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Beszámoló Alapítványunk 2015. évi tevékenységórőI
1) Minőség és mennyiség vetiiletben:
szakmai feladatok realizáLásáről (un. gyorsjelentés formátumban) már janurár elején tajékoztattuk
honlapjainkon és a FB oldalunkon a tevékenységiink iránt érdeklődőket. Ennek nyomián így
összegezhető a mögöttünk á11ó ídőszak: eredményesen búcsúzunk 20I5-tőt. Eg,, produlctumokban
gazdag, minőségében és visszhangban kedvező, óm leterheltségben kiizdelmes időszak átI mögÓttünk
létt;nk 2j. esztendejében. Megg3lőződésünk szerint nemzetlilzi téptékbennaveltükvárosunk jó hírnevét
és a koz, a honvédelem javát szolgtikuk- Uryanakkor gazdaságitag a talpon maradásunkat pénzüryi
forrás tekintetében Sólyom Lászlő és Göncz Árpád volt körtársasági elnök urak támogatásan
valamint a tÁmop páiyázat2O1-re átnyúló hatása tette lehetővé.

A

Fontos es NÉLKÜLÖZHETETLEN további pénztiryi vagy természetbeni támogatóink voltak:
Székesfehérvár önkormányzata, a NEA-N} szakmai és műkadésl, illetve az NMI pólyózatok, valamint
nem kevés magánszemély, közte kiemelt nagyságrenddel Tuza LászIő ur és baráti köre, a Centenóriumi
Emlékbizottsóg, hazai és kiilfi'ldi művészek és a Simon M. Veronika vezette a1kotó csoport tagiai, a
Dudinszky László válialkozó, a győri Palatia Nyomda és Kiadó Kft, a Szrámadó Kft, a HankooÉ ti'"
MagyarorszÍryKft, a HM EIZrt, a szÉpHÓ Zrt, afehérvarcsurgői ZáÍrrbo Cukrászda, Szihalom kozség,
különféle - ftileg hataron tuli - média felületek, valamint az MTI.

VáIlalkozási tevékenységetnem folytatunk, produkrumunk az alapító okiratíal összhangban l00
Yo-ban közhasznúnak számit. A kiizhasznú jogállásunkat sikerült megtartaní az elóírtmutatoszámok
teljesítésével.Ezzel egyútt azonban ez évben veszteséggel zártuk az évet' ami 20l6-ta tekintve nem
kedvező kiindulási adat.

1.1.

Részletesebben a főbb feladatok bemutatására összpontosítva:

a) februrárban a lubljanai nagykövetséggel partnerségben (hatiáron túli magyarok bevonásával)

I.vh-s keryeleti tűra az Isonzóhoz, Doberdóhoz,
b) "A mi Európánk'' címií''nemzetközi ttirténelmi vetólkedőben kiizreműködés áprilisban, majd a
győáes (sepsiszentgyörgyi középiskolás) csapat tag|ainak júliusban az Isonzó, Doberdó téiség
bemutatása'
c) a20I4-2018-as évekre tervezetten márciustól decemberig I. vh-s nemzetközi festmény kiállítás
2015-ben Pozsony, Homonna, Szihalom, Székelyhíd (Partium), Kiskunhalas, Bp főbb állomásirelyekkel,
melynek során a Centenáriumi Emlékbizottságtól elnyert pályázat keretei között időközúen 25
festménnyel bőviilt (cca 100 db alkotásra gyarapodott) a kollekciónk. Hangsúlyozandó, hogy a képek
zamét grátisz készítettéka miivészek. Az éveken és hatiírokon átn1uló eme projekttink doÁinancia.ia
érezhető a centenárium időszakábarr. Stratégiai célunk 2018 utan Fehérviíronés egy hatráron tuli
településen állandó tiírlatot nyitni aNagy Háboru emlékezetétőrzendőn. Eddig 32 fő művész
d) februartól májusig - partrrerekkel _ háboruban elesetteknek tisztelgő emlékmű állítás és június
5-én avatás Szihalom községben, azonban e téren a mai napig rendezetlen közel 550eFt ígérvényezett
forrás a telepiilés részéről,
e) három ízben hadsírgondozó nyári tábor a Felvidéken a szlovák KvH Beskdy civil szervezettel
együttműködve,
f) októberben - a helyiekkel közösen - Kazinczy Lajos hv ezredesről megemlékezésÉrsemjénben,

/

g) október I7-én (immáron hagyományosan) nemzetközi I. vh-s megemlékezés Ukancban (Slo) a
helyiekkel együtt,
h) nagyszabasú, országhatarokon átívelő 6. alkalommal a Nemzetközi Gyertyagyújtási Akció
november l1-én. Közvetlenül (személyesen illetve email-ben' hagyományos levélben, stb.) mintegy 50_
6a ezer fős célcsoportot (iskolékat, civil szervezeteket, egyhÍrzi személyeket' stb.) szólítottunk meg,
20]5-ben (nem kizárólagosan, de) jobbóra a hatórainkon belüliségre koncentrálva. A közvetetten
(felkért média bevonásával) elért kör létszámáltzaa ezerre becsüljük
Védnöki tisztet viselt 21' fő közismert és neves, a tiszteletet adó életutjukkal rászolgélő színész,
zenész, sportoló, tudós, civil és egyhazivezető, köZülük öten lengyel és szlovák állampolgrírok.
Direkt visszacsatolást kaptunk 13 országot érintően' a tavalyihoz képest egy szerény növekedést
kifejezően' mintegy 18-20 ezer főt érintően. Az előző év kampányának is részese voltak aúnya
mintegy 80 o/a-ratehető, vagyis a hagyományteremtő munkálkodásunk nyomot hagyott.
A kapott fotók, videók szétma sok ezres nagyságrendű, melyekből igyekeztiink a csatlakozókat területi
reprezentativitással meg|eleníteni a FB feltilettinkön. A projektnek Székesfehérvárra és Fejér megyére
koncentrálódása mellett Nagyváradon, Kiskunhalason, Kaposváron és a Felvidéken, valamint főként a
kisebb lélekszámú településeken találtunk igen aktív partnerekre.
i) továbbá: számtalan koszoruzáson és megemlékezésenvettünk tészt, valamint csapat építő
programok megtartásara is törekedttink. Szerény értékben adományoztunk használt ruhiíkat
rászorulóknak. Látható része vagyunk varosunk civil életének,amit az önkormányzaÍ által nyújtott
üímogatások is igazolnak.

Csaltídásként értük meg. hogy (Tarlós úrtól remélt) pénztigyi forrás hiányában nem sikerült
megvalósítanunk Repejovban (Repejő - ÉK-Szlovákia) a hajdani Bp_i l-es hv ezred harcainak
helyszínéntervezett emlékmű áIlritását.

Sajnálatosnak minősítettÍi\ hogy az EP képviselőink egyike Sem reagáIt a megkeresésünkre a

gyertyagyújtási akciónk nyomán.

Az elmúlt esáendőben egyre érezhetőbbéváIt,hogy azújonnan felvállalandó programok mellett

a

korábbi évek folyományaként esedékes visszatérő feladataink számailletve arányasokasodik.
20Ü2 óta - részben az I. vh-hoz kötődően - 5 országban 11 köztéri szobrot, emlékművet állítotnrnk
támogatóink jóvoltábÓl. További 9 teleptilésen lévő katonatemető, kopjaf4 emlékhely építéséhez,
felújításához illetve emlékfa elültetéséhez járultunk |wzzá ielentős összeggel és/vagy élőmunkájával.
Amaz ezet<ltez kötődéstinket legalább évenkéntijelenléttinkkel meg kell őrizniink. Mintegy 15 hazai ós
határon túli civil formációval van rendszeres és érdemi munkakapcsolatunk.
2) 2015. évi egyéb feltételeink alakulása a sajátosságok jegyében:
- aTAM}P befejező mozzanatal júliusban zrírultak (a 3 fbből a tartós továbbfoglalkoztatása 2 főnek más
munkáltatónál lett biáosítv4 1 fonek pedig nálunk valósult meg a 3 hónapos kötelező foglalkoztatás, ám
további lehetőségünkhtiz forriással nem rendelkeáiink, noha a kommrrnikációs szakember iránti igényiink

egyre intenzívebbé válik.
- a2 fő általvégzett belső adminisztrációs teendők ellátását az NMI-tőt elnyert I
fő státus betöltésével
sikerült megoldani (meg|.: 2016-ban is rendelkezésünkre ál1 e nélkiilözhetetlen lehetőség)
- éltünk aGroupama Biztosító felajánlásával, mely szerint kb 1400 db-ból álló (közel felében jó állapotú,
esetenként újszení)bútor kollekciót bocsátott a rendelkezésünkre, ám a hasznosításukra irányuló
(szállítás, raktározás, felvevő piac, sziikséges munkaerő, stb.) mozgásteriink hiányában csupán a ttiredék
hanyadával tudtunk élni. Így lemondtuk a különbözetet.

3) Önkénteseink munkája 201S-berr is meghatarozójaa létrinknek' eredményeinknek. Nem tulzó'
amikor azt állítjuk, hogy az e\tyert pénzforrásainkat önkénteseink teljesítményévelmegdup|áazuk.

Ugyanakkor nem szabad szó nélkül hagyni, hogy a kvalifikált munkaerőt igénylo teendők terén méltán generál
erkölcsi gondokat, amennyiben az érintetteknek (fel_) elszámolható összeg béresítésekora minimálbér van a
jogalkotók által mérvadóként beállítva' miközben esettikben a piaci árak ennek akár 10-1S-szöröse'

Kösziinjük' hory támogattátk tevékenységiinket.BíZunk benne, hogy a továbbiakban is

számíthatunk a nélkülözhetetlen segítségiikre'

4) Feszítő gondjaink (ényegében a korábbi évekhez képest e téren nincs pozitív elmozdulás):

nem kevés utazással jráró munkánkhoz nélktilözhetetlen 17 éves opel pótlása egyre kevésbé
halogatható, miközben az évi 200 eFt cégautó adóval sújtottságunk is kritikus helyzetet jelent számunkra,
- targyi eszközeink lényegében nullára íródtak, pótlásuk (és bővítésiik is) időszerű lenne, ám fonások
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nem állnak rendelkezésre,

Bánkon meglévő ingatlanunk eladását nem halogathatjuk tovább, de közben a PúmagézZrt
szol'gáItatásának kiváltását is meg kell oldanunk a cég számunkra teljesíthetetlen, irreális (egyoldalú)

-a

igénye miatt,
- az aIapítő okiratunk t1ogszabá|y diktálta, nem kevés frasrtráciőt okozó) átalú<ításáva| 2015 tavaszétra
sikerült a közhasznú jogállás megtartásáról szóló bírőivégzéstmegkapnrrnk, de az okman1unknak a

további (öntis igény diktálta) átalakítiísa sem halogatható sokáig (elsődlegesen

a

néwáltoztatás

szükségességeokán),
- az e1múlt két esztendő példája nyomán (illetve egyre nyomasáóbb teher hátténel) meg kell találnunk
legatább ery, de pragmatikusan 3 fő állandó foglalkoztatott személy részéresziikséges bérfedezetet.
5) Összegzés:

- ki kellje1entónünk, hogy jövőbeni a munkaerópiacon foglalkoztatőváváIás nélkül szervezetiink elérte
art a fej\ődési fokot, amikor nem lehetséges a működésünkben további előrelépés. Ehhez pedig _ a
tevékenységünk iránti piaci kereslet hiányában - tőkeerős cégek télmogatását sztikséges elnyemiink.
- egyre nyilvránvalóbbá válóan erőstjdő teherként kell a megoldást keresntink a szewezet vezetésébenaz
utódlasra, valamint a tisáségviselőkre háruló feladatokban is törekedni kell az arányosabb elosztásra.
- mindezekkel egytitt a nemzetközi elismertség, ismertség és hatókor fontos ismérve létiinknek.
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