
 A 2021. évi program tervezetünkből a vírusjárvány ismét közbeszólt 

2021-ben is  és ezért a terveinkből csak kis rész valósulhatott meg. 

 

 2021-ben két alkalommal tartottunk taggyűlést.  

 

 Egyik alkalommal a 6. sz. Hadkiegészítő és Toborzó Központtal 

közösen köszöntöttük a kerek születésnapi évfordulós tagtársainkat, 

melynek keretében egy dalos műsor összeállítása is  színesítette a 

rendezvényt.  

 

 A másik taggyűlésünkön Császárné Elek Veronika, címzetes rendőr 

alezredes asszony tartott érdekes , figyelemre méltó előadást számunkra a 

vagyonvédelemmel, közlekedéssel kapcsolatos aktuális tudnivalókról. 

 

 Megtartottuk az éves beszámoló taggyűlésünket, ahol beszámoltam a 

2020. évről, továbbá beterjesztésre került az alapszabály módosítása, 

melyet a tagság elfogadott. Ennek alapján az  felterjesztésre került a 

törvényszék felé, melyet a törvényszék regisztrált. 

 

 Június hónapban a klub képviseletében 10 fő vett részt Veszprémben 

a Honvédelmi Miniszter által tartott előadáson. 

 

 Augusztos hónapban, Balatonakarattyán, a Honvédelmi Miniszter Úr 

által kezdeményezett kötetlen beszélgetésen klubunkat 7 fő képviselte. 

 

 Szeptemberben A BEOSZ által Badacsonylábdiban rendezett 

továbbképzésen szintén részt vettünk 5 fővel. Ezen rendezvényen a klubok 

működésével kapcsolatos, aktuális tenni valók hangzottak el, melyek 

nagyon hasznosak voltak számunkra. 

 

 Még ebben hónapban került megtartásra a Városi Könyvtárban, a 

Vidám Nagyik Dalkör új könyvének bemutója, melyen a klub részéről 

többen részt vettünk. Nagyon szép és igényes műsort produkáltak, külön 

köszönet érte! 

 

 Októberben megtartottuk az Idősek Világnapja alkalmából tartott 

összejövetelünket,melyen a tagság szép számmal részt vett, és örömmel 

fogadott. 

 



 Ebben hónapban lebonyolítottuk az Életet az Éveknek Veszprém 

Megyei Szervezete által szervezett kártyaversenyt, ahol tagjaink, illetve 

csapataink jól szerepeltek. 

 Köszönet a rendezvény lebonyolításában nyújtott munkájáért az 

abban  résztvevő tagjainknak. 

 

 November hónapban sajnos a járvány hullám ismét megerősödött, 

így korlátozások akadályozták meg a további rendezvények megtartását, 

melynek okán a karácsonyi ünnepségünk is elmaradt. 

 

 Részt vettünk a városi rendezvényeken, ahol klubunkat is 

képviseltük. 

   Március 15-én, 

   augusztus 20-án az Országzászló Emlékműnél, 

   augusztus 28-án a Pápai Hósok Emlékművénél, 

   október 06-án a Március 15. téren az Aradi Vértanúk 

napján, 

   október 23-án a PIETA emlékműnél, melyeknél minden 

esetben a Klub nevében elhelyeztük a megemlékezés virágait. 

 

 Május 21-én megemlékezést tartottunk a Ejtőernyős Emlékműnél, 

ahol szintén koszorút helyeztünk el. 

 

 Az Idősek Világnapja alkalmából megemlékezést tartottunk a Huszár 

Közösségi Ház bejáratánál elhelyezett emléktábláknál. 

 

 Szociális munka területén tevékenységünk eredményeként 2021-ben 

6 fő tagtársunk részesült segélyben. 

 

 A fentieken túl szeptember hónapban került megrendezésre a 

Bázisrepülőtéren a Bajtársi Találkozó, ahol több tagtársunk is részt vett.  

 

 Az év folyamán a BEOSZ, a HNYKOSZ, a HTBK által kiírt 

pályázatokra is sikeresen adtuk  be igényünket, melyeket el is fogadtak.  

 A kapott átadott támogatások (pályázati összegek) felhasználása 

megtörtént, azokról a támogatók részére az elszámolások felterjesztésre 

kerültek. 

 
  


