
    A MATASZ Kisvárdai Járási Szervezet 2021. évi beszámolója

A szervezet megnevezése, címe: Matasz Kisvárdai Járási Szervezet, 4517. Gégény, 
Rákócz u 122

1. A tagszervezet 2021 -ben végzett tevékenységei:
-  2020-21 tanévben  20 Szabolcs  Sz.-B.  megyei  általános,  és  közép  iskolában  heti
rendszerességgel  az ifjúság hazafias  és  honvédelmi  nevelését  szabadidős  formában
szervezése/végrehajtása mintegy 600 fő részvételével MATASZ támogatás zéró
Ezen felül:
-  január,  február  hónapban a IX.  Emlékmenet  a  Doni  Hősökért  2x100 kilométeres
emlékező-és  sportrendezvény  megvalósítása  42  település  bevonásával.  MATASZ
támogatás zéró
- március, Ébredő Bükk túlélő tréning végrehajtása 40 fő kadét és ött-s részvételével.
MATASZ támogatás zéró
Települési  Március  15  rendezvények  kadét  dísz-őr  és  koszorúvivő  szolgálata  8
alkalom összesen 40 fő kadét
- április, Hegyvidéki tréning (hegymászó-technika) végrehajtása 3 nap 40 fő kadét és
ött-s részvételével MATASZ támogatás zéró
-  május,  Zodiac  tréning  (vizi  sportok)  végrehajtása  3  nap  40  fő  kadét  és  ött-s
részvételével. MATASZ támogatás zéró
Kadét Instruktor képzés navigáció/tereptan 3 nap 30 fő kadét és ött-s részvételével.
Iskolai  lőképesség fejlesztő  foglalkozások (projekt  jelleggel  testnevelés  óra keretén
belül)  10  iskola  teljes  felső  tagozat  mintegy  1600  diák  részvételével.  MATASZ
támogatás zéró
A  Magyar  Honvédelem  Napja  (május  21.)  és  Hősök  Napja  alkalmából  iskolai
megemlékezések és honvédelmi nap szervezése lebonyolítása 10 iskola mintegy 2000
diák résztvevő MATASZ támogatás zéró
-  június,  Nemzeti  Összetartozás  Napja  települési  megemlékezéseken  dísz-őr  és
koszorúvivő szolgálat 8 település.
Kadét Instruktor képzés Rádió-és jelkommunikáció, Egészségügyi ismeretek, lövészet
vezetői képzés 3 nap 30 fő kadét éa ött részvételével. MATASZ támogatás zéró.
Nyári táboroztatásra való felkészülés anyag karbantartás
1 turnus kadét tavi tábor 56 fő táborozó részvételével 10-18 éves korosztályokban.
MATASZ támgatás zéró
4  turnus  Erzsébet  táborban  1-1  katonás  nap  (védelmi  nap)  lebonyolítása  150  fő
táborozó részvételével. MATASZ támogatás zéró.
3  turnus  kadét  hegyvidéki/erdei  tábor  160  fő  táborozó  részvételével.  MATASZ
támogatás zéró
2 turnus kadét dzsungel tábor 96 fő táborozó részvételével. MATASZ támogatás zéró.
1 turnus kadét folyóparti tábor 30 fő táborozó részvételével.
MATASZ támogatás zéró



Szeptember
Az új tanévben a Kadét Program beindítása a településeken
100  kilométeres  Kratochvil  Emlékmenet  megszervezése  lebonyolítása  25  település
összesen 2500 résztvevő. MATASZ támogatás zéró
Október
Hadisír, és kegyeleti misszió folyamatos novemberig, 40-50 fő kadét résztvevő
Október 6 megemlékezések dísz-őr, koszorúvivő szolgálat 10 település 50 fő kadét
október 23 megemlékezések dísz-őr, koszorúvivő szolgálat 10 település 50 fő kadét
november
Hősök temetője hagyományőrző tagozat 2800 sír gyertya gyújtás 30 fő
december
tájékozódási futó veseny, barlangász túra, karácsonyi szeretet misszió
stb, stb, stb.
 

2. A  tagszervezet  2021  -ben,  a  Honvéd  Kadét  Programmal  kapcsolatos
tevékenységei: 

Önálló  szabadidős  Kadét  Programot  üzemeltetünk,  de  2022-ben  sem zárjuk  ki  az
együttműködést megkeresés esetén.

3. A Szervezet további, 2022 -as tevékenységére vonatkozó tervek.

Az  előző  évnek  megfelelően  hajtjuk  végre  terv  szerint  a  programunkat,  hasonló
létszám adatokkal

5. Kadét Programra vonatkozó tartalmi kérdések

●  éves óraszám: 500/ település 
● helyszín: 20+
● gyakoriság:

o  hetente egy
o havonta négy 
o egyhetes nyári tábor 7x  

● az elméleti és gyakorlati foglalkozások aránya 20/80
● foglakozási témák 

o katonai élmény

● gyakorlati képzés formái: terep

o katonai élmény

6.Humán erőforrás



6.1. Kadétok

● létszám 600+
●  korosztályi összetétel 10-18
● a telephelyen kívül hány km-es földrajzi, közigazgatási határból állnak össze a 

kadétok? Magyarország
● hány iskolából állnak össze? 20+

6.2. A szervezet felnőtt tagjaira vonatkozó kérdések
          
            Hány főből áll a szervezet? 10

6.3. A kadétképzést végző felnőttekre vonatkozó kérdések

Kikkel oldják meg a foglalkozásokat?
● Fizetett alkalmazottja van-e a kadétképzésnek? nincs

o pénzügyi juttatásért hány fő / alkalom/ óra díjazásban részesül? nincs

● Önkéntesek látják el a feladatokat? igen

6.4. A képzést végzők iskolai végzettsége
● érettségi  
● főiskola  
● egyetem  

8. A szervezet pénzügyi erőforrási 

● saját forrás

9. Egyéb, a szervezet által fontosnak tartott kérdések:

Javaslatokat várunk az alábbi témákban is
● Mekkora összegből tudnának gördülékenyen működni

A becsatolt 2022-es költségvetési terv alapján

● látnak-  e  lehetőséget  helyi  más  szervek  (iskolák,  kollégiumok,  rendőrség,
katasztrófavédelem és mások) bevonására a HKP iskolarendszerű tanórán kívüli HKP
kiterjesztésére

Igen

Gégény, 2022. január 25

                                                                                                           Dankó László sk.
                                                                                           Matasz Kisvárdai Járási Szervezet
                                                                                                                elnök


