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BESZÁMOLÓ
A POFOSZ XIV. kerületi szervezet 4 éves munkájáról /2015-2018/
Nehezen indult a 2015-s esztendő. Ebben az évben ismét kidőlt egy kemény
„tölgy” szervezetünkből: április 24-én eltávozott földi életéből Szécsi István,
akinek a nyomdokába nem volt könnyű belépni. Kívánságának megfelelően
vettem át a XIV. kerületi szervezetet, valamint az 1956 Öröksége Alapítvány
elnöki teendőit, a tagság szavazatát bírva.
Nem sokkal később 2015. májusban Dégi András lemondása után a POFOSZ
országos elnökévé választották Lengyel Jánost. Ebbe az elnökségbe választott a
POFOSZ küldött gyűlése humán politikai elnökhelyettesnek, a többi
elnökhelyettessel együtt. Név szerint:
Németh Árpádné gazdasági elnökhelyettes
Szatmáry László
szervezési elnökhelyettes
Forgács János
állami és egyéb kitüntetésekért felelős elnökhelyettes
Most, hogy visszatekintek az elmúlt 4 évre, nyugodtan leírhatom Pál apostoltól
szabadon: „Futásomat elvégeztem, Hitemet megtartottam.” Embert próbáló
évek zúdultak rám. Kaptam hideget-meleget. Majdnem belerokkantam, de itt
vagyok és talpon maradtam.
Mi is történt ez alatt a négy év alatt, a teljesség felsorolása nélkül:
Létszám:
Ismeretes, hogy a POFOSZ második, hivatalos megalakulása 1989-s évre
tevődik. A XIV. kerület régi árkusai alapján /név, lakcím/ a
TAGLÉTSZÁM a XIV. kerületben:
1989: 186 fő
2015:
65 fő /Levélben leértesített: 58 fő
E-mailon leértesített: 7 fő
Visszajött levél:
22 fő
A 65 főből aktív fizető volt: 13 fő
Sajnos a kor adott és Bajtársaink közül sokan eltávoztak az Égi Birodalomba, 1
tagunk átigazolt a IX. POFOSZ szervezetbe
A 4 éves ciklus alatt:
2015-2018-ban
Újonnan belépő tag: 12 fő
Folyamatban lévő tagfelvétel: 4 fő
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A meglévő létszámból aktív befizető: 23 fő
2018 évben eddig befizetett tagdíj: 101.500.-Ft
Bevételeinket folyamatosan PÁLYÁZATOKON való részvétellel is növeljük.
/A Zuglói Önkormányzat 2016 évben 300.000, 2017-ben 180.000, 2018-ban
350.000.-Ft támogatást nyújtott. Felhasználási beszámoló megtekinthető:
www.pofosz.inf.hu
www.1956oroksege.x3.hu honlapokon.
RENDEZVÉNYEINK
Közös irodánkat – melynek telephelye: Budapest XIV. kerület Nagy Lajos király
útja 155 szám alatt található – a Zuglói Vagyonkezelő ZRT-től béreljük, bérleti
díjért.
A rezsi költséget / bérleti díj, gáz, villany, víz és csatornázási díj/ a POFOSZ fizeti.
A bérleményben három civilszervezet tevékenykedik: POFOSZ XIV. POFOSZ
1956-os Hagyományőrzők és az 1956 Öröksége Alapítvány.
Rendezvényeinket, taggyűléseinket, és egyéb szervezett összejöveteleket:
minden hónapban, a tagság részvételével és a hagyományőrzőkkel közösen
rendezett előadásokon tartjuk a Nagy Lajos király úti irodánkban, neves
előadók meghívása mellett.
Kivéve, amikor meghívott vendégeinket a POFOSZ központ fogadja be.
MEGEMLÉKEZÉSEK
Nemzeti ünnepeinken, együttesen veszünk részt. A részvételen történő
szervezést felváltva végzem az 1956-os Hagyományőrző tagozat elnökével.
További megemlékezések: Vidéki bajtársaink sírjánál, Újköztemetőben,
Nemzeti sírkert, Fehér márvány keresztjénél.
ÉLŐ TÖRTÉNELEM ÓRÁK
Fő irányelvünk a fiatalok bevonása, történelmünkről valós tájékoztatás. Ezt
leginkább az események helyszíneinek bemutatásával, kirándulásokkal tudjuk
még inkább megismertetni.
KAPCSOLATTARTÁS, EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS:
1./Szent István király Zeneiskola tanulóival kapcsolatunk visszanyúlik évtizedes
időkre. Nemzeti ünnepeken, temetői megemlékezéseken, valamint a 2016-os
Inter-Asszó Kongresszuson énekkaruk nagy elismerést aratott Budapesten.
2./Teleki Blanka Gimnázium Szakközépiskola és Kollégium tanulói az 1956-os
Forradalom és Szabadságharc 60. évfordulójára előadással készültek, dalban,
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táncban és szövegben Mezőtúron. 2017-ben a Kommunizmus áldozatainak
emléknapjára bemutatták előadásukat a XIV. kerület Zuglói Cívil házban.
Felkészítő tanáruknak: Juhászné Patkós Edit címzetes igazgatónőnek itt
megismétlem köszönetem.
3./Volt Politikai Foglyok Kovászna Megyei Szervezete, Sepsiszentgyörgy
ÉLŐ TÖRTÉNELEM ÓRÁK:
E pár év alatti Kirándulások: Részben országon belül, de legtöbbször
határainkon túli történelmi helyek megtekintése: (szintén a teljesség
felsorolása nélkül)
Arad, Kassa, Erdélyi városok, Kommandó, Andau
Külön megemlíteném: 2016-ban a POFOSZ képviseletében részt vettünk a
Sepsiszentgyörgyön megrendezett szimpozionon, melyet az 1956-os
Forradalom és a Szabadságharc 60. évfordulójának tiszteletére rendeztek.
EMLÉKHELYEK, EMLÉKTÁBLÁK:
A budapesti XIV. kerület Forradalom téri emlékhely felújítását
kezdeményeztem. A 60. évfordulóra az Önkormányzat teljes költséget vállalva a
teret megújította.
Az itt található körgyűrűbe 2018-ban bevésett nevek: Franyó Ferenc
Vasvári Vilmos
Szécsi István
Ők részt vettek az 1956-os Forradalomban, Franyó Ferencet kivégezték, Vasvári
Vilmos, Szécsi István a megtorlás áldozatai, hosszú börtönévek részesei voltak.
Mindhárman zuglói lakosok.
Emléktáblát avattunk: 2016. november 4-én Debrecenben. A Debreceni II.
monstre per résztvevőinek állít emléket a márványtábla, a Bajcsy-Zsilinszky út
35-szám alatti kapubejáratnál. A per első rendű vádlottját innen hurcolták el 21
éves korában Kádár pribékjei.
PUBLIKÁCIÓK:
E rövid évek alatt 2 könyvet adtunk ki, mely a kommunista diktatúra
áldozatainak állít emléket. A könyveket pályázati és egyéni támogatás
segítségével valósítottam meg..
1./ Nem csak szobrok vagyunk 2015.
2./. Mezőtúri Rekviem a kommunizmus áldozataiért. Az üldözöttek, az elhurcoltak, a
kisemmizettek és 1956 emlékezők tükrében. 2016.
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TÁJÉKOZTATÁS:
Figyelembe véve a tagság korcsoportját, a tájékoztatás több formában történik:
Postai úton
Telefonon
Internetes e-mail címen
Web lapon keresztül és
Személyes találkozásokon.
. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS:
Köszönetet mondok mindazoknak, akik őszinte szívvel támogatták munkámat, annak
érdekében, hogy szervezeteink fennmaradjanak és tovább tudjuk adni
magyarságunk valós történeteit.
Megköszönöm, hogy elolvasták beszámolómat, kérem elfogadását.

Budapest, 2018.10.10.

D. Szűcs Lászlóné
POFOSZ XIV. kerületi Szervezet elnöke
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