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AZ ELNÖKSÉG BESZÁMOLÓJA 

A 2021. ÉVI TEVÉKENYSÉGRŐL 

 

Tisztelt Közgyűlés! Kedves Tagtársak! 

A Honvéd Nyugdíjas Klub (továbbiakban: Egyesület, vagy Klub) – bár figyelt a pandémiás 

helyzetre – de hagyományainak megfelelően 2021-re is programokkal gazdagon 

megtöltött munkatervvel készült. Ismét volt egy-két on-line alkalmunk és „kiscsoportos 

foglalkozás”, de számos rendezvény nagyszámú személyes részvétellel zajlott. 

Szervezeti élet területe, törvényességi megfelelés 

A veszélyhelyzet során – a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére 

vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI. 16.) Korm. 

rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 1. § (1) bekezdése alapján – a tervezett tavaszi 

időben, az Egyesület Közgyűlést a tagok személyes részvételével nem tarthatott, 

ugyanakkor a beszámolási és nyilvánosságra hozatali kötelezettsége május 31-ével 

határidős maradt. 

A törvényes működés fenntartása érdekében, a 2020. évben végzett munkáról és 

gazdálkodásáról, az Egyesület 2021. évi munkatervről és a hozzá kapcsolódó 

gazdálkodási tervről, a felügyelőbizottság jelentésére is figyelemmel, a Honvéd Nyugdíjas 

Klub Elnöksége határozott. A veszélyhelyzet megszűnését követően, a Korm. rendelet 5. § 

(1) (2) és (7) bekezdései alapján július 02-ára összehívott rendkívüli Közgyűlés a 

napirendjére tűzte az Elnökség döntéseit és elfogadta a beszámolókkal, a munka- és a 

gazdálkodási tervekkel kapcsolatos előterjesztéseket. 

A korlátozások megszűntével a Közgyűlés elfogadta a Felügyelőbizottság elnöke, Bánáti 

Csaba lemondási szándékát és megválasztott a FEB új tagját Vékony Lajost. A bizottság – 

tagjai közül – Kertész-Farkas Sándornét választotta elnökének. 
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A Klub új szabályzót nem alkotott, régit nem módosított. 

Az Egyesület megtette kötelező jelentéseit a Központi Statisztikai Hivatal, az Országos 

Bírói Hivatal és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal felé, s letétbe helyezésre került a Klub 

2020. évről készült beszámolója. 

Meglévő együttműködési megállapodás alapján folytatta az Egyesülettel közös 

tevékenységet (az egyesület működésének támogatása, a rendezvények szervezése, 

sport- és turisztikai tevékenység területén): 

 a szabadszállási Polgármesteri Hivatal, valamint Gazdasági-műszaki Ellátó és 

Szolgáltató Szervezete; 

 az MH Tartalékképző és Támogató Parancsnokság; 

 a Kígyós Horgászegyesület; 

 a Nagy Sportágválasztó Kft., Budapest; 

 Magyar Szabadidősport Szövetség, Budapest. 

Az elmúlt esztendőben is közel húsz szervezet, vállalkozás, egyéni vállalkozó támogatta – 

külön megállapodás nélkül, rendezvény helyszínbiztosítás, rendezvénytámogatás, 

túraszervezés, személyszállítás területén) az egyesületi tevékenységet.1  

Köszönjük a segítségüket! 

De folytatódott a közös tevékenység a Honvéd Nyugdíjas Klub és a Szabadszállási ÁMK 

József Attila Közösségi Ház, Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény (továbbiakban: 

Közösségi Ház), továbbá az MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó 

Parancsnokság (továbbiakban: KIKNYP) 13. Hadkiegészítő és Toborzó Iroda 

(továbbiakban: 13. HTI) (Kecskemét) között, és megvolt a kapcsolat a BEOSZ és BEOSZ 

DAR szövetségekkel, valamint a régió társ-tagegyesületeivel is. 

A 2021. január 1-jei induló létszám az egységesített tagnyilvántartásban (valamennyi 

rendes, tiszteletbeli és pártoló jogállású tag egy jegyzékbe került) 121 fő volt. Az év során 

 belépett 5 fő: Ambrus László, Csiernyik Pálné, Horváth Ferenc, Pozsár Antal és 

Szombati Lászlóné 

 kilépő nem volt; 

 elhunyt 1 tagtárs, Csepela Mária ny. főtörzsőrmester; 

 „Tiszteletbeli tag” cím nem került átadásra; 

 „Pártoló tag” címet kapott 5 fő (rendes tagi jogviszonyuk módosult). 

Az Egyesület létszáma 2021. december 31-ére 125 főre változott (100 fő rendes tag, 6 fő 

tiszteletbeli és 19 fő pártoló tag). 

A tagság átlagéletkora közel egy esztendőnyit nőtt: 66,45-ről 67,38 évre (nem volt fiatal 

belépő, és egy-egy évvel érettebb lett mindenki). A korelnök személye nem változott, 

továbbra is Bilki Ferencné (92 év) viseli ezt a pozíciót, az „ifjoncoknál” is Nagy Tibor (31) 

maradt a junior címviselő. 

                                                           

1 A támogatók és a támogatási területek az 1. számú mellékletben láthatók. 

 



Az Elnökség beszámolója a 2021. évi tevékenységről (2022.03.25.)       3 
 

Az elmúlt esztendőben új egyesületi tagkártya készült és került kiadásra. 

Az Egyesület közösségének tevékenysége, eredményei az elmúlt esztendőben sem 

maradtak észrevétlenül.2 

A honvédelmi miniszter 

 március 8-a, a Nemzetközi nőnap alkalmából emléktárgyat adományozott Kertész-

Farkas Sándorné részére; 

 május 21-e, a Magyar Honvédelem Napja alkalmából, a Honvédelemért Kitüntető 

Cím II. fokozatát adományozta Bánáti Csaba ny. őrnagy és Farkas Zoltán János ny. 

alezredes, III. fokozatát Kupeczik Pál ny. alezredes és Révész Ferenc ny. őrnagy 

részére; 

 október 1-je, az Idősek Világnapja alkalmából,  

Udvarnoki János ny. százados részére. 

A Magyar Honvédség parancsnoka 

 május 21-e, a Magyar Honvédelem Napja alkalmából emléktárgyat Szalai László 

részére; 

 október 2-a, Szabadszállás helyőrség megalakulása 70. évfordulója alkalmából 

viseleti kisplasztika elismerést adományozott dr. Báldy Zoltán Szabadszállás volt 

polgármestere és Darabos József Szabadszállás polgármestere részére. 

A Honvéd Nyugdíjas Klub megalakulása 45. évfordulója alkalmából az MH 

Tartalékképző és Támogató Parancsnokság parancsnoka egyesületi zászlót 

adományozott a Honvéd Nyugdíjas Klub közössége részére. 

Július 2-án, az Egyesület ünnepi közgyűlésén, a Honvéd Nyugdíjas Klub megalakulása 

45. évfordulója alkalmából  

 az MH Tartalékképző és Támogató Parancsnokság parancsnoka emléktárgyat 

adományozott 4 fő; 

 az MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság parancsnoka, 

elismerő oklevelet adományozott 4 fő; 

 Szabadszállás Város polgármestere emléklapot adományozott 2 fő; 

 a Bajtársi Egyesültek Országos Szövetsége elnöke emléktárgyat adományozott 4 fő; 

 a BEOSZ Dél-alföldi Régió elnöke emléklapot adományozott 2 fő részére. 

 a HNYK Elnöksége rendes tagi státuszukból kiemelve, PÁRTOLÓ TAG címet 

adományozott 5 fő részére, továbbá ÉVFORDULÓS EMLÉKPAJZS elismerést 

adományozott 8 fő, ÉVFORDULÓS EMLÉKPLAKETT elismerést adományozott 6 fő és 

ÉVFORDULÓS EMLÉKÉREM elismerést adományozott 30 fő részére. 

Október 2-án, a XVI Helyőrségi Honvédtalálkozón, a HNYK Elnöksége, Szabadszállás 

helyőrség megalakulása 70. évfordulója alkalmából a HNYK Elnöksége ÉVFORDULÓS 

EMLÉKPLAKETT ÉS DÍSZOKLEVÉL elismerést adományozott 10 fő; ÉVFORDULÓS EMLÉKPLAKETT 

ÉS EMLÉKLAP elismerést adományozott 12 fő részére. 

                                                           
2 Az elismerések a 2. számú mellékletben láthatók. 
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Az Egyesület Elnöksége, az egyesületi munkát támogató tevékenység elismerésére, a 

kiemelt támogatói cím különböző fokozatait adományozta 10 vállalkozó / vállalkozás / 

szervezet részére. 

Köszönet az Egyesületért végzett munkáért! 

Hagyományőrző tevékenység 

A közösségi lét mellett és részeként kiemelt feladatunk a hagyományőrzés. 2021-ben bár 

némileg ritkábban találkoztunk, de a kiemelkedő rendezvényeinket megtartottuk. 

Születésnapunkhoz képest némi időeltolással, de július 2-án, megalakulásunk 45. 

évfordulója alkalmából ünnepi Közgyűlést tartottunk. Az eseményhez illő megemlékezés 

mellett számos elismerés került átadásra, kiemelve a sorból az MH Tartalékképző és 

Támogató Parancsnokság parancsnoka által adományozott egyesületi zászlót. 

Az ünnepségen Kapi Gábor, a Nótáskapitány szerzett vidám perceket a jelenlévőknek. 

Kegyelettel emlékeztünk a Honvéd Emlékhelynél elhunyt tagtársainkra, ahol nt. 

Pálinkásné Balogi Beáta lelkészasszony kért áldást nyugodt pihenésükre. 

Részesei voltunk a szeptember 04-i Nyárbúcsúztató és Arató Felvonulás Kunsági Ízek 

főzőversenyének, ahol Szabadszállás Város polgármestere és a Kisvárosunkért Egyesület 

elnöke, ajándékkosár díjban részesítette az I. helyezésért a HNYK Barátok Fc., II. 

helyezésért a Honvéd Nyugdíjas Klub főzőcsapatát. 

Megemlékezést tartott az Egyesület  

 január 12-én, a Doni áttörés emléknapján, a II. világháborús emlékműnél. Az 

eseményhez kvíz-vetélkedőt hirdettünk, melyen I. helyezést ért el Sztupák Zoltán 

Mátyás, II. lett Baki Mária, III. helyezést értek el Kishalmi Istvánné, Udvarnoki János 

és Farkas Zoltán.  

 március 15-én, az 1848-49-es forradalom és szabadságharc emléknapján, a ’48-as 

honvéd emlékműnél. Az eseményhez kvíz-vetélkedőt hirdettünk, melyen I. helyezést 

ért el Sztupák Zoltán Mátyás, II. lett Baki Mária, III. helyen végzett Farkas Zoltán 

János és Spaics József.  

A kvíz nyertesek a megemlékezések részeként kapták meg díjaikat. 

 május 21-én a Magyar Honvédelem Napja és a közelgő Magyar Hősök Emlékünnepe 

alkalmából, a ’48-as honvéd emlékműnél. 

 november 11-én, az Emlékezés Napján, csatlakozva a Nemzetközi Gyertyagyújtási 

Akcióhoz. A megemlékezésre készült el a „Pipacs, a holtak vérvirága” című kép, 

Csomák Lászlóné, Cserzsi textilszobrász alkotása, amely a Gyűjteményben került 

elhelyezésre. Mindkét világégés szabadszállási áldozatainak emlékművénél koszorút 

helyeztünk el és mécsest gyújtottunk 

Nyolc év kihagyás után ismét Nemzetközi Repülőnap és Haditechnikai Bemutató volt 

Kecskeméten (augusztus 28-29-én), melyen tagjaink is részt vehettek. (Sajnos nem sokan 

éltek a lehetőséggel.) 
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A Trianoni békeszerződéshez kapcsolódóan tervezett Trianon kiállítást, egyesztendős 

csúszással tudtuk csak megtekinteni. Szeptember 9-én látogattunk Királyszállásra a Nagy-

Magyarország Parkba, ott kerültünk a Magyar Kálvária 1918-1920 című kiállítás hatása 

alá. Egy úttal megismerkedtünk az MH Bakony Harckiképző Központ életével - és 

konyhájával, koszorút helyeztünk el az 1994-es aknavető robbanás áldozata, Kránitz Antal 

emlékfalánál és a laktanya névadójának, Kossuth Lajosnak az emléktáblájánál. Ezt 

követően egy "várkapitányi" idegenvezetéssel ismertük meg a középkor - Thury 

Györgyhöz kapcsolódó - időszakának történelmi emlékeit, szokásait, használati eszközeit 

és fegyvereit a várpalotai Thury várban. 

Október 2-án emlékeztünk meg Szabadszállás Helyőrség megalakulása 70. évfordulójáról 

és az MN 2067 104/2. honi légvédelmi rakétaosztály megalakulása 60. felszámolása 30. 

évfordulójáról (a pandémia miatt egy esztendős csúszással). A helyőrségi évforduló 

alkalmából a Gyűjtemény falára emléktábla került, és a rakétaosztály önálló emlékszobát 

kapott. 

Kommunikációs munka: 

Az egyesületi külső és belső kapcsolattartásban a legfontosabb lehetőséget az internet 

világa adja, a honlap, a közösségi oldalak, a levelező rendszerek és az üzenő rendszerek. 

A tagság mintegy kétharmada (65 %) érhető el elektronikus levelezéssel. 

Az év során végrehajtásra került a honlap felújítása, a tárhely bővítése, fejlesztésre került 

a TOURDASH rendszer is, így a járványügyi rendszabályoknak megfelelően, a túrák 

célmunkahelyein megszűntek a tumultusok. Az emléklapok kinyomtatása minden túrázó 

számára otthon biztosított. 

A saját weboldal naprakészségének biztosítása mellett továbbra is kiemelt figyelmet 

fordított az Elnökség és a munkáját segítő bizottságok az Egyesület tevékenységéről szóló 

hírek más elektronikus, illetve nyomtatott sajtóban történő megjelentetésére is. A helyi 

online hírmondóban naprakészen, a nyomtatott Szabadszállási Hírmondóban 

negyedévente olvashatunk a Honvéd Nyugdíjas Klub eredményeiről, de kiemelt 

események alkalmával a megyei nyomtatott és elektronikus sajtóban, illetve a BEOSZ és 

a Magyar Honvédség oldalán is hírt kaphatunk eseményeinkről. Híreink eljutnak a társ 

közösségi oldalakra is. 

Az év során – a megyei napilapból – megismerhette az olvasó Horváth Balázs életútját és 

a honvéd hagyományok továbbvitelében végzett munkáját; továbbá Bánáti Csaba, a 

harcjármű-technikusok doyenjének életpályáját. De beszámolót olvashattunk a 

honvédtalálkozó, a közgyűlés és a Strázsa túra rendezvények alkalmából is.  

Az egyesület napi tevékenységét nyomon követhetik a látogatók a klub honlapján, de a 

Google felületeinken is több mint 600 a havi megjelenések száma (levelek, tárhelyeken 

tárolt cikkek, fotók megtekintése stb.). Sokan kísérik figyelemmel az Egyesület közösségi 

oldalait is (a Klub oldalának több mint 350, a túraegyesületnek több mint 1000 követője 

van). 
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A Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége „30 év a honvédelem szolgálatában” 

jubileumi kiadványába terjedelmes anyag jelent meg Horváth Balázs és Buza Vince 

tollából, az Egyesület hagyományőrző, valamint sport- és túra tevékenységéről. 

A klubösszekötők és az elektronikus elérés együttese a tagi kapcsolattartásban jól 

működik, bár némi fennakadás okoztak a járvány miatti megbetegedések, és bizony a 

klubtagok elkényelmesedése. 

Bár rendszeres a tagnyilvántartás pontosítása, a tagság személyi adataiban még mindig 

van egy-két – elmaradt közlésből, adatpontosításból adódó – hiány. 

Gazdálkodási terület 

A gazdálkodási eredmények részletes és számszaki értékelésére a gazdálkodási 

beszámolóban kerül sor. 

De itt is el kell mondani, az Egyesület alapvető működési feltételei biztosítottak voltak, 

melynek forrásai: 

 az előző évi 1.296 eFt maradvány; 

 a tagdíjbefizetésekből beérkező 563 eFt tagi hozzájárulás; 

 a személyi jövedelemadó 1 %-ából befolyt 398 eFt támogatás; 

 a Nemzeti Együttműködési Alap pályázatán jóváhagyott 1.300 eFt; 

 a BEOSZ pályázatán jóváhagyott 475 eFt; 

 Szabadszállás Város Önkormányzatától érkezett 150 eFt támogatás, és 

 az év közben az egyes rendezvényekhez beérkező hozzájárulás, regisztrációs 

díj, valamint a helyi vállalkozóktól érkező természetbeni támogatások, a 

működési feltételekhez való térítésmentes hozzájárulás, a kedvezményes 

árubeszerzés. 

Az esztendőt jelentős, 999 eFt-os egyenleggel zárta a Klub.  

Az Elnökség 2021. évben is eredményesen és határidőre elszámolt az esedékes pályázati 

támogatásokkal, a személyi jövedelemadó 1 %-a biztosította forrásokkal, az Egyesület 

részére juttatott egyéb összegekkel. Köszönet a pályázatírásban, a gazdálkodási 

tevékenységben és az elszámolásban résztvevők munkájáért. 

Sport- és túratevékenység  

A pandémiás helyzet alapvetően befolyásolta a szabadidős tevékenységeket, akadályozta 

a sportversenyek szervezését. 

A Barátok FC. futballcsapat a múlt évben is működött, a járványügyi előírások adta 

lehetőségek közt, heti rendszerességgel megtartotta edzéseit. 

Nem volt lehetőség megszervezni a városi sportnaphoz, a városi napokhoz kötődő, 

hagyományos kispályás labdarúgó bajnokságokat. 

Örvendetes, hogy augusztus 29-én megrendezésre kerülhetett a Zöld Ász Vándorkupa, 

melyen öt csapat vett részt. Bár nem került a dobogó legmagasabb fokára, de a Klub két 

induló csapatából az első veretlenül lett második helyezett. 
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A Strázsa Túraegyesület programjai is lényegesen eltértek az előzetes elképzelésektől, a 

rendezvény naptárakba leadott tervektől. Sajátságos volt, hogy a járványhelyzet miatt 

beszűkült idő intervallum miatt egy-egy rendezvénynapra a szokásostól 6-8-szor több 

esemény került meghirdetésre, ami a kisebb látogatottsági számokat eredményezett a 

túrák során. A bizonytalanság ellenére azonban így is közel 1.600-an látogatták meg a kiírt 

Strázsa túrákat. 

A VIII. Strázsa Honvéd Teljesítménytúra (459 fő) április 17 én, a VII. Nyári Strázsa túra 

(311 fő) június 5-én, az Őszi Strázsa Teljesítménytúra (az Európai Sporthét és a Világ 

Gyalogló Nap rendezvénysorozat részeként, 260 fő) szeptember 25-én és a Téli Strázsa 

túra (500 fő) december 18-án gyűjtötte össze a természetjárás és a túrázás kedvelőit. 

Újdonság volt, hogy a téli túra során – bár eddig is kérte az Egyesületük – de most először 

biztosították a résztvevők 52-es úton történő áthaladását rendőrök és a polgárőrök. 

Ötvenfős csoport vett részt a 2021-es bortúrán, amelyre most Szekszárd helyett Hajóson, 

illetve a Vörös mocsár tanösvény térségébe látogattak az érdeklődők. 

A mások által szervezett túrákon való részvétel 2021-ben, a járvány miatt minimális volt. .  

Szabadszállás az elmúlt esztendőben is sikeres állomáshelye volt az Ötpróba 

rendezvénysorozatnak. E mellett a Világ Gyalogló Nap alkalmából meghirdetett 

pályázaton a túraegylet – kategóriájában – második helyezett lett, melynek 

eredményeként számos sporteszközt, turista-térképet és pólót nyert. Mindezek az 

Egyesület évzáró rendezvényén tombolanyereményként találtak gazdára. 

Természetesen a túrafelkészülések részeként nem maradt el a meglévő túraútvonalak 

karbantartása sem. 

Érdekvédelem, érdekképviselet 

Az Egyesület alapcéljainak megfelelően folytatta tagjainak, továbbá az MH KIKNYP 

gondozási körébe tartozó személyeknek az érdekképviseletét. Érdeksérelem miatt 

panasszal, beadvánnyal – arra irányuló segítségkéréssel – senki nem jelentkezett. 

A szociális tevékenység során az adategyeztetések, segélyezéssel kapcsolatos teendők 

során az MH KIKNYP 13. HTI kérésére, az Iroda munkatársai iránymutatásával, 

segítettünk összeállítani a szükséges kérvényeket/beadványokat és az igazoló 

okmányokat. 

Egészségügyi és szociális munka 

A járványhelyzet nem kedvezett a közösségi tevékenységeknek, így nem volt mód az 

időskori élet sajátosságai, az egészségmegőrzés és prevenció, az egészséges életmód 

tárgykörben programszervezésre. 

Májusban Az MH KIKNYP 13. HTI biztosított 15 fő részére tartós élelmiszert, melyhez 

adategyeztetés, szociális felmérés társult. 
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A Bajtársainkért Alapítvány (a honvédelmi miniszter által biztosított keretből) október-

november hónapban 3 fő, nem a honvédség gondozási körébe tartozó személy kapott 

segélyt, valamint a gondozási körbe tartozók közül, 3 fő kapott. 

Az Elnökség javaslatára, decemberben, 17 fő kapott 5.000 - 5.000 Ft értékben, vásárlási 

utalványt az Egyesülettől. 

Kegyeleti tevékenység 

A Szabadszállási Honvéd Emlékhely folyamatosan gondozott, az emlékpark és a 

Parancsnokok Parkja „A leromlott városi területek rehabilitációja Szabadszálláson” 

pályázat keretében megújult. 

Állami ünnepeinken, történelmi események évfordulóin, kegyeleti napokon rendre 

megemlékezünk halottainkról, koszorút helyezünk el, mécsest gyújtunk a Szabadszállási 

Honvéd Emlékhely kopjafáinál, az I. és II világháború áldozatainak emlékműveinél, az I. 

világháborús hadisírkert sírkőcsoportjánál, a ’48-as honvéd emlékműnél és a Bem 

emléktáblánál. 

Az Egyesület Elnöksége – kérésre - tájékoztató segítséget nyújt az elhunyt bajtársak, 

munkatársak hozzátartozói részére, részt vesz a búcsúztatásban, képviselteti a 

közösséget a gyászszertartásokon. 

2021-ben elbúcsúztunk Csepela Mária ny. főtörzsőrmestertől, tagtársunktól, elköszöntünk 

Nagy Károly polgári alkalmazottól, Fejes Sándor ny. mk. ezredestől, Balogh József ny. 

őrnagytól, Horváth Zoltán ny. mk. ezredestől, Ányos Zsigmond ny. mk. alezredestől. 

A 2021-es esztendő rendezvényei 

Az előzőekben már említett rendezvényeken túl van még miről beszámolni. 

 Az Elnökség februárban, az 1848–49-es forradalom és szabadságharc kezdete 173. 

évfordulója, a modern parlamentáris Magyarország megszületésének napja, március 

15-e alkalmából kvízjátékra invitálta az érdeklődőket. 

 Március 8-án, ez alkalommal virtuálisan köszöntötte a hölgytagokat a Klub 

férfiközössége. 

 Március 15-én szűk körű emlékező közönség helyezte el a ’48-as honvéd 

emlékhelynél, a Bem emléktáblánál és a Petrovics-ház emlékhelyen a kegyelet 

koszorúit. 

 Május 21-én – a Magyar Honvédelem Napja és a közelgő Magyar Hősök 

Emlékünnepe alkalmából – a ’48-as honvéd emlékhelynél koszorúzott az Elnökség. 

 Június 16-án az Egyesület képviselői köszöntötték a félévszázados jánoshalmi Bem 

József Honvéd Nyugdíjas Egyesület. 

 Július 01-jén Kiskunmajsán, a IX. Regionális nyugdíjas kulturális fesztiválon 

képviseltette magát az Egyesület. 

 Augusztus 25-én, Kalocsán vett részt a Klub a BEOSZ DAR XXV. Régió Bajtársi 

Találkozóján és a XX. Kistérségi Találkozón. Itt köszöntötte a Honvéd és 

Rendvédelmi Szervek Bajtársi Egyesületét megalakulása 50. a Kalocsai Honvéd 
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Kulturális Egyesület Kalocsai Légvédelmi katonák Hagyományőrző Körét 20. 

évfordulója alkalmából. 

 November 18-án, Balatonakarattyán, az MH Rekreációs, Kiképzési és Konferencia 

Központban tartotta a BEOSZ a XXIX. Katonanemzedéki Találkozót, melyen az 

Egyesület is képviseltette magát;  

 November 2-án, a Halottak Napja alkalmából a Szabadszállási Honvéd Emlékhely 

kopjafáinál koszorúzással és mécses gyújtással emlékezett az Egyesület az elhunyt 

katona- és munkatársakra. 

 December 31-én, a városi rendezvényen emlékezett a Klub Petőfi Sándor 

születésnapjára. 

Részt vettünk az államalapítás és az államalapító Szent István király emléke nemzeti 

ünnepén, az 1956. évi forradalom és szabadságharc kezdetének, valamint a Magyar 

Köztársaság 1989. évi kikiáltásának a napja alkalmából szervezett városi 

rendezvényeken. 

Az Egyesület képviselői megjelentek a BEOSZ és a BEOSZ DAR küldöttgyűlésein (VII.14. 

Budapest, VII.27. Jánoshalma, Király-tanya). 

Tisztelt Közgyűlés! 

Ahogy a bevezetőben említettem, programokkal gazdagon megtöltött munkatervvel 

készültünk, és a tervekből sok szép eredmény adódott a Honvéd Nyugdíjas Klub 

közössége számára. 

Kihasználva a Közgyűlés adta nyilvánosság lehetőségét, szeretném megköszönni 

mindazok tevékenységét, munkáját, segítségét, akik hozzájárultak ahhoz, hogy a Klub 

működjön, hogy jól működjön, hogy hasznos és elfogadott része legyen a város életének, 

és hogy továbbra is tehesse, és tegye a dolgát: 

 köszönöm az aktív klubtársaknak a programok szervezését, rendezését, a 

kiértesítési, látogatási tevékenységet, az emlékhelyeinken végzett munkát; 

 köszönöm a turisztikai tagozat szervező és rendező tevékenységét; 

 köszönöm az egyesület részére nyújtott támogatást, segítséget, rendezvényi 

közreműködést  

o Szabadszállás Város Önkormányzatának és a Gazdasági-műszaki Ellátó és 

Szolgáltató Szervezetének; 

o az MH Tartalékképző és Támogató Parancsnokságnak; 

o a Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó Parancsnokságnak és a 13. 

Hadkiegészítő és Toborzó Irodának; 

o a Bajtársi Egyesületek Országos Szövetségének; 

o a Szabadszállási ÁMK József Attila Közösségi Háznak; 

o a Petőfi Sándor Általános Iskolának; 

o mindazon magánszemélyeknek, vállalkozásoknak, akik/amelyek személyi 

jövedelemadójuk 1 %-át részünkre felajánlották, vagy bármilyen módon 

hozzájárultak a Honvéd Nyugdíjas Klub tevékenységéhez. 
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Köszönöm az 

 Atlasz Busz Kft.; 
 Bács-Kiskun Megyei 

Szabadidősport Szövetség; 
 Birkás Bor és Pálinka Ház; 
 CSO-KER Kft.;  
 Győgyei Bírtok; 
 Kiskunsági Erdészeti és 

Faipari Zrt; 
 Kígyós Horgász Egyesület; 
 Kisvárosunkért Egyesület; 
 Magyar Szabadidősport 

Szövetség; 

 Nagy Sportágválasztó Kft.; 
 REAL Élelmiszer Üzletház; 
 Szabadszállás Jövőjéért 

Egyesület; 
 Szali-Busz Kft.; 
 SZITEP Kft.; 
 SZP Kiskun Kft; 
 Tegyünk Fülöpszállásért 

Egyesület; 
 Tóth Autómix Kft.; 
 ZeroFeeling Kft; 
 Zöld Ász étterem; 

 

vállalkozásoknak és szervezeteknek, továbbá Bajusz Gábor, Boczka László, Csomák 

László, Czégány Judit, Müller Zoltán, Ozsváth János, Szabó Imre, Szívós László, Szűcs 

Sándor, Tóth István, Tóth János id., Varga József, Varga László egyéni vállalkozóknak a 

rendezvények anyagi és helyszíni támogatását, a személy- és teherszállításban, a 

felújításokban, a szakmai anyagok biztosításában nyújtott segítséget.  

Végül és nem utolsó sorban szeretném megköszönni valamennyi egyesületi tisztségviselő 

kitartását, türelmét és fáradozását, amit a közösség érdekében végzett munkájuk során 

tanúsítottak. 

Köszönöm a figyelmüket! 

 

Mellékletek: 

1. számú: Az egyesületi tevékenység támogatói (1 lap) 
2. számú: Az Egyesületben, az Egyesületért végzett munka elismerése (4 lap) 
 

Szabadszállás, 2022. március 25. 

 

 Farkas Zoltán János ny. mk. alezredes 
 egyesületi elnök 
 
 
Készült:1 példányban 
Egy példány: 9+5 lap 
Itsz.: 113 
Készítette: Horváth Balázs István 
Kapja:  1. számú példány: Irattár  
 másolatban csatolva a közgyűlési jegyzőkönyvhöz 
 elektronikusan megjelentetve a hnyk.hu egyesületi honlapon 
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1. számú melléklet a HNYK Elnöksége 2022.03.25-i beszámolójához 
 

Az egyesületi tevékenység támogatói 

 

1. Meglévő együttműködési megállapodás alapján folytatta az Egyesülettel közös 

tevékenységet: 

 a szabadszállási Polgármesteri Hivatal, valamint Gazdasági-műszaki Ellátó és 

Szolgáltató Szervezete (HNYK működésének támogatása, városi és egyesületi 

rendezvények szervezése; „Parancsnokok parkja” rendbetétele); 

 az MH Tartalékképző és Támogató Parancsnokság (együttműködés a 

hagyományápolás, a honvédelmi nevelés, a sport-turisztika területén); 

 a Kígyós Horgászegyesület (eszközhasználat, pályázat írás, működés); 

 a Nagy Sportágválasztó Kft., Budapest (a strázsa túrasorozat bevonása az 

„Ötpróbával Tokióba” rendezvénysorozatba, évente megújításra kerül); 

 Magyar Szabadidősport Szövetség, Budapest (Európai Sporthét, Világ Gyalogló 

Nap szervezése, eseményekre kerül megkötésre). 

 

2. Külön megállapodás nélküli támogatták az egyesületi tevékenységet: 

 Bács-Kiskun Megyei Szabadidősport Szövetség, Kecskemét (bevonás az 

„Egészséges Bács-Kiskunért” rendezvénysorozatba); 

 Kisvárosunkért Egyesület (túrarendezvények, működés) 

 Szabadszállás Jövőjéért Egyesület, Müller Zoltán vállalkozó (emléktábla 

készítés, emlékszobai terepasztal anyagbeszerzés); 

 Szabó Imre, Zöld Ász étterem (rendezvény helyszínbiztosítás, 

rendezvénytámogatás, túraszervezés); 

 Tóth János, Tóth AUTO-MIX Kft. (rendezvény helyszínbiztosítás, 

rendezvénytámogatás, túraszervezés); 

 ZÉRÓFEELING Kft. (rendezvénytámogatás, anyagi támogatás); 

 SZITEP Kft. (rendezvény helyszínbiztosítás); 

 CSO-KER Kft. (rendezvénytámogatás, anyagi támogatás); 

 SZP Kiskun Kft. (rendezvénytámogatás, anyagi támogatás (2021-ben 

megszűnt)) 

 Szívós László ev. (rendezvénytámogatás, anyagi támogatás); 

 Birkás Bor és Pálinka Ház (rendezvénytámogatás) 

 Tegyünk Fülöpszállásért Egyesület (TEFE) („Kunsági Barangoló” megyei 

túrasorozat lebonyolítása) 

 Ozsváth János, Bajusz Gábor, Varga László vállalkozók 

(rendezvénytámogatás) 

 Atlasz Busz Kft. (személyszállítás, rendezvénytámogatás); 

 Szali-Busz Kft. (személyszállítás, rendezvénytámogatás); 

 KEFAG Zrt. (túrarendezvények, emlékmű létesítés támogatása); 

 Győgyei Birtok (túraszervezés, rendezvénytámogatás). 
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2. számú melléklet a HNYK Elnöksége 2022.03.25-i beszámolójához 

 

Az Egyesületben, az Egyesületért végzett munka elismerése 
 

Május 21-én, a Magyar Honvédelem Napja alkalmából, a honvédelmi miniszter a 

Honvédelemért Kitüntető Cím II. fokozatát adományozta Bánáti Csaba ny. őrnagy és 

Farkas Zoltán János ny. alezredes részére. 

A Honvéd Nyugdíjas Klub megalakulása 45. évfordulója alkalmából került átadásra: 

 a honvédelmi miniszter által, május 21-e, a Magyar Honvédelem Napja alkalmából 

adományozott Honvédelemért Kitüntető Cím III. fokozata Kupeczik Pál ny. alezredes 

és Révész Ferenc ny. őrnagy részére; 

 a honvédelmi miniszter által március 8-a, a Nemzetközi nőnap alkalmából 

adományozott emléktárgy Kertész-Farkas Sándorné részére; 

 a Magyar Honvédség parancsnoka által, május 21-e, a Magyar Honvédelem Napja 

alkalmából adományozott emléktárgy Szalai László részére. 

Október 1-jén, az Idősek világnapján A honvédelmi miniszter által március 8-a, a 

Nemzetközi nőnap alkalmából adományozott emléktárgy 

A Honvéd Nyugdíjas Klub megalakulása 45. évfordulója alkalmából: 

 az MH Tartalékképző és Támogató Parancsnokság parancsnoka egyesületi zászlót 

adományozott a Honvéd Nyugdíjas Klub közössége részére;  

 az MH Tartalékképző és Támogató Parancsnokság parancsnoka emléktárgyat 

adományozott Bilki Éva ny. zászlós, Buza Vince ny. alezredes, Farkas Zoltán János 

ny. mk. alezredes és Horváth Balázs István ny. mk. ezredes részére; 

 az MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság parancsnoka, 

elismerő oklevelet adományozott Asbóth György, Kishalmi István, Nagy András és 

Sztupák Zoltán Mátyás részére; 

 Szabadszállás Város polgármestere emléklapot adományozott Tóth Józsefné és 

Udvarnoki János ny. százados részére; 

 a Bajtársi Egyesültek Országos Szövetsége elnöke emléktárgyat adományozott Bur 

János ny. törzszászlós, Kishalmi Istvánné, Szépné Horváth Katalin és Udvarnoki 

Jánosné részére; 

 a BEOSZ Dél-alföldi Régió elnöke emléklapot adományozott Dóra Tibor ny. 

törzszászlós és Sallai László részére; 

Július 2-án, az Egyesület ünnepi közgyűlésén, a HNYK Elnöksége, a Honvéd Nyugdíjas 

Klub megalakulása 45. évfordulója alkalmából 

 rendes tagi státuszukból kiemelve, PÁRTOLÓ TAG címet adományozott 

o Antalné Szláva Anikó, Bozzayné Vogl Klára, Faragó György, Nosza Lajos és 

Tóth László egyesületi tagok részére. 

 ÉVFORDULÓS EMLÉKPAJZS elismerést adományozott 

o dr. Salacz László országgyűlési képviselő, 

o Hazuga Károly ny. altábornagy, BEOSZ elnök, 
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o Baráth István vezérőrnagy, az MH Parancsnoksága törzsfőnök támogató 

helyettese, az egyesület tiszteletbeli tagja, 

o Sándor Zsolt vezérőrnagy, az MH Támogató Parancsnokság parancsnoka, 

o dr. Báldy Zoltán, Szabadszállás volt polgármestere, az egyesület tiszteletbeli 

tagja, 

o Darabos József Szabadszállás polgármestere, az egyesület tiszteletbeli tagja 

o Szabó Imre, az egyesület pártoló tagja és 

o Varga József, az egyesület pártoló tagja részére. 

 ÉVFORDULÓS EMLÉKPLAKETT elismerést adományozott  

o Csinga Mihály ezredes, az MH Tartalékképző és Támogató Parancsnokság 

törzsfőnöke, az egyesület tiszteletbeli tagja, 

o Dolányi Sándor ezredes, az MH Anyagellátó Raktárbázis parancsnoka, 

o Bozóki János ezredes, az MH Légijármű Javítóüzem parancsnoka, 

o dr. Kovács György ny. mk. ezredes, a BEOSZ-DAR elnöke, 

o Durgó Tamás alezredes, az MH KIKNYP Toborzó és érdekvédelmi Osztály 

osztályvezetője és 

o Gáldonyi Sándor őrnagy, az MH KIKNYP 13. Hadkiegészítő és Toborzó Iroda 

vezetője részére. 

 ÉVFORDULÓS EMLÉKÉREM elismerést adományozott  

o Szűcs Imre ezredes, az MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó 

Parancsnokság parancsnoka, 

o Bajusz Gábor, a Szabadszállás Települési Értéktár Bizottság elnöke, 

o dr. Benkő Attila, a Szabadszállási Ipari és Technológiai Park Kft. ügyvezetője, 

az egyesület pártoló tagja, 

o Birkás Menyhért, az egyesület pártoló tagja, 

o Bugyi Andrásné, az egyesület tiszteletbeli tagja, 

o Csomák László, az egyesület pártoló tagja, 

o Fábián Krisztián, a Szabadszállási ÁMK József Attila Közösségi Ház 

intézmény-vezetője, 

o Fodor Mihály, a Szabadszállási Bűnmegelőzési Egyesület elnöke, 

o Győgyei Csaba, az egyesület pártoló tagja, 

o Kristóf András, a Szabadszállás Önkormányzati Tűzoltóság parancsnoka, 

o Müller Zoltán, a Szabadszállás Jövőjéért Egyesület elnöke, 

o Szabó Sándor, az egyesület pártoló tagja, 

o Szekeres Mihály, az egyesület pártoló tagja, 

o Szívós László, az egyesület pártoló tagja, 

o id. Szőke Péter, az egyesület tiszteletbeli tagja, 

o ifj. Szőke Péter, az SZP KISKUN Kft. ügyvezetője, az egyesület pártoló tagja, 

o Szűcs Attila egyéni vállalkozó, 

o Tóth János, a Tóth Autómix Kft. tulajdonosa, az egyesület pártoló tagja, 

o Vanyúrné Lázár Erzsébet, a Petőfi Sándor Általános Iskola igazgatója, 

o Varga István, az egyesület pártoló tagja részére, továbbá 
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o Derecskei Lászlóné, Dóra Tiborné, Dorogi Kálmán, Gáspár Ferencné, Mádi 

Sándorné, Páli Lukácsné, Puskás Istvánné, Sallai Lászlóné, Spaics József ny. 

mk. ezredes és Tóth Ernőné egyesületi tagok részére. 

Október 2-án, a XVI Helyőrségi Honvédtalálkozón, Szabadszállás helyőrség megalakulása 

70. évfordulója alkalmából 

 a Magyar Honvédség parancsnoka viseleti kisplasztika elismerést adományozott dr. 

Báldy Zoltán Szabadszállás előző polgármestere és Darabos József Szabadszállás 

polgármestere részére. 

 a Honvéd Nyugdíjas Klub Elnöksége ÉVFORDULÓS EMLÉKPLAKETT ÉS DÍSZOKLEVÉL 

elismerést adományozott  

o Tömböl László ny. mk. vezérezredes, a Honvéd Vezérkar egykori főnöke, 

o Szabó János ny. mk. vezérőrnagy, az MN Páncélos- és Gépjárműtechnikai 

Kiképző Központ parancsnoka, 

o Bozó Tibor vezérőrnagy, az MH Tartalékképző és Támogató Parancsnokság 

parancsnoka, 

o Varga József ny. dandártábornok, az MN 104/2. Honi légvédelmi tüzérosztály 

parancsnoka, 

o Spaics József ny. mk. ezredes, az MN Páncélos- és Gépjárműtechnikai 

Kiképző Központ parancsnoka, 

o Vass József ny. ezredes, az MN 104/2. Honi légvédelmi tüzérosztály 

parancsnoka, 

o Bence András ny. mk. alezredes, az MH Gépjárműtechnikai Honvéd 

Szakközépiskola igazgatója, 

o dr. Balázs Sándor r. alezredes, Szabadszállás előző polgármestere, 

o dr. Báldy Zoltán, Szabadszállás előző polgármestere, 

o Darabos József, Szabadszállás polgármestere részére. 

 Az Elnökség ÉVFORDULÓS EMLÉKPLAKETT ÉS EMLÉKLAP elismerést adományozott 

o Csinga Mihály ezredes, az MH Tartalékképző és Támogató Parancsnokság 

törzsfőnöke 

o Dolányi Sándor ezredes, az MH Anyagellátó Raktárbázis parancsnoka 

o Esküdt Lajos ny. ezredes, a Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége 

koordinációs elnökhelyettese, 

o Rigó János r. alezredes, rendőrségi tanácsos, a Kunszentmiklós 

Rendőrkapitányság kapitányságvezetője, 

o Cserháti Ákos ny. mk. alezredes, a 24. Harckocsiezred Baráti Kör elnöke 

o az MN 104/2. Honi légvédelmi tüzérosztály emlékszobája berendezésében, a 

szervezésben részvételért Holczmann Mihály ny. őrnagy, Hibácskó Ferenc ny. 

r. alezredes és Péter György ny. alezredes, 

o Dorogi Kálmán, az emlékszobai terepasztal készítője 

o Gáldonyi Sándor őrnagy, az MH 13. Hadkiegészítő és Toborzó Iroda vezetője, 

o Varga József, pártoló tagunk és  

o Müller Zoltán, a Szabadszállás Jövőjéért Egyesület elnöke, a helyőrségi 

emléktábla készítője részére. 
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 Az Egyesület Elnöksége, az egyesületi munkát támogató tevékenység elismerésére 

o „Az Egyesület háromszoros arany fokozatú támogatója” címet adományozott 

Nosza Lajos egyéni vállalkozó, Varga József egyéni vállalkozó, a ZERO-

FEEING Kft. és a Zöld Ász fogadó, étterem részére, 

o „Az Egyesület arany fokozatú támogatója” címet adományozott GAZDASÁGI- 

MŰSZAKI, ELLÁTÓ és SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET, a Magyar Szabadidősport 

Szövetség, a Szabadszállás Jövőjéért Egyesület  

o „Az Egyesület háromszoros ezüst fokozatú támogatója” címet adományozott az 

az Atlasz Busz Kft. részére, 

o Az Egyesület ezüst fokozatú támogatója” címet adományozott a Bács-Kiskun 

megyei Szabadidősport Szövetség részére, 

o Az Egyesület bronz fokozatú támogatója” címet adományozott a Birkás Bor és 

Pálinka Ház részére. 


