
MATASZ Sport és Ifjúság tagozat beszámló 2021 évre

A jelenlegi vírushelyzet meghatározta a lehetőségeinket. A korlátozások alatt a pályázatokra helyeztük a 

hangsúlyt. A nyári és az őszi időszak a programok jegyében telt egészen az érvényben lévő korlátozások 

bevezetéséig.

2021. február 26-27 

Bodrog, Somogy megye 

Területbejárás

Résztvevők: Sümegi Ferenc, Veress Vilmos

Házigazdánk a  helyi  polgármester  úr,  Erdei  Norbert  volt  és  csatlakozott  hozzánk a  MATASZ Somogy

Megyei  Szervezet  vezetője,  Horváth  Antal.  Délelőtt  közösen  megtekintettük  a  bodrogi  Frontvonal

Haditechnikai  kalandparkot,  ahol  paintball  pálya,  tengeralattjáró  replika,  katonai  járművek  találhatóak.

Délután  a  Spartan  pályán  vezettek  körbe.  Mindkét  helyszín  kialakításából  adódóan  ideális  alkalmi

rendezvényekhez, de akár több napos táborok lebonyolítására is. 

Kötség: nincs

-

2021 március

Budapest,Feneketlen-tó

Tó takarítás, búvár gyakorlat

Résztvevők: Medek Mikolós, Veress Vilmos

Fővárosi kertészet a BKM Budapesti  Közművek Nonprofit Zrt. kertészeti  divíziója, amely 6.000.000 nm

zöldterületet gondoz. Ide tartozik többek között a Feneketlen-tó is, amely takarításában és gondozásában vett

részt a MATASZ Sport és Ifjúság tagozat. 

Költség: nincs

-

2021. május

Budapest

HS Pályázatok leadása

Résztvevők:Szaló Péter, Veress Vilmos

Négy pályázatot adtunk le a Honvédelmi Sportszövetségnek, amelyből hármat sikeresen fogadtak el. Ezen

pályázatok teljes értékű elszámolása és lezárása megtörtént december 9-ig. A pályázatokkal 5 db terepszínű



búvárruhát  és  1db  szárazruhát  kapott  a  tagozat.  Ezen  felül  a  “Sárgarigók  vonulása”  rendezvény  aktív

szervezői és résztvevői voltunk a Sport és Ifjúság tagozat sikeres program pályázatán keresztül.

Pályázat állapota: teljes mértékben elszámolva, HS által visszajelezve a lezárás

-

2021. május 29

Tata, Fényes-forrás

Szezonnyitó búvárkodás

Szervezők: Gyimóthy Zsolt, Veress Vilmos

Sikeres szezon nyitó, ismeret megújtó programot zártunk.

Költség: nincs

-

2021. június 23

Erdőkertes pisztángos tó

Éjjeli merülési gyakorlatot

Szervezők: Gyimóthy Zsolt, Medek Miklós, Veress Vilmos

A program célja a korlázott látási viszonyok között végrahajtható merülés gyakorlása volt. 

Költség: nincs

-

2021. szeptember 5. 

Budapest

Őszköszöntő fesztivál a Bikás parkban

MATASZ képviselői: Medek Miklós, Veress Vilmos

Újbuda  Sportjáért  Nonprofit  Kft.,  a  Magyar  Szabadidősport  Szövetség  és  a  Szerencsejáték  Zrt.

támogatásával a Budapesti Szabadidősport Szövetség szervezésében valósult meg a program. A MATASZ

Sport és Ifjúság tagozat a BHG búvár standján jelenhetett meg. Az érdeklődők szóbeli tájékoztatást kaptak a

MATASZ tevékenységéről.  Az iránymutató szavak mellett  eszközbemutató és az  igazán bátrak számára

rövid búvárkodás ízelítő is rendelkezésre állt a mobil búvárharangban.

Költség: nincs

-



2021. szeptember 11. 

Budapest

Válassz Sportot Újbudán

MATASZ képviselői: Medek Miklós, Veress Vilmos, Than Károly Gimnázium kadétjai (4fő)

Többtucatnyi egyesület (mintegy 40 sportág) képviseletével immáron tizedik alkalommal rendezték meg a

“Válassz  Sportot  Újbudán  2021!”  rendezvényt.  A  helyszín  ezúttal  is  a  Kánai  úti  Sport,  Szabadidő  és

Rendezvényközpont volt.  Lelkes kadét segítőnkkel  már az érdeklődők megérkezése előtt  felkészültünk a

programra. A központi sátrunkban búvár felszerelések bemutatása történt, a sátor mellett búvár harang várta

a legkisebbeket,  amíg az igazán bátrak a medencében próbálhatták ki  a készülékes búvárkodást.  Sikeres

programot zártunk, amelyen minden korosztály megtalálta a számára izgalmas programelemet.

Költség: nincs

-

2021. szeptember 22. 

Budapest

Beactive Budapest Családi Sportnap a Margitszigeten

MATASZ képviselői: Medek Miklós Veress Vilmos

A  Budapesti  Sportszolgáltató  Központ  (BSK)  által  szervezett  sportnap  a  Fővárosi  Önkormányzat

támogatásával valósul meg. Az egész napos, ingyenes sportprogram az egész atlétikai centrumot betöltötte.

Számos nagy múltra tekintő budapesti egyesület képviselte magát, közöttük megtiszteltetés volt megjelenni.

A MATASZ Sport és ifjúság tagozat a jól bevált gyakorlat szerint eszközbemutatót tartott. 

Költség: nincs

-

2021.10.01-03 

Budapest

Nemzeti Vágta

MATASZ képviselői: Sümegi Ferenc, Veress Vilmos, Gábor Tamás

A Hősök tere melletti MATASZ sátorban statukus búvár eszközbemutatót tarttunk.

Költség: nincs

-



2021.10.01-03

Gyula

Sárgarigók Vonulása

MATASZ képviselői: Szaló Péter, Hoványi Adrián, Veress Vilmos

A Magyar Honvédség 2. vitéz Vattay Antal Területvédelmi Ezred 101. Fekete Imre Területvédelmi Zászlóalj

október 1-3. között rendezte meg a Sárgarigók Vonulása 2021 elnevezésű, országos  és nemzetközi szintű

járőrversenyt.

Sárgarigók Vonulása fantázianevű járőrverseny három etapból állt. Az első napon, pénteken a résztvevők

egy kultúrprogramon vettek részt  Gyulán;  szombat  volt  a versenynap,  amely a  békéscsabai  repülőtéren,

valamint a pósteleki erdőségben zajlott; végül a zárónapon a csabai főtéren volt az eredményhirdetés.

75 fő tartalékos katona résztvételével az ország összes megyéjéből, továbbá Lengyelországból is  érkeztek

versenyzők.  A  MATASZ  Sport  és  Ifjúság  tagozat  csapata  sikeresen  teljesítette  a  rendezvény

versenyfeladatait és szombat este, a verseny pihenőidejében statikus búvár eszköz bemutatót tartottunk. 

Finanszírozás: HS pályázatból, amely teljes mértékben elszámolva, HS részéről visszajelezve az elszámolás

lezárása

-

2021.október 10. 

Budapest IV. kerület

Budapest Mentőszervezetkatasztrófavédelmi gyakorlat

MATASZ képviselői: Veress Vilmos, Hoványi Adrián, Gábor Tamás, Than Károly Rendvédelmi 

Tagozatos tanulói és kadétjai (3-3fő)

A  Budapesti  és  Agglomerációs  Polgárőr  Szervezetek  Szövetsége,  a  Budapesti  Tűzoltó  Szövetség  és  a

Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezetének összefogásával 2015-ben alakult meg a Budapest

Mentőszervezet, melynek fő célkitűzése a budapesti lakosság biztonságának növelése, valamint katasztrófák

elleni kitettségüknek csökkentése a főváros területén működő mentőszervezetek összefogásával.

A Budapest Mentőszervezet  Nemzeti Minősítő Gyakorlat  "árvízi  és vízi  mentő komponensét" A Matasz

Sport  és  Ifjúság  tagozat  a  BHG  búvár  sportegyesülettel  szoros  együttműködésben  vett  részt.  Kadét  és

rendvédelmi tagozatos diákok (3-3 fő) segítsége mellett búváraink eltűnt személy keresésében vettek részt és

vízből történő kimenekítést gyakoroltak. A nap fénypontja egyértelműen az alakzatban végrehajtott dunai

hajózás volt. 



Költség: nincs

-

2021. november 13. 

Budapest, Malom-tó

Szárazruhás búvár gyakorlat

Résztvevők: Veress Vilmos, Gábor Tamás

A HS pályázaton nyert szárazruha első teszte élesben. A ruha a hozzá fűzött elvárásoknak megfelelően 

szerepelt.

Költség: nincs

-

2021. november 30. 

Tata, Magyar Honvédség MH 25. Klapka György Lövészdandár 

Mérnöki tájékoztató a Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program haditechnikát érintő témáiról

MATASZ képviselő: Veress Vilmos

A  hazai  haderőfejlesztés  részeként  számos  új  haditechnikai  eszköz  érkezik  haznánkba.  Ezen  eszközök

üzemeltetése, karbantartása, időszakos szervizelése komoly kihívásokkal jár, szakképzett katonákat igényel.

Ezért  fontos  a  műszaki  érdeklődésű  fiatalok  megszólítása  és  tájékoztatása,  a  katonai  életpálya  modell

népszerűsítése. 

A programon találkozott a múlt és a jövő haditechnikája, statikus bemutató keretén belül megtekinthető volt:

• Leopard 2A4HU harckocsi sínen kihúzott motorral 

• T-72 harckocsi és annak motorja és nyomatékváltója 

• Gidrán többcélú páncélozott harcjármű

• BTR-80 páncélozott szállító harcjármű 

• MAN HX műszaki vontató 

• URAL-4320 műhelygépkocsi 

Kiállításra kerültek továbbá a következő fegyverzettechnikai eszközök:  9mm-es P9RC Parabellum pisztoly, 

9mm-es CZ-EVO-3 Scorpio géppisztoly, 5,56 mm-es CZ BREN-2 gépkarabély, 7,62 mm-es PKM géppuska,

7,62 mm-es Szép mesterlövészpuska, Carl Gustaf gránátvető 



Végül, de nem utolsó sorban megtekinthettük az MWT javítósátor és a szervizeléshez köthető eszközöket, a

folyamatban lévő infrastrukturális fejlesztéseket és a munkakörülményeket. 

Költség: nincs

-

További megjegyzés:

A fent felsorolt programok mellett megemlítem a tagozat MATASZ Budapest II. kerületi szervezet sport

rendezvényein történő megjelenést.

Sikerekben gazdag új évet kívánok 2022-ben!

Veress Vilmos

Sport és Ifjúság tagozat elnök

Budapest, 2021. december. 13.


