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H-1051 BUDAPEST, NÁDOR U. 36. V.EM. TEL./FAX: +361 269 1340 IMSZVSZ@UPCMAIL.HU 

 
Ikt.szám: 20150512/380 

 
Szabadságharcosokért Közalapítvány 
Bita Mária Kuratóriumi Titkár Asszony részére 
1051 Budapest, József A. u. 2-4. 
 

Tárgy: Pályázat 2015. évre 
 
Tisztelt Titkár Asszony! 
 

Az 1956-os Magyar Szabadságharcosok Világszövetsége feladatait a Szabadságharcosokért 
Közalapítvány által kiírt pályázat figyelembe vételével határozta meg.  

A 2015. évi munkatervét Világszövetségünk az Alapszabályában leírt célok, illetve a 2015. 
március 20-ai közgyűlésen – és az elnökség 2015. április 20-ai ülésén - elfogadott munkatervünk 
irányelvei alapján fogalmaztuk meg. 
 
Mindezek szellemében nyújtjuk be 2015. évi pályázatunkat.  
 
Pályázatunk fő célkitűzései: 
 
1. Világszövetségünk már ebben az évben előkészületeket tesz az 1956-os forradalom és 

szabadságharc 60. évfordulójának méltó megünneplésére. 
a) Az ország középiskolás tanulói részére két pályázatot írunk ki. Ebben a Klebersberg 
Intézményfenntartó Központ segítségére számítunk, együttműködési megállapodásunk 
alapján.  
Első lépésben, szeptemberben kiírjuk a rajzpályázatot a középiskolások részére, a 
Világszövetségünk által 2014. évben kiadott Októberi Tűzvirág ’56 című antológiában 
szereplő versek illusztrálására. Az általunk felajánlott 1050 darab kötetet a Klebersberg 
Intézményfenntartó Központ eljuttatja a középiskolákhoz.  
Második lépésben, az antológiában szereplő versekből országos versmondó versenyt írunk 
ki a 60. évforduló tiszteletére. 
Továbbá támogatni kívánjuk Szűcs Béla Albert Petőfi-díjas újságíró, az Ács és környéke 
régió vezetőhelyettesének hatodik, 1956-tal kapcsolatos könyvét. (Magyar szívvel szovjet 
egyenruhában) 
Mindezekkel egyik fő célunkat akarjuk megvalósítani, hogy a magyar fiatalságban erősítsük 
az 1956-os forradalom és szabadságharc eszméjét, tovább örökítését! 
 
b) Folytatjuk a már hagyományokkal rendelkező kihelyezett történelemórák megtartását 
(előzetes egyeztetés szerint) az iskolákban – vándorkiállítás keretében. Ennek anyagát, 
tárgyi eszközeit szintén bővítjük!  
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Ezzel nemcsak tovább adjuk - hitelesen - a forradalom és szabadságharc eszméjét, hanem 
személyes élményt is nyújtunk a diákoknak, tanároknak, akik így érzelmileg jobban 
kötődnek e világra szóló történelmi eseményhez.  
Továbbra is részt veszünk különféle budapesti és országos iskolai tanulmányi versenyeken 
(történelmi, hazafias költészet, irodalmi, helytörténeti, versmondó, prózamondó, 
informatikai, matematikai stb.) és az arra érdemeseknek átadjuk az 195-os Magyar 
Szabadságharcosok Világszövetsége különdíjait. 
 

2. Világszövetségünk 2015. március 20-ai közgyűlésén határozatot hozott a régiók működtetéséről 
és bővítéséről, hogy vidéki tagságunk aktívabban közre tudjon működni céljaink 
megvalósításában, munkánkban. 
Megalakult és működő régiók: Nyíregyháza és környéke, Ács és környéke, Mátészalka, 
Miskolc és környéke, Nagykálló és környéke, Pomáz és környéke, Balatonfelvidék, Pápa és 
környéke, Pestszentlőrinc-Pestszentimrei régió. 
Folyamatban van az emigrációból hazatelepült szabadságharcosok régiójának szervezése, 
zuglói központtal.  
A régiók programjai megvalósításának segítése Világszövetségünk számára új feladatot 
jelent. 

 
3. Kiemelt feladatunk szintén az emigrációban élő volt szabadságharcosokkal történő 

kapcsolattartás, kapcsolatbővítés, tájékoztatás munkánkról. 
 
4. Tovább folytatjuk az 1956-os forradalom és szabadságharc vidéki és fővárosi hőseinek 

felkutatását, hogy a helyi közösségek számára példát és hagyományt teremtsünk, 
tiszteletükre emléktáblákat helyezünk el. Javaslatot teszünk utcák, terek, intézmények 
elnevezésére, történelmi szerepű és példás életművű bajtársainkról. 

 
Ebben az évben az alábbi helyeken állítunk emlékeket, ill. rendezünk kiállítást, szervezünk 

előadásokat. 
a) A Corvin közben emléktáblát helyezünk el, hagyományainknak megfelelően. 
b) Pestszentlőrincen táblát avatunk az 1956-ban utcán kivégzett két iskolásfiú emlékére. 
c) Geszteréd községben 1956-os kopjafát állítunk. 
d) A Lakiteleki Népfőiskla szoborparkja környzetében elhelyezzük az 1956-os Magyar 

Szabadságharcosok emlékpadját. 
e) A. Bak Péter festőművész 24 képből álló 1956-os témájú kiállítása Budapesten 

(Hunyadudvárudvar 43/b Corvin Művelődési Ház) XVIII. ker (Kondor Béla Művelődési 
Ház). 

f) Ácsi régió az 1956-os emlékmű felújítására. 
g) A pápai régióban szervezett Értékeink Élőben előadássorozatban (Dr. Szakály Sándor 

professzor úr 2014-ben nagysikerű előadást tartott) Bencze Izabella jogász 1956-hoz 
kapcsolódó előadását megrendezzük. 

 
5. Az Alapszabályunk értelmében és hagyományainknak megfelelően az 1956-os Forradalom és 

Szabadságharc emlékét őrzők részére elismerést, ill. kitüntetést kívánunk átadni.  
Világszövetségünk 25. évfordulója alkalmából ünnepségét szervezünk, ahol 
emlékplakketeket adunk át. 

 a) azon bajtársak részére, akik alapító tagok, illetve,  
b) akik Világszövetségünk céljainak elérését kiemelkedően segítik.  
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6. A 2015. március 20-ai közgyűlés határozata alapján tájékoztatási kötelezettség hárul ránk a 
Világszövetség munkájával kapcsolatban. Bővülő tevékenységünkről és eredményeinkről 
folyamatosan tudósítjuk tagjainkat és a Világszövetség szimpatizánsait. 

 a) A gyakorlatnak megfelelően továbbra is kiadjuk a Lámpás című negyedévenként 
megjelenő újságunkat: II. éfolyam 2., 3., és 4. szám.  

 b) Céljaink, eredményeink, elérhetőségeink megismertetéséhez, közzétételéhez - korábbi 
igényeknek megfelelően - júniustól indítjuk a Világszövetség honlapját. 

 
7. Tervezzük 1956-os vidéki emlékhelyek meglátogatását, méltatását, megkoszorúzását, 

autóbuszos emléktúra keretében. 
a) Kegyeleti emléktúra Ács, Komárom érintésével, Herczeg Lajos hősi halált halt 

református teológus és Ács Lajos kivégzet mártír emlékhelye megkoszorúzása. Kegyeleti 
emlékezés. 

b) Kegyeleti emléktúra Veszprém, Dr. Brusznyai Árpád emlékművének, Levél, Gulyás Lajos 
ref.lelkész emléktáblájának megkoszorúzása. Kegyeleti emlékezés.  

 
 
Az 1956-os Magyar Szabadságharcosok Világszövetsége célkitűzései elérése érdekében - a kapott 
pályázati felhívás alapján - 2015. évre az alábbi támogatás megadását kéri: 
 
 

Anyagjellegű költségek Összeg 

Emléktábla+bronzplakett, kopjafa 800 000 Ft 

Kegyeleti ünnepségek, koszorúzások, megmlékezések 2 500 000 Ft 

Kitüntetések és emlékérmek a 25. évfordulóra 800 000 Ft 

Irodaszer, nyomatvány 500 000 Ft 

Fogyóanyag, tisztítószer 40 000 Ft 

Egyéb ktg. 20 000 Ft 

Utazási költségek 850 000 Ft 

Anyagjellegű költségek összesen 5 510 000 Ft 

  

  Személyi jellegű költségek Összeg 

Bérköltség 1 000 000 Ft 

Szociális hozzájárulási adó 220 000 Ft 

Reprezentációs költségek, étkezési hozzájárulás 30 000 Ft 

Segély 500 000 Ft 

Személyi jellegű költségek összesen 1 750 000 Ft 

  

  Működési költségek Összeg 

Villamosenergia, fűtés, közös ktg, 200 000 Ft 

Ingatlan bérleti díj 190 000 Ft 

Internet, domain, webolal működtetése 160 000 Ft 

Számítógép karbantartás, szoftver frissítés 150 000 Ft 

Vezetékes telefon 110 000 Ft 

Mobil telefon ktg 200 000 Ft 
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Posta ktg 250 000 Ft 

Könyvelési díj 520 000 Ft 

Lámpás c. újság nyomdai ktg. 600 000 Ft 

Ügyvédi, közjegyzõi díj 120 000 Ft 

Javítás, karbantartás 220 000 Ft 

Egyéb igénybevett szolg. (újságszerk., tisztelet-, megbízási díjak, 
stb.) 1 800 000 Ft 

Régiós program ktg. 1 000 000 Ft 

Világszövetségünk és régiók részére hímzett zászlók 410 000 Ft 

Működési költségek összesen 5 930 000 Ft 

  

  Egyéb költségek Összeg 

Bankköltség 180 000 Ft 

Terv szerinti értékcsökkenési leírás 130 000 Ft 

50e Ft alatti tárgyi eszköz 250 000 Ft 

Világszövetségünk 25. évfordulója, emlékülés 500 000 Ft 

Országos rajzpályázat ktg. 500 000 Ft 

Vándorkiállítás program ktg. 300 000 Ft 

Egyéb költségek összesen 1 860 000 Ft 

  2015. évi költségtervezet mindösszesen 15 050 000 Ft 

 
 
Az elmúlt évekhez viszonyítva vállalt - és a közgyűlés által jóváhagyott - céljaink 

megsokszorozódtak, tagságunk megtízszereződött, s jelentősen nő, régióalakítási szándék 
örvendetesen bővül. A Szabadsásharcoskért Közalapítvány támogatása nagyban hozzájárul 
Világszövetségünk feladatai megvalósítására. 2014-ben 11,6 millió forintos támogatásra adtunk be 
pályázatot. A megítélt 5 millió +500 ezer forintból csak céljaink egyrészét tudtuk megvalósítani, 
annak ellenére, hogy kb. 3 millió saját forrást is felhasználtunk. Kuratóriumi elnök úr javaslatát 
megfogadva más pályázati lehetőségeket is megcéloztunk. Balog Zoltán miniszter úr 
támogatásával az NKA 1 millió forinttal járult hozzá céljaink megvalósításához. A XVIII. ker. 
Polgármesteri Hivatala 200 ezer forint hozzájárulást adott. (Továbbá, helyet biztosít a régió 
működéséhez.) 

 
A céljainkból adódó feladatok részben újszerűek, történelmi jelentőségűek, és országos szintre 

bővültek-bővülnek, továbbá kitekintenek a nagyvilágba. Ezért is kérjük pályázatunk kiemelt 
támogatását.  
 

Budapest, 2015. május 12. 
 

Köszönettel és tisztelettel, 
 
 

 
Dr. Sántha Gábor 

elnök 


