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Tárgy: 2021. évi beszámoló, költségek

2022. évi programterv

Tisztelt Elnök Úr!

Küldöm a MATASZ Pécsi Járási Szervezet 2021. évi beszámolóját, valamint a 2022.

évi programtervezetét a 6. sz. körlevélben megadott pontokat figyelembe véve.

2021. ÉVI BESZÁMOLÓ, KÖLTSÉGEK

BEVEZETÉS:

1.) 2021. év  feladatai,  programjai  végrehajtásának  rövid  (pár  mondatos)

értékelése/2022. év tevékenysége fő irányainak, feladatainak  rövid (pár mondatos)

leírása.

A koronavírus  járvány  következtében  a  2021-es  év  szintén  nem a  megszokott  módon

kezdődött és még mindig nem a megszokott módon zajlik az élet 2022-re sem. 

Szervezetünk 2019. december 19-én alakult klub formájában 9 fővel. A gyorsaság a 2020-

as országos elnökségi ülés előtt és miatt alakult így. 2021-re a Pécsi Járási Szervezet 26 főre

bővült. 

Pécsett  május  9-én  a  köztemetőben  sor  került  a  II.  Vh.  befejezésének  76.  évfordulója

alkalmából  megrendezett  koszorúzásra.  A  Magyar  Tartalékosok  Szövetsége,  Széles  Ernő

dandártábornok  nevében  és  a  Baranya  megyei  szervezet  nevében  Pécsi  Járási  Szervezet

koszorúzott.  A  koszorúzás  szerény  körülmények  között  zajlott  a  Covid-19  járvány

következtében. Koszorúkat helyeztünk el a Szovjet-Bolgár emlékműnél és a Német-Magyar

emlékműnél a pécsi köztemetőben.

A MATASZ Pécsi Járási Szervezete 2021 júliusában vitorlás hajótúrán vett részt a Honvéd

Vitorlás Egyesület nyílt napján. A 19 fős csapatunkat Adorján Árpád ny. ezredes-kapitány

fogadta  a  balatonszemesi  kikötőben,  ahonnét  2  hajóval  indultunk  útnak.  Vízi  mentés
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szimuláció és úszás szerepelt a programban a Balaton közepén. Júliusban sűrű programunk

volt,  mivel  ebben  a  hónapban  került  megrendezésre  a  Honvédelmi  Sportszövetség

támogatásával  a  „Két  keréken  az  I-II.  világháborús  balatoni  front  helyszínein”  nevezetű

biciklitúránk is. A csapat koszorúzással és gyertyagyújtással tisztelgett  a Hősök előtt,  akik

részt vettek a Balaton melletti háborús harcokban.

Augusztusban  a  Honvédelmi  Sportszövetség  támogatásával  többalkalmas

sportprogramokon vettünk részt, amelyeken éles lövészeti oktatás és gyakorlat, honvédelmi

alapismereti óra, lőelmélet, fegyverismeret és judo oktatás is volt. A Magyar Honvédség 6.

Sipos  Gyula  Területvédelmi  Ezred  Baranya  megyei  Területvédelmi  Zászlóaljtól  érkeztek

előadók, akiktől harci elsősegélynyújtást is tanulhattunk. A foglalkozásokon térképolvasást,

tájékozódást, kézjeleket, rádiózást és kommunikációt is elsajátítottunk, gyakoroltunk.

A  MATASZ Pécsi  Szervezete  október  4-én  a  Magyar  Tartalékosok  Napja  alkalmából

ismét koszorúzást szervezett a Kossuth szobornál Pécsett és 23-án megemlékeztünk az 56-os

forradalomról a pécsi 48-as téren, ahol ünnepi beszédet mondott Péterffy Attila polgármester

és elhelyeztük koszorúnkat.

A  programszervezési  keretből  ismét  lehetőséget  kaptunk  laser  harcra  a  pécsi  Laser

Cornerben,  2021-ben  többször  is  lehetőségünk  volt  részt  venni  egy-egy  eseményen,

amelyeken a csapat egyre jobban teljesít a harcok során.

A  szervezet  a  Honvédelmi  Sportszövetség  pályázatán  elnyert  egy  eszközbeszerzési

támogatást  is,  amelynek keretén belül elektromos puska szettet  és lövedékfogót is sikerült

beszerezni, így a tagok bármikor gyakorolni tudják a célbalövést.

FŐ RÉSZ 

2.) (A.) Beszámoló, B.) Program Terv külön pontban felsorolva itt):

A.)  2021.  évben  végrehajtott fontosabb  feladatok,  programok  (országos,  regionális

programokon való részvétel, önálló saját programok, események) részletezése:

Mi Mikor Hol Kik  vettek

részt

Költségek Miből

Laser harc 2021 teljes év Pécs Tagság ….. Központi

támogatás
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II. Vh. 76. évforduló 2021. 05. 09. Pécs Elnökség ….. Központi

támogatás

Hajótúra 2021. 07. 20. Balaton Tagság - Központi

támogatás

Biciklitúra 2021. 07. 23-26 Balaton Tagság,

érdeklődők

….. HS

pályázat

Lövészet, judo 2021. 09. Pécs Tagság ….. HS

pályázat

Magyar

Tartalékosok Napja

2020. 10. 04. Pécs Tagság,

érdeklődők

….. tagdíj

80%-a

Bevétel: tagdíj …..

Kiadás: Központi támogatásból ….. tagdíj 80%-ából ….. koszorúra.

Tagdíjmaradvány: …..

(3 db koszorú: ….. iroda: patronok …..)

Minden költség rendezve van, nincs folyamatban elszámolás.

Taglétszám: 

 2021. december 31.-i állapotnak megfelelő taglétszám: 26 fő

 ebből tagdíját 24 fő december 31.-ig igazolható módon befizette

 kilépettek száma: 0 fő

 tagfelvételek száma: 15 fő

 jelenlegi taglétszámból 1 fő tartalékos állományú

2021. évi programtervek

B.)  2021.  évre  tervezett főbb  feladatok,  programok  (országos,  regionális,  szomszéd

megyei  programokon való részvétel,  önálló  saját  programok,  események)  I.  féléves,  II.

féléves csoportosításban, külön kiemelve, amelyeket az MH TTP megyei munkatársaival,

együtt egy Közös Éves Megyei Feladattervbe is bedolgozásra kerül.
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I. félév

A  2022.  évi  taggyűlésre  február  végén  került  majd  sor,  amelyen  az  elnök  ismerteti

beszámolót, a 2021-es évről, majd kitér a 2022. évi programtervezetre.

A szervezet szert tett oktatási eszközökre is a 2021-es év során, amivel folytatni szeretnénk

a  gyakorlást  továbbra  is.  Az  idei  évre  6  lőgyakorlaton  szeretnénk  részt  venni  és  tovább

folytatni a gyakorlást az elektromos puskákkal.

Az idei évben szeretnénk folyamatosan, havonta eljárni laser harcolni és ha lehetőségünk

adódik rá ismét részt venni a Honvédelmi Sportszövetség pályázatában. A tavalyi biciklitúra

sikereknek örvendett, így majd valamilyen más helyszínre is szervezésre kerül majd.

II. félév

2022 őszére több koszorúzást is tervezünk. Október 4-én a Magyar Tartalékosok Napja

alkalmából, 23-án az 56-os Forradalom évfordulója alkalmából koszorúznánk. Ha lehetőség

adódik megmérettetjük magunkat Nagybarcán a Honvédelmi Többtusa versenyen. 

Igyekszünk  majd  minél  több  rendezvényen  részt  venni,  amelyekre  esetleg  meghívást

kapnánk. A tavalyi évben Tóth János SzFHE elnök több rendezvényre is meginvitált minket,

amelyeken részt vettünk, reméljük idén is tartani fogjuk a kapcsolat.

A taglétszám 2021. 12. 31-én 26 fő, 2021-ben 15 fővel bővült a létszám, vagyis a tavalyi

tervet létszámnövelés szempontjából sikerrel megugrottuk, egy fő tartalékos katona tagja a

szervezetnek.

Tervszám a taglétszám növelésére 2022-ben: 10 fő + 2 tartalékos.

További civil belépőket és 2 fő tartalékos katonát szeretnénk megnyerni az év folyamán.

3.) Kapcsolattartás  alakulása/tervezett  alakítása,  toborzó  munka,  nemzetközi

kapcsolatok

Terveink  között  szerepel  az  Önkéntes  Járási  Területvédelmi  Századdal  való

kapcsolatfelvétel.

Szervezetünk tagjai 18-25 éves korúak, tehát szükségünk van katonai iránymutatásra, ezért

a  helyi  KIKNYP  felé  fordulunk,  tavaly  a  járványhelyzet  miatt  nem  sikerült  felvenni  a

kapcsolatot.
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Felkértük Széles Ernő ny. dandártábornok urat, hogy a járványügyi intézkedések feloldása

után együtt látogassuk meg a MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság

(KIKNYP)  pécsi  központját  vele  és  a  megyei  elnökkel.  Tervezzük,  hogy  Bátori  Katalin

irodavezető  asszony  és  csapatával  együtt  tartanánk  meg  a  pályaorientációs  napot  a  pécsi

középiskolákban.  A  kapcsolatfelvétel  után  ennek  a  programnak  a  részletes  kimunkálása

szükséges.

Nyílt túra hirdetése:

A II. világháborús emlékhelyek, temetők megtekintését idén is nyílt biciklitúra keretében

tartjuk meg, hogy növelni tudjuk a szimpatizánsaink körét és láthatóvá tudjuk tenni a Magyar

Tartalékosot Szövetségét.

Pécs, 2022. 02. 13.

Keller Petra

MATASZ Pécsi Járási Szervezete

elnök


