
MATASZ Fonyódi Járási Szervezet 2021. évi beszámolója

BEVEZETÉS:

2020-ban nagy reményekkel alakítottuk meg a járási szervezetet. Abban az évben köszöntött ránk a
pandémiás időszak, mely nagyon lekorlátozta működési lehetőségeinket.
2021. év a túlélés jegyében telt. A megváltozott helyzet, a programok, források korlátozottsága miatt a
tagság megtartására kellett erőfeszítéseket végeznünk. Taglétszámunk a minimális 11 fővel stagnált. 

FŐ RÉSZ
    A.) 2021. évben végrehajtott fontosabb önálló saját programok:

Alapvetően  a  fonyódi  és  a  kaposvári  járási  szervezetünk  tagjai  által  végzett  munka  és  néhány
rendezvény  határozta  meg  az  éves  programot,  melyek  biztosították  a  túlélést  és  a  tagság
kapcsolattartását.

Ezek voltak:

2021.02.06-án és 07-én csatlakoztunk a XXI. Doni Hősök Emléktúra rendezvénysorozathoz.
2021.06.08-án a Széchenyi Imre általános iskola; majd a fonyódi huszárgyermekek részére tartottunk
honvédelmi napot Bodrogon a kaposvári MATASZ bázison.
Ezen kívül néhány tagtársunk egyénileg részt vett rendezvényen, sportrendezvényen.

Ezekről esetenként tudósítást küldtünk a központi weboldalra.

Taglétszám : Stagnál
- 2020. december 31.-i állapotnak megfelelő taglétszám: 11 fő
- ebből tagdíját 11 fő december 31.-ig igazolható módon befizette
- jelenlegi taglétszámból 5 fő tartalékos állományú!

 B.) 2022. évre tervezett főbb feladatok külön táblázatban találhatóak.

Tervezzük a taglétszám növelését, ebből súlyban tartalékos állományú tagokét. 

1.) Kapcsolattartás  a  Magyar  Honvédség helyi  szervezeteivel,  a  megyei  Területvédelmi
Zászlóaljjal, az MH Tartalékképző és Területvédelmi Parancsnokság helyi képviselőivel.

2.) Kapcsolattartás az Önkormányzatok területi és helyi igazgatási szerveivel.

3.) Önkéntes  Területvédelmi,  Önkéntes  Műveleti  Tartalékosok,  Önkéntes  Védelmi
Tartalékosok,  Önkéntes  Területvédelmi  Tartalékosok körében  tervezett  tevékenység  és
toborzó munka.



4.) A  tagság  kegyeleti/hadisírgondozói  és  hagyományőrző munka  érdekében  végzett
tevékenység, hagyományőrzés: Fonyódi Gyermekhuszárok, Zalai Hagyományörző Egyesület

5.) Az ifjúság körében, egy tanintézetben apródprogram elindítása.
 

6.) Aktuálisan tervezendő feladatok a köznevelési intézményekkel tartandó kapcsolatokhoz.
Előkészítés történt.

7.) Egyéb  tevékenység:  kapcsolattartás,  közös  programok  más  járási,  megyei  szervezetekkel,
régiós, országos programokon részvétel.

8.) A.) Gazdálkodás helyzete 2021-ben: A rendelkezésre álló kerettel gazdálkodtunk.

             B.) Gazdálkodási terv 2022-re: Külön táblázatban.

10.  Nemzetközi kapcsolatok és események: Nincs

Fonyód, 2022. január 12.

             Orosz Miklós
                   elnök
                       


