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HONVÉDSÉG ÉS TÁRSADALOM BARÁTI KÖR 

Székesfehérvári Szervezete 
- közhasznú szervezet- 

8000 Székesfehérvár,  Malom u. 2.   Tel./ Fax: 00-36-22 311-255   E-mail: htbk.szfvár@regiment.hu 

 

 

HÁTTÉRANYAG 

a 2013. május 9.-i Választmányi üléshez 
 

Az előző választmányi ülés óta eltelt időszak áttekintése 

2013. február 14. – 2013. május 9. 

 

2013. február 18. -  A Történelmi Emlékfutás szervezőbizottság ülése. A 

HTBK képviseletében részt vett: Oláh László, titkár.  Az emlékfutás a HTBK, 

MATASZ, Honvéd Sportegyesület közös szervezésében, a KEMPP 

évadnyitójához kapcsolódóan került megrendezésre. 

 

2013. február 21. -  Dr. Görög István, első-alelnök, Németh János pedagógiai 

szakértő és Oláh László, titkár egyeztetést folytatott Sipos Imre úrral a 

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Fejér Megyei vezetőjével a Hazafiság 

Iskolája programról és a Baráti Körünk által benyújtott pályázatról. 

 

2013. február 26. -  A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Fejér Megyei 

Intézményében, valamennyi városi tanintézmény vezetőjének jelenlétében, Oláh 

László, titkár bemutatta a Hazafiság Iskolája pedagógiai programot és annak 

aktualitásait.                                                                       

 

2013. február 26. -  Honvéd Fesztivál – 2013 megbeszélés a KEMPP-ben. 

 

2013. március 7. -  Honvéd Fesztivál – 2013 megbeszélés a Városházán. A 

tervezőértekezletet Dr. Cser-Palkovics András, elnök úr vezette. 

 

2013. március 9. -  Katonai Emlékpark Pákozd – Nemzeti Emlékhely 

ünnepélyes évadnyitója. A rendezvény elemei: ünnepélyes évadnyitó, Rohonczí 

István szobrász kiállításának megnyitója, a Történelmi Emlékfutás 

résztvevőinek fogadása és közös koszorúzás, a KEMPP bemutatása a meghívott 

vendégeknek. 

 

   
 

2013. március 9. -  Személyes kapcsolatfelvétel a dunaújvárosi Arany János 

Általános Iskolával, a hazafias-honvédelmi nevelési tevékenységünk szélesítése 

érdekében. Résztvevők: Dr. Görög István és Oláh László. 
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2013. március 12. -  NATO-nap a Katonai Emlékparkban. Nagy létszámú 

iskolai csoportok fogadása, s részükre NATO tájékoztató megtartása, tájékoztató 

anyagok átadása. 
 

 
 

2013. március 13. -  „Márciusi ifjak” ünnepi program a KEMPP-ben a 

Nefelejcs Óvoda 130 ovisa részvételével. A meteorológia által jósolt nagyon 

rossz időjárás miatt sokan visszamondták részvételüket. 

 
 

2013. március 13. -  A Táncsics Mihály Általános Iskola által szervezett, városi 

szintű hadtörténelmi vetélkedő zsűrijében történő részvétel, valamint egy 

hadtörténelmi előadás megtartása – Oláh László, titkár. 
 

2013. március 14. -  A Baráti Körünk és a KEMPP számos – március 15. 

ünnephez kapcsolódó – programot készített elő, melyeket azonban módosított a 

rendkívüli időjárás. Március 14-én az erős szél és hóesés sem tántorította el a 

dabasi Gyóni Géza és II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola hadtörténelem 

szakköreinek hagyományőrző fiataljait attól, hogy Dr. Szabó József János nyá. 

alezredes, hadtörténész konferálásával és irányításával egy 48-as hadtörténelmi 

bemutatót tartsanak az érdeklődők számára. 
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2013. március 19. -  Oláh László előadása Tatán, a Jázmin Úti Általános 

Iskolában a „Szent Korona védelmében” rajzpályázatunkkal kapcsolatban. A 

ráhangoló előadás és kötetlen beszélgetésen több mint 40 tanuló vett részt, s a 

diákok nagyon sok szép pályamunkát nyújtottak be a pályázatunkra. 

 

2013. március 21. - KEMPP Taggyűlés, melyen a Baráti Körünk képviseletében 

Oláh László titkár volt jelen. 

 

2013. március 22. -  Honvédelmi háziverseny az Árpád Szakképzőben, melynek 

megrendezéséhez a Baráti Körünk is segítséget nyújtott. (Oláh László, titkár) 

 

2013. március 24. - Virágvasárnapi koncert a Budai úti templomban. A sok-sok 

éves múltra visszatekintő, nagy érdeklődéssel kísért katonazenekari koncert 

létrejötte a Baráti Körünk együttműködésével valósult meg. 

 

2013. március 25-26. - Dr. Görög István, első-alelnök úr olaszországi útja, a 

kapcsolataink erősítése és a következő időszak közös feladatainak előkészítése 

érdekében. A találkozókon sikerült előre lépni a szervezetünk által megmentett 

vizintini Magyar Emlékkápolna rendszeres takarítása és bemutatása valamint a 

szlovéniai Nova Goricia határában található emlékmű felújítása ügyében. 

 

2013. március 27. - A Baráti Körünk 2013. évi Közgyűlése 

 

 
 

 

2013. április 6-7. - A KEMPP és az ott megvalósítandó programjaink 

bemutatása a székesfehérvári Utazás Kiállításon, a Hiemer-házban. 

 

2013. április 8. - „Székesfehérvár a katonák városa” címmel, Oláh László 

előadása az Árpád Szki. Szent István Tagintézményében az ünnepi hét 

nyitóelőadásaként. Az iskola diákönkormányzatával közösen szervezett 

programról a Fehérvár Tv is beszámolt. 
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2013. április 8. - Katonai verseny és hadtörténelmi vetélkedő az Árpád Szki-

ban. A program szervezésében és lebonyolításában – Oláh László, titkár 

közreműködésével – a civil szervezetünk is részt vett. 

 

2013. április 12. - Személyes találkozó Siklódi Levente úrral, a zánkai Új 

Nemzedék Központ ügyvezetőjével, és a közös együttműködési lehetőségek 

áttekintése, egyeztetése. Résztvevők: Dr. Cer-Palkovics András, elnök, Siklódi 

Levente, ügyvezető, Mészáros Balázs, sportigazgató, Oláh László, titkár. 

 

2013. április 13. - „Élő történelem” hadtörténelmi, hagyományőrző program 

megrendezése a Katonai Emlékparkban. A II. világháború egyes eseményeit 

bemutató programon a délelőtt folyamán kevesebb, de a délutáni órákban 

jelentősebb számú érdeklődő vett részt. 

   
 

2013. április 15. - Zentai-hét ünnepélyes megnyitója a Zentai Úti Általános 

Iskolában. A nyitó napon honvédelmi bemutatóra is sor került, melynek 

előkészítésében és megszervezésében Baráti Körünk is részt vett. A Ludovika 

Zászlóalj bemutatójának megszervezésében Oláh László, titkár működött közre, 

s személyesen is részt vett a programon. 

 

2013. április 18. - A Széll Kálmán Alapítvány rendezésében, Hende Csaba, 

Hoffmann Rózsa és Vargha Tamás előadása a honvédelmi nevelésről, melynek 

keretében a HTBK Székesfehérvári Szervezete és a Katonai Emlékpark 

tevékenysége is kiemelésre került. A beszélgetés moderátora: Dr. Karsai Béla, 

alelnök úr volt. Jelen voltak: Dr. Görög István, Németh János, Oláh László. 

 

2013. április 20. - Doni Emlékfutás a HáEmGo és a Krajczáros alapítvány 

szervezésében, valamint a pákozdi program megrendezése a Baráti Körünk és a 

KEMPP által. 

 
 



 5 

2013. április 22. - Az Árpád Szki. diákönkormányzata és a Baráti Körünk közös 

honvédelmi programja a Katonai Emlékparkban. A programon 50 diák vett 

részt, akik részben önszerveződéssel, részben pedig a Baráti Körünk tagjai által 

állították össze és hajtották végre a többórás katonai-hadtörténelmi programot. 

 

2013. május 2. - Az augusztus 31-i Hírlap Bringatúra szervezőbizottsági 

megbeszélése. A programhoz a Baráti Körünk is kapcsolódhat, a KEMPP-ben 

megszervezésre kerülő hadtörténelmi-honvédelmi programelemmel. Az 

egyeztetésen részt vett: Oláh László, titkár. 

 

2013. május 6-án értesítést kaptunk, hogy a NEA működési pályázatán 

támogatásban részesülünk, a szerződés előkészítése folyamatban van. 

 

2013. május 7-én értesítést kaptunk, hogy a HM EI Zrt. 1 m Ft támogatásban 

részesíti a szervezetünk Hazafiság Iskolája és honvédelmi nevelési programjait. 

A szerződés előkészítése folyamatban van. 

 

2013. május 7-én elkészült a szervezetünk közreműködésével szervezendő, 

rendezendő Fehérvár Titkai gyermek verseny. A rendezvény támogatására 

szervezetünk és a Karajczáros Alapítvány pályázatot nyújt be a városunk által 

meghirdetett programpályázatra.  http://www.zoldpont.eu/fehervar 

 

2013. május 8. Elkészültek a Honvédelmi hét programjainak felhívásai, a 

program plakátolása május 13-án fog megtörténni. 

A rendezvényt segítő önkéntesek toborzása megtörtént. 

A Fehérvár Köszönti Katonáit ünnepi est meghívását a városi művelődési iroda 

végzi. Szervezetünk választmánya teljes létszámmal tagságunkból 50 fő kerül 

meghívásra, mely jegyek igényelhetők a HTBK irodán, 14-17 között. 

 

 

 

 

FOLYAMATOSAN VÉGZETT FELADATAINK: 

 

 

 A májusi „Honvédelmi Hét” programelemeinek koordinálása és 

előkészítése.  

- egyeztetés az MH Összhaderőnemi Parancsnokságával 

- részvételünk előkészítése a „Fehérvár katonái” programon 

- a „Fehérvár köszönti katonáit” programelem koordinálása 

- egyeztetés a Zöld Pont szervezőivel a 21-i és 25-i programokról 

- a rajzpályázat eredményhirdetésének és kiállításának előkészítése 

- a „kiállítási-korona” felállításának előkészítése 

FELELŐS: Dr. Görög István, első-alelnök 

 

 

 A „Szent Korona védelmében” nemzetközi rajzpályázat 

http://www.zoldpont.eu/fehervar
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A rajzpályázat előkészítési időszakában több tanintézményben 

szerveztünk felkészítő foglalkozásokat. A pályázatra 203 pályamunka 

érkezett, melynek a zsűrizése megtörtént. Elkészültek az oklevelek és az 

emléklapok grafikai tervei. Folyamatban van a kiállításra kerülő 

pályamunkák laminálása, a kiállítás tervezése. 

Az együttműködő partnerekkel – Krajczáros Alapítvány, KEMPP és 

Széna Téri Ált Iskola – folyamatos az egyeztetés. 

Folyamatban van a meghívásra kerülő települések, iskolák, személyek 

meghívása, a vendéglátásuk előkészítése. 

FELELŐS: Oláh László, titkár 

 

 A Közgyűlési anyagok véglegesítése, a jegyzőkönyvek lezárása. 

   FELELŐS: Sárközi Tamás, ügyvezető 

 

 

 A gazdasági vezető beosztás átadás-átvétele. A közzétételi kötelmeknek 

való megfelelés. 

FELELŐS: Sulyok János, gazdasági alelnök 

 

 A II. Ifjúsági Honvédelmi Tábor előkészítése.  

A tábor felhívása elkészült, s az elérhető az önálló honlapon 

(honvedelmitabor.webnode.hu), valamint a Baráti Körünk és a KEMPP 

honlapokon, illetve közösségi oldalakon is megosztásra került. 

Valamennyi székesfehérvári és több más településeken működő iskola is 

megkapta a felhívást. 

Folyamatos egyeztetés történik a zánkai Új Nemzedék Központtal, a 

kedvezményes térítés és a magas színvonalú megrendezés érdekében. 

Együttműködést szervezünk egy angol-német nyelvű táborral, akik 81 

fővel, altáborként csatlakoznának a táborunkhoz. 

 

Megkezdődött az okmányok előkészítése és szükséges anyagok 

beszerzése. 

Folyamatos és naprakész kapcsolat fenntartása a jelentkezett tanulókkal és 

szüleikkel. 

FELELŐS: Oláh László, titkár 

 

 A Pákozd-Sukorói csata 165. évfordulójához kapcsolódó események, a 

Honvéd Fesztivál előkészítése, a programelemek tervezése, előkészítése. 

- Szept. 24.  „Kész a csatára a sereg” – ifjúsági honvédelmi verseny 

- Szept. 25.  Honvédelmi nevelési konferencia 

- Szept. 26.  Számháború 

- Szept. 27.  „Haditorna” honvédelmi csapatverseny 

- Szept. 28.  „Pákozdi Csa-Ta”  

- Szept. 28.  „Haditanács-2013” 

- Szept. 29.  A Pákozd-Sukorói csata emléknapja 

FELELŐS: Dr. Görög István, első-alelnök 
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 Hazafiság Iskolája pedagógiai program folyamatos szervezése, és 

bővítése.  

A március-áprilisi kedvezőtlen időjárás sok iskolát tartott távol a 

programba történő bekapcsolódástól, valamint a KLIK kialakítása és a 

tanintézmények finanszírozási lehetőségeinek bizonytalansága 

következtében a tavasz nehézkesen indult. Ebben az időszakban 3 

tanintézmény tervezett programja került lemondásra. 

Április 18-án a székesfehérvári István Király Általános Iskola 242 

tanulója és 20 pedagógusa vett részt a programon. 
 

Május hónapra a következő programok vannak tervezve: 

- május 10. Széna Téri Ált. Iskola teljes felső tagozat 

- május 13. Széchenyi Középiskola – még csak tervezés alatt 

- május 17. Zentai Úti Ált. Iskola 350 fővel, 1-8 évfolyamok 

- május 24. Kálózi Ált. Iskola 180 fővel 

- május 27. Pákozdi Ált. Iskola, 1-8 évfolyamok 

FELELŐS: Oláh László, titkár 

 

 

A KÖVETKEZŐ IDŐSZAK ESEMÉNYEI 

 

 Békefenntartó emlékmű avatása Szereden (Szlovákia) 

A határon túli együttműködésünk jegyében meghívást kaptunk a 

rendezvényre. A Baráti Körünk képviseletében részt vesz: Dr. Görög 

István, Kollár Endre, Oláh László, Takács Adrienn. 

A rendezvény időpontja: 2013. május 11. 

FELELŐS: Dr. Görög István, első-alelnök 

 

 Békefenntartók Napja (május 29. KEMPP) 

FELELŐS: Dr. Görög István, első-alelnök 

 

 Történelmi Vitézi Rend Országos Találkozója 

A Vitézi rend első alkalommal fogja megszervezni országos találkozóját, 

melynek helyszíne a Katonai Emlékpark lesz. Baráti Körünk, mint 

házigazda és mint a szervezésben közreműködő segíti a rendezvény 

magas színvonalú megrendezését. 

A találkozó időpontja: 2013. május 26. 

 FELELŐS: Oláh László, titkár 
 

 Hősök Napi mise – a Doni Emlékkápolnában – május 26. 15.00 

  FELELŐS: Dr. Görög István, első-alelnök 
 

 Nemzeti Összetartozás Napja 

 

 Múzeumok Éjszakája -  június 22.  

 

 Nyár esti katonazene – KEMPP 


