
 

 

 

                                      

 
 

SZÁZAK TANÁCSA 

 

Közhasznúsági jelentés a 2011-es évről 2012 ápr. 5.-i közgyűlésünk részére 

 

 Az év során elvesztettük kitűnő barátainkat: Schulek Ágostont, Soós Kálmánt, Mádl Ferencet 

és Makovecz Imrét. Őrizzük emléküket. 

A 2011-es évet úgy kezdtük, hogy meghívott tagjaink között lévő barátaink rendezték az előző év 

tartozásait. Így a soros elnökség adósság nélkül adta át ügyeinket. (A 2010 évi tagdíjbevétel 

50.000  ft. volt, a 2011 évi  30,000  ft  volt)  

A Hartmann-Rico cég 1,5 millió forintos támogatása lehetővé tette, hogy a Fekete Gyula emlékére 

kiadott könyvünk (Itt élned, élned kell) után kiadhassuk a „mit tehetünk a Hazáért?” kérdésre 

válaszoló kötetünket (Emberit, s magyart) és az élelmiszergazdaságunk helyzetéről rendezett 

siófoki tanácskozás konferencia kötetét. (Mindennapi kenyerünk –ma). Elkészítettünk egy A/4-

es prospektust, mely információkat ad a Százak Tanácsáról. 

 

Megtartottuk a Várban szokásos havi találkozóinkat, az immár hagyományos Dunakeszin 

rendezett tanácskozást (dr. Kisida Elek vendégeként) és a Páfrány utcai összejövetelt (dr. Bene 

Éva otthonában). Meghívást kaptunk Erdélyből, s egy  mikrobuszos küldöttséggel részt vettünk az 

RMPSZ Bólyai Nyári Akadémiáján, s a pedagógus konferencia nyitó előadását a Százak Tanácsa 

tagjai tartották Csíkszeredán. (Albert Gábor, Bárdi László, Juhász Judit, Kisida Elek, Naszlady 

Attila és Szijártó István). Még aznap Székelyudvarhelyen, másnap Válaszúton (itt Kallós Zoltán 

tagunkat külön is köszöntöttük) találkoztunk Erdélyben dolgozó tanárokkal (együttesen közel 

félezerrel) Nagykanizsán Rózsás János tagtársunkkal szerveztünk nyilvános találkozót a városi 

könyvtárban (Albert Gábor, Hornyák László, Naszlady Attila, Szijártó István) a találkozóról hírt 

adott a helyi lap és a helyi televízió. Mosdósra Andrasofszky Barna meghívására mentünk két 

autóval. A Polgármesteri Hivatalban rendezett találkozón részt vettek a szomszéd községek vezetői 

és érdeklődői, a Somogy rádió riportokat készített (Andrasofszky Barna, Hornyák László, Pentelényi 

Tamás, Márai Géza, Mózsa Szabolcs, Naszlady Attila, Szijártó István). Keszthelyen három 

alkalommal a Kastélyban és a Balaton Színházban voltak (Körmendy Béla, Gyimesi János, Kovátsné 

Németh Mária, Kellermayer Miklós, Andrásfalvy Bertalan, Márai Géza, Albert Gábor, Kisida Elek, 

Szijártó István, Hornyák László, May Attila, Mózsa Szabolcs).  Siófokon az élelmiszergazdaság és 

vidékstratégia konferencián a Sió-Eckes Kft. vendégeként 21-en vettünk részt. (Márai Géza és 

Fazekas Endre szervezésében). Kitűnő előadásokat hallgattunk (Ángyán József, Tanka Endre, 

Andrásfalvy Bertalan, Bardócz Zsuzsanna, Gyaraki Zoltán és mások). Győrben a Nyugat-

Magyarországi Egyetem Apáczai Karán Kovátsné Németh Mária intézetigazgató- professzor volt a 

vendéglátónk. Három alkalommal találkozhattunk ugyanazzal a 100 diákkal (és tanáraikkal, városi 



vendégekkel) az ősz folyamán (Kisida Elek, Kocsis István, Hornyák László, Császár Angela, May 

Attila, Albert Gábor, Piukovics Gábor és mindhárom találkozón Szijártó István).  

Budapesti találkozóinkon - átlag 15-17 felszólaló - az elmúlt évben áttekintette a nemzeti 

erőforrások kérdését (oktatás, egészségügy, kultúra, szociális és sport témák). Ezekről 

állásfoglalásokat és nyilatkozatokat fogadtunk el, s azokat eljuttattuk a Miniszterhez és 

államtitkáraihoz. Az alaptörvényhez, a gyökeres alkotmányreform kérdéseihez több javaslattal 

járultunk (Pozsgay Imre, Zétényi Zsolt, Kocsis István). Ősszel a vidékfejlesztés és föld 

kérdéseiről, égető gazdasági gondjainkról, a média-helyzetéről tárgyaltunk. (Bogár László, 

Bíró Zoltán, Kondor Katalin). 

 

A Százak Tanácsa honlapján jelenleg 33.000 érdeklődő (az elmúlt évben cca. 10 ezren, köztük 

egy-két gazember, vagy csak infantilis egyed, akik időnként tönkreteszik munkánkat):   

www.szazaktanacsa.hu  

Nyáron részt vettünk a Civil Együttműködési Tanács (CET)nyári  alapításán a 36 meghívott 

szervezet egyikeként , majd decemberben a Parlamentben a 360 Kárpát-medencei egyesület 

ünnepségén. Idén is átadták a Tóth Ilona emlékérmet (Révkomáromban-Körmendy Béla, Wittner 

Mária, Jobbágyi Gábor, Iván László). 

 A Magyar Kultúra Alapítvány megszüntetése után rendezvényeink helyszíne és a 024 sz. irodánk 

(ingyenes használatunk volt) helyzete bizonytalan volt. A Bethlen Gábor Alap Zrt. odaköltözése 

után új szerződések készültek (készülnek) Év végéig nem látjuk világosan az alapkezelő 

szándékait. Nevezetesen: érzékeli–e nemzetpolitikai, kulturális egyesületünk 

közhasznúságát, munkánk stratégiai jelentőségét, s támogat-e bennünket? 

Decemberi ünnepi ülésünkön Bőjte Csaba testvér ádventi gondolatai után adtuk át a tagjaink 

részére alapított A HAZA EMBERE oklevelet. (Csete Ildikó és a Vincze papírkészítő vállalkozás 

munkáját ezúton is köszönjük) Schulek Ágoston (posztumusz) és Albert Gábor kapták. Az év során 

több tagunk kapott magas állami kitüntetést és egyéb elismerést. 

 

Jelen beszámoló melléklete a SZÁMVEVŐK BT könyvelőiroda által készített, Farkas Márta 

könyvvizsgáló által hitelesített pénzügyi jelentés, melynek elfogadása után kapunk közösségünktől 

felmentést  

 

A 2011 év soros elnökei: Albert Gábor, Csoóri Sándor, dr. Duray Miklós, dr. Pozsgay Imre 

és dr. Szijártó István (ügyvivő elnök)  
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