körös céllapra nyílt irányzékú légpuskával. 

A légfegyvereket a Honvéd Szondi György SE biztosította.

A várakozó diákok a Honvédelmi Sportszövetségtől (HS) kölcsönkapott lézerpisztollyal és lé-
zerpuskával múlatták az időt! Ez is segítette őket ráhangolódni a versenyre és ez az eredmé-
nyekben is megmutatkozott!

Helyezések:

versenyszám h
elyezés

név köregység iskola

leány egyéni I
.

Szabados Vivien 72 Hunyadi Technikum

I
I.

Farkas Dóra 70 Hunyadi Technikum

I
II.

Kiss Vivien Zsuzsanna 67 Árpád Technikum
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leány csapat I
.

Amazonok 262 Hunyadi Technikum

II. Jáky - lányok 241 Jáky Technikum
III. 10. vegyes 224 Árpád Technikum

fiú egyéni I. Antal Kristóf 88 Jáky Technikum
II. Németh Zsolt 85 Jáky Technikum
III. Spindler Martin 83 Jáky Technikum

fiú csapat I. Jáky - fiúk 310 Jáky Technikum
II. Fekete sereg 297 Hunyadi Technikum
III. Váci elit 283 Váci Technikum

Az elért eredményekre és diákjaik hozzáállására büszkék lehetnek a felkészítő pedagó-
gusok! Jó volt velük együtt dolgozni!

A rendezvényre: ….-ot használtunk fel.

II.  2021. november 12. „I. Kadét kupa „

A MATASZ Fejér Megyei Szervezete és a FEMETA szervezésében 83 fő részvételé-
vel sikeresen lezajlott az „I. Kadét kupa – 2021” elnevezésű légpuskás lőbajnokság. 

A Székesfehérvári Szakképzési Centrumhoz tartozó Árpád Technikum és a Hunyadi
Technikum kadétképzésben résztvevő diákjai vettek részt a versenyen.

Nyílt irányzékú légpuskával, szabadkézből, álló testhelyzetben, 3 próbalövést követő-
en 10 értékelt lövést adtak le a lövők a 10 méterre lévő légpuskás verseny lőlapra (14x14).

Eredmények:

A lányok között:

I. helyezett: Kiss Vivien 66 köregységgel (Árpád technikum), 
II. II. helyezett: 56 köregységgel Horváth Szilvia (Árpád Technikum) és 
III. III. helyezett: 55 köregységgel Farkas Dóra (Hunyadi Technikum).

A fiúk között:

I. helyezett: Hegedűs Martin 75 köregységgel (Árpád Technikum),
II. helyezett:  Kovács Dávid 75 köregységgel (Árpád Technikum), (kevesebb

lőtt 10-es!),
III. helyezett: László László 70 köregységgel (Árpád Technikum),

A 2021-es év Kadét lő bajnoka Hegedűs Martin lett!
A legjobb szóráskép alapján „A legjobb képű lövő” címet a versenybizottság Szabó

Bence Gábornak ítélte! (Árpád Technikum)

A rendezvényre: ….-ot használtunk fel.

III. 2021. december 05. MATASZ FMSZ Mikulás kupa légpuskás lőverseny!
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Jó társaság és jó hangulatú verseny. Légpuska lőverseny, airsoft párbaj verseny és lé-
zeres örömlövészet volt a program. Mindenki nyert, de hirdettünk győztest diák és felnőtt ka-
tegóriában is.

A versenyre 23 fő nevezett be. A versenyzőket diák és felnőtt csoportba osztottuk be.
(a felnőtt csoportba kerültek az Árpád kadétjai is!) 

Diák kategória:
III. helyezett: ifj. Rózsenberszki István 46 köregység
II. helyezett: Mosonyi Levente 53 köregység
I. helyezett:  Mosonyi Nándor 85 köregység

Felnőtt kategória:
III. helyezett: Veszeli Endre 71 köregység
II. helyezett:  Sörös Viktória 71 köregység (több lőtt 10-es)
I. helyezett: Pestiné Paics Marianna 82 köregység

Jó hangulatú  verseny kerekedett  ki  a  kezdeményezésből,  melyen szép eredmények
születtek! Hogy elmaradtunk az edzés eredményektől? Hát igen! A verseny az verseny, akkor
is ha csak egy házi Mikulás kupa! 

IV. 2021. december 30. „Szilveszteri kupa – 2021” légfegyveres lőverseny

24 fő lövő és néhány látogató (kísérő) részvételével eredményesen lezajlott a FEME-
TA által szervezett Szilveszteri lőverseny-2021.

Jó eredményeket értek el a lövők, annak ellenére, hogy a teremben azért hűvös volt.
Az eredmények biztatóak, de látható, hogy a gyakorlat teszi a mestert, hiszen a rend-

szeresen lövők most is megbízhatóan teljesítettek!

Diák kategória leány versenyszámban:

I. helyezett: 168 köregységgel Kiss Vivien,
II. helyezett:112 köregységgel Bakos Iringó Natasa. 

Diák kategória fiú versenyszámban:

I. helyezett: 161  köregységgel Takács Péter, 
II. helyezett: 157  köregységgel Horváth Zoltán,
III. helyezett: 152  köregységgel  ifj. Rózsenberszki István.

Felnőtt kategória női versenyszámban:

I. helyezett: 183  köregységgel Pestiné Paics Marianna, 
II. helyezett: 174 köregységgel Katona Helga, 
III. helyezett: 172  köregységgel Sörös Viktória.

Felnőtt kategória férfi versenyszámban:
I. helyezett: 178  köregységgel Katona Zoltán, 
II. helyezett: 174 köregységgel  Pesti Csaba,
III. helyezett: 169  köregységgel Éles Béla.
PÁLYÁZATOK:

13



FEMETA pályázatok-2021

f
s
z.

pályázat száma téma pályázott
összeg

elnyert összeg helyzet

1
.

TÁM/2/2021/25 „Haza csak egy van!”
komplex,  két  ese-
ményből álló program

A”Hazámat  szolgálom”
középiskolás  honvédel-
mi verseny 2021.05.21-
én  lezajlott!  A  „Fehér-
vári  apródok  előre!”
kisiskolás  honvédelmi
napja 2021.06.10-én le-
zajlott.
A pályázat elszámolva!

2
.

TÁM/3/2021/240 Honvédelmi tábor 2021.07.05.-10.  között
végrehajtva,elszámolva.

3
.

TÁM/3/2021/102 Hadisírgondozó tábor 0 visszavonva/elutasítva

4
.

TÁM/4/2021/283 Sporteszköz beszerzés:
4 db légpuska

Beszerezve,  elszámol-
va.

5
.

TÁM/5/2021/26 Honvédelmi  szakkö-
rök működtetése

 0 Elutasítva!

6
.

TÁM/5/2021/68 Lövölde  mű-
ködtetése

0 Elutasítva.

              Összesítés:

Elnyert összeg:

A programok rövid leírása és értékelése:

TÁM/2/2021/25 „Haza csak egy van!” komplex, két eseményből álló program

A ’’Haza csak egy van!’’ címmel beadott pályázatban azt vállaltuk, hogy rendezünk
egy versenyt a középiskolás korosztálynak és másik versenyt a kisiskolások számára!

A középiskolások számára meghirdettük a „VIII. Hazámat szolgálom!” honvédelmi
ifjúsági csapatversenyt, melyre kiadtuk az alábbi verseny felhívást:

Vasvári honvédelmi nap, 2021.06.11.

Ez a rendezvény a ’’Fehérvári apródok előre!’’ fantázianevet kapta. Az igazgató fel-
kérésére légpuska céllövészetet, airsoft örömlövészetet, lézerpisztoly céllövészetet, kézigránát
célba dobó versenyt és missziós élménybeszámolót tartottunk a felső tagozatos diákok számá-
ra. A 28-32 fős osztályok az osztályfőnökök vezetésével, kíséretében jelentek meg a foglalko-
zásokon. Összlétszám elérte a 300 főt!

TÁM/4/2021/283 sporteszköz beszerzés: 4 db légpuska
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A pályázatot azzal a céllal adtuk be, hogy forrást szerezzünk jó minőségű (verseny)
puska beszerzésére. A követelmény az volt, hogy serdülők, ifik és juniorok számára megfelelő
fegyver legyen. Tehát könnyen kezelhető, könnyű, és az elsütéshossz állítható legyen. A pá-
lyázat beadásának időszakában és azt követően is kerestük az igényeinknek megfelelő fegy-
vert. Végül a Weichrauch cég által gyártott HW30S mellett döntöttünk, mely a piacon elis-
mert fegyver! Beszerzése nehézségekbe ütközött, mert a nyár elején 1 db volt az országban és
remény is kevésnek bizonyult arra, hogy a pályázati határidő előtt érkezik az országba! Végül
is 2021.11.26-án sikerült a hiányzó 3 darabot is megvenni. Az előző beszerzésekből tanulva
ez alkalommal a fegyverhez megfelelő tokot és karbantartó anyagot is vásároltunk.

Összegezve nagy örömünkre szolgál, hogy kitűzött céljaink elérése érdekében, mely
szerint fiatalok körében népszerűsítsük a lősportot, mi több versenyre készítsünk fel fiatalo-
kat, most már jó minőségű fegyvert adhatunk kezükbe!

Pénzügyi beszámoló:

A pénz felhasználása során két számla keletkezett:

Az AM7S-D 682845 számlán 1 db HW30S puska, puskatok és karbantartóanyag szerepel ….
értékben.

Az SZ/2021/04690 számlán 3 db HW30S puska, 3 db puskatok és 550 db lőlap szerepel ….
értékben.

A számlák összegét tekintve jelentem, hogy a rendelkezésünkre álló összeg 100%-át
felhasználtuk. Köszönet a HS-nek és munkatársainak, hogy az idén megnyitották a nagy érté-
kű eszközök beszerzésének lehetőségét!

TÁM/3/2021/240 Honvédelmi tábor

„Mi leszünk a tartalék, mi vagyunk a jövő”! Ifjúsági honvédelmi tábor,

Székesfehérvár 2021.07.05-10.

A Fejér Megyei Tartalékosokért Alapítvány a Honvédelmi Sportszövetség támogatásá-
val Ifjúsági honvédelmi tábort szervezett 2021. július 05. és 10. között Székesfehérváron. A
Székesfehérvári Szakképzési Centrum Árpád Technikumból 10 fő, a Váczi Technikumból 3
fő, a Széchenyi Technikumból 2 fő középiskolás vett részt a programokban bővelkedő tábor-
ban. 

Napi főbb programok
Hétfő: Belsőbáránd, Zámoly és környéke:    hadisír-gondozás,
Kedd: Budapest: HM Hadtörténeti Intézet és Múzeumlátogatás,
Szerda: Várpalota térsége: az MH Bakony Harckiképző Központ meglátogatása, (Bakonykú-
ti,   Csörlőház és Hajmáskér „0” ponti bázis)
Csütörtök: Csóri Csuka csárda – Őtfa - Baglyas-hegy – Inota útvonalon harci túra, táborverés
a Rózsi tanyán (Csór, Belátó szőlő-hegy). Éjszakai túra.
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Péntek: Rózsi tanya: táborbontás. Rózsi-tanya – Kertész csárda útvonal lejárása.
Szombat: Táborzárás

Részleteiben:

A táborozók hét minden napján részt vettek alaki foglalkozáson, fizikai állóképesség
fejlesztő foglalkozáson.

A táborozók az első napot hadisír-gondozással töltötték el, amelynek során rendbe tet-
ték a Belsőbárándon található II. világháborús hősi emlékkertet, és környékét. Délután a Zá-
molyon található Bucsi leventék emlékhelyét, és még négy, a háborúban elhunyt katona sírhe-
lyét, a Borbála pusztai kopjafák környékét tették rendbe. Kitakarították a Gánt- Kőhányási te-
metőben található II. világháborús emlékhelyet, megnézték a Kápolna-puszta hősi temetőjét.
A munka közben megismerkedtek az adott helyszín történetével, történelmével. 

A 2. napon  tanulmányi kirándulást tettek a Hadtörténeti Intézet és Múzeumba, ahol
megtekintették a fegyvertárat és az aktuális kiállításokat. A napot lőgyakorlással zárták az Ár-
pád Technikum területén kialakított ideiglenes lőtéren. 

Szerda délelőtt az MH Bakony Harckiképző Központnál vendégeskedtek, ahol meg-
nézték a „0” ponti bázist is, valamint Csörlőházi lőteret, ahol lőkiképző foglalkozáson vettek
részt. A kiképzés során megismerkedtek a helyes célzás alapjaival, az álló, a fekvő és térdelő
testhelyzetben történő tüzelés sajátosságaival, szabályaival. Még ezen a napon délután, egy 6
km-es menetgyakorlat várt a résztvevőkre, málhazsákkal és gumifegyverrel, amelynek kereté-
ben alapvető egészségügyi ismeretekre is szert tettek. Az esti órákban légpuska és airsoft lö-
vészettel zárták a napot.

A negyedik nap is alaki foglalkozással kezdődött reggel.

Rövid eligazítást  követően a  két  rajba beosztott  táborozók átcsoportosításra  kerültek  Csór
mellé, ahonnan a Csóri Csuka Csárdától indulva 18 kilométeres menet várt a résztvevőkre
könnyített felszerelésben. Ezen a napon az időjárás nem volt túl kegyes, mivel a 34 fokos me-
leggel is meg kellett küzdeniük a nehéz terep mellett. (képek a Bakonyi portya mappában) A
bőséges ebéd után újabb átcsoportosítás a tábor helyszínére, a Rózsi tanyához, ahol két óra pi-
henő után elkezdődött a tábor és az éjszakai szálláshelyek kiépítése.

A táborépítés után a vacsora helyszínére, és vissza természetesen már gyalog ment a
csapat, mivel ez csak 2,5 km volt. A kora esti időben az éjszakai tájékozódás szabályaival és
lőkiképzési szabályokkal ismerkedtek az airsoft lövészet alatt. Pontosításra kerültek az éjsza-
kai menet szabályai, a végrehajtás rendje. Éjszaka 22-órától 8 km-es éjszakai menetre került
sor. A menet után megszervezték a tábor őrzés-védelmét 2 órás váltásokkal. A legtöbb fiatal
életében először éjszakázott a szabad ég alatt. Ez az élmény örökre megmarad bennük.

Az ötödik napon az éjszakai „pihenés” után gyalogmenet reggelizni! Oda és vissza
ugyan csak 2 km volt, de a fiatalok lábában még benne volt az előző napi és éjszakai menet.
Reggeli után tábort bontottak, majd bevonultunk Székesfehérvárra. Beérkezést követően rövid
pihenő következett, majd a héten használt felszerelés és eszközök karbantartása volt a prog-
ram.
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A zárónap reggelén alaki  foglalkozással  készültünk a táborzárásra.  A heti  teljesít-
ményt értékelte a táborvezető és helyettese. Az alaki formaságokat betartva kiadtuk az emlék-
lapokat, emléktárgyakat, majd összegzést követően leadták a felvett ruházatot és felszerelést.

Étkezés: a tábor minden napján 3x étkezést biztosítottunk a résztvevőknek. A bentla-
kóknak hideg reggelit és hideg vacsorát adtunk, az ebéd minden nap meleg volt, éttermi kö-
rülmények között. (kivéve kedden, amikor Budapesten a HM HIM-ben voltak)

Szállás: A 15 fős állományból 7 fő igényelt szállást. Az Árpád Technikum és Kollégi-
um térítésmentesen  biztosította  részükre  az  éjszakai  elhelyezést.  Az előzetes  egyeztetésen
még ezt a szolgáltatást költségtérítéssel kínálták és a pályázatot ennek megfelelően nyújtottam
be, de tekintve, hogy az ígért kisbuszt nem tudták kiállítani kárpótlásként eltekintettek a szál-
lásdíjtól.

Utazás: A SZFSZC térítésmeneten biztosított 1 db VW Transportert. Tekintve, hogy
az Árpád Technikum is ígért 1 db kisbuszt, de sajnos a gépkocsivezető váratlan megbetegedé-
se miatt nem tudta rendelkezésünkre bocsájtani, bérelnünk kellett 1 db kisbuszt.  Erre a gép-
kocsira vásárolnunk kellett pályamatricát is, valamint a felhasznált üzemanyagot vissza kellett
tankolni  az autóba.  Ennek költségét  Pályázat  módosítással sikerült  biztosítani  úgy, hogy a
szálláson felszabadult összeget felhasználhattuk a gépkocsi bérletre, üzemanyagra és pálya-
matricára.

Ruházat, felszerelés: a táborozók formaruháját részben a FEMETA, részben a MA-
TASZ FMSZ, és részben az Árpád technikum biztosította. A lőkiképzéshez használt fegyvere-
ket, a FEMETA, a gyakorló gumi gépkarabélyokat a MATASZ FMSZ adta használatba.

Kommunikáció: a táborral kapcsolatos híreket a Matasz fmsz facebook oldalán osz-
tottuk meg és onnan minden képviselt (és nem érintett) középiskolának továbbítottuk. Ezen
felül megjelentek híreink a megye katonai, hagyományőrző, honismereti, közéleti közösségi
oldalai, csoportjaiban. Továbbá az országos MATASZ honlapján, fb. oldalán, és több orszá-
gos kiterjedésű közösségi oldalon. A táborozók is megosztották élményeiket, képeiket az is-
merőseikkel, családtagjaikkal. Így összességében táborunkról értesült megye és országszerte
több tízezer ember!

Összegzés: a Honvédelmi Sportszövetségnek köszönhetően a FEMETA-nak módjában
állt egy olyan tartalmas táborprogramot összeállítani és megvalósítani, ami a résztvevőkben
tartósan megmarad.

Élményekben gazdagon, elméleti ismeretanyaggal gazdagodva, fizikailag fáradtan, lebarnul-
va, egyénileg magabiztosabban, közösségileg összekovácsoltan zártuk a tábort. Sérülés, be-
tegség nem zavarta meg a munkánkat! Barátságok kötődtek az egy hét alatt.

Egyöntetű véleményként fogalmazták meg a résztvevők a táborzáró ünnepségen, hogy ez az
egy hét tartalmas és jól szervezett volt, és hogy jövőre is örömmel vennének részt egy hasonló
programon!

Külön kérték, hogy beszámolómban fogalmazzam meg köszönetüket azért, hogy
a táborozás létre jöhetett.
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Összegezve: 

A taglétszám,  a  szimpatizánsok  növelése  érdekében  2021-ben is  részt  vettünk  -  a

COVID szabályokat betartva - a Székesfehérvári városi rendezvényeken, megemlékezéseken,

a Magyar Honvédség helyi alakulatainak rendezvényein amelyre meghívtak bennünket, aktí-

van szerepeltünk, a Hadkiegészítő Parancsnokság toborzó tevékenységét segítettük, a középis-

kolások, és a fiatalok körében is népszerűsítettük a MATASZ tevékenységét. 

Az Önkéntes  Műveleti,  illetve  Védelmi  Tartalékosok,  Területvédelmi  Tartalékosok
körében végzett/tervezett (járási alegységek, 2 kiképző bázis felkeresése, stb) tevékenységünk
elindult és tovább folytattuk a toborzó munkát.

Tovább folytattuk a hadisírgondozó tevékenységünket 2021-ben a Covid-19 jár-

vány ellenére:

- Voltunk Belsőbárándon a községi temetőben található II. világháborús emlék temető-

ben.

- A Hosszútemetőben található I.vh.-s hősi halottak (Tar József m.kir.fhdgy, hősi halált

halt 1914 július, és Tar Pál hdgy hősi halált halt 1916 július, valamint Tar Imre hadap-

ród) közös sírját, emlékművének, gondozását, ápolását 2 alkalommal teljesítettük (Vá-

ci iskola diákjaival).

- A Hosszútemetőben örökbe fogadott katonasírokat folyamatosan gondoztuk. (Pék Ala-

jos 1848-49 főorvos, Koós Ottó m. kir. tábornok, vitéz Teuber Hugó m.kir.szds, Mar-

tonfalvay Miksa m.kir.ezds sirjai).

- 2021 január és február hónapokban négy saját Doni emléktúrát szerveztünk 4 napban,

összesen 160 fő részvételével

A fenti tevékenységeinkbe az idén ismét aktívan bevontuk az Árpád SZKI kadétjait, és

a csatlakozott 10 másik oktatási intézmény honvédelmi szakkörös diákjait, tanárait.

Az Árpád SZKI és a csatlakozott 10 másik oktatási intézmény honvédelmi szakkörösei

részére előadást kettő alkalommal tartottunk a hadisír gondozásról, részt vettünk a DÖK nap-

jaik megszervezésében és lebonyolításában 7 helyszínen.

A MATASZ Fejér Megyei Szervezete, a Helyőrségi Sportbajnokságban is jól képvi-

selte magát ahol 2021-ben az összesített 5-ik helyet szerezte meg, 14 csapat között!!
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A költségvetési számadatok az alábbiak: 

A FEMETA a  HS pályázatokból ….-ot nyert el, ebből elég jól sikerült gazdálkod-

nunk.  Beszereztünk  4  db  versenylégpuskát,  és  kiegészítő  berendezéseket.  Ezekkel  bárhol

megtudunk lövészettel jelenni.

A 2020 évi maradvány összegből a Doni menetek végrehajtására felhasználtunk mind-

összesen: ….-ot

Az országos küldöttgyűlés, és az elnökség ….-ot szavazott meg a 2021-es évre a szá-

munkra, ezzel sikerült jól gazdálkodni, és felhasználni, az év végére ….-unk maradt. Összesen

az év során  ….-ot tudtunk elhasználni.

A beszámolóban leírt tartalmas programok is mutatják, hogy a MATASZ Fejér

Megyei Szervezete, a nehézségek ellenére is jó és tartalmas évet zárt 2021-ben. Ezúton is

köszönjük mindenkinek a támogatást!

Kérem a közgyűlést, hogy a Fejér Megyei Szervezet 2021-es évre vonatkozó be-

számolóját, fogadja el!

Székesfehérvár, 2022. január. 30. -  án.

Nagy Lajos tart. alezredes

MATASZ FMSZ elnök
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