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HÁTTÉRANYAG 

a 2013. június 26-i Választmányi ülés napirendjéhez 

 

Az előző választmányi ülés óta eltelt időszak áttekintése 

2013. május 9.  -  2013. június 26. 

 

2013. május 10. – Hazafiság Iskolája pedagógiai program a katonai 

Emlékparkban a Széna Téri Általános Iskola 217 diákja részvételével. A 

program magas szintű végrehajtásában a Baráti Körünk aktivistái is részt vettek. 

 
 

2013. május 11.  –  Részvétel a Szlovák Veterán Szövetség meghívása alapján, 

Szereden, a Békefenntartók Emlékműve ünnepélyes avatásán. A Baráti 

Körünket képviselték: Dr. Görög István, első-alelnök, Oláh László, titkár, Kollár 

Endre, titkárságvezető, Takács Adrienn. 
 

 
 

2013. május 13. – A koronamásolat felállításának kezdete a Széna Téri 

Általános Iskola udvarán. A 8 méter átmérőjű, 6 méter magas, fából készült 

koronamásolat felállítása több napos folyamatos, megfeszített munkát jelentett, 

melyben a Baráti Körünk önkéntesei mellett a KEMPP munkatársai is részt 

vettek. 

 

2013. május 14. – Az MH ÖHP – Honvédelem Napi – rendezvényének 

helyszínszemléje az Alba Plázában. Résztvevő: Oláh László, titkár. 

 

2013. május  – A „Szent Korona Védelmében” nemzetközi 

gyermekrajzpályázat eredményhirdetésének előkészítése, a helyezettek 

kiértesítése, az oklevelek, emléklapok elkészíttetése. Az ünnepélyes 

eredményhirdetésre szóló meghívások elvégzése, a program részleteinek 

pontosítása. 



 

2013. május 17. – Hazafiság Iskolája pedagógiai program a katonai 

Emlékparkban a Zentai Úti Általános Iskola 339 diákja részvételével. A 

program magas szintű végrehajtásában ez alkalommal is részt vettek a Baráti 

Körünk aktivistái is. 

 
 

2013. május 21. – A Honvédelem Napja rendezvényei 

08.00 - Honvédelmi verseny az Árpád Szki-ban. A Baráti Körünket 

képviselte Dr. Görög István, első-alelnök és Oláh László, titkár, akik 

szakmai segítséget is nyújtottak a verseny előkészítésében. 

09.00-tól a Szent Korona Védelmében rajzpályázatra beérkezett alkotások 

elhelyezését végeztük el a koronamásolatban. 

 
 

11.00-tól a HTBK és a KEMPP közös bemutatkozó pontjának kialakítása 

és berendezése az Alba Pláza előtti téren. 

14.00  A „Fehérvár Titkai” ifjúsági honvédelmi verseny rajtja és a 

nagyszabású városi hadtörténelmi felfedező-verseny megrendezése. 

14.00  A Honvédelem Napi nyilvános bemutatkozás kezdete, a HTBK-

KEMPP sátor folyamatos működtetése 
 

 
 

 



 

14.30 A rajzpályázat ünnepélyes eredményhirdetésére érkező vendégek 

fogadása (Nagyvárad, Tata, Ják) 

17.00  A „Szent Korona Védelmében” nemzetközi rajzpályázat 

ünnepélyes eredményhirdetése a korona-másolatban. 

 
19.00   „Fehérvár köszönti katonáit” ünnepi est a Vörösmarty Színházban, 

melynek keretében Dr. Karsai Béla alelnök úr átvette a Gyuricza 

emlékgyűrűt. 

 

2013. május 22. – a rajzpályázaton kiemelkedően szereplők (nagyváradi és jáki 

diákok) vendégül látása a Katonai Emlékparkban. 

 

2013. május 24. – Hazafiság Iskolája pedagógiai program a katonai 

Emlékparkban a kálozi Szent István Általános Iskola 165 diákja részvételével. A 

program magas szintű végrehajtásában ez alkalommal is részt vettek a Baráti 

Körünk aktivistái is. 

 

2013. május 25. – A „KEMPP Titkai” ifjúsági hadtörténelmi verseny 

megrendezése a Katonai Emlékparkban. 

 

2013. május 25. – A HTBK és a KEMPP közreműködése a „Békefenntartók 

bemutatkozása” Alba Pláza programon.  

 

2013. május 26. – Mise a Hősökért. Takács Nándor és Dr. Spányi Antal 

püspökök emlékmiséje a Don-kápolnánál.  
 

 
 

 

 

 



2013. május 27. – Hazafiság Iskolája pedagógiai program a katonai 

Emlékparkban a pákozdi Nemeskócsag Általános Iskola 174 diákja 

részvételével. A program magas szintű végrehajtásában ez alkalommal is részt 

vettek a Baráti Körünk aktivistái is. 

 

2013. május 29. – Békefenntartók Napja – ünnepség a Katonai Emlékparkban. 

A HM központi ünnepségének kiszolgálásában, valamint a kapcsolódó 

programok megszervezésében és végrehajtásában a civil szervezetünk 

meghatározó szerepet töltött be. 

 

2013. május 30. – A Katonai Emlékpark Kft. taggyűlése, melyen a 

szervezetünket Oláh László titkár képviselte. 

 

2013. június 6. – A „Fehérvár Titkai” és a „KEMPP Titkai” ifjúsági 

hadtörténelmi versenyek legeredményesebb osztályának vendégül látása a 

Katonai Emlékparkban. A nyertes osztály (Vasvári Pál Általános Iskola 6. 

osztálya) részére a Katonai Emlékpark bemutatása mellett izgalmas interaktív 

programokat és közös fagyizást is biztosítottunk. 

 

2013. június 7. – A Múzeumok Éjszakája program sajtótájékoztatója és 

programegyeztetése a Püspöki palotában 

 

2013. június – A Baráti Körünk választmányának több tagja (Dr. Görög István, 

Balassa István, Sándor Csaba, Sárközi Tamás, Dr. Ladányi István), valamint a 

tagtársaink közül is többen részt vettek az árvízi védekezésben. Köszönet érte! 

 

2013. június 11. – Hazafiság Iskolája pedagógiai program ünnepélyes 

tanévzárója, valamint a 2012/13-as tanév utolsó rendezvénye a II. Rákóczi 

Ferenc Általános Iskola 160 diákja részvételével. Az ünnepélyes tanévzárón 

részt vett: Róth Péter úr, Székesfehérvár alpolgármestere, Takács János úr, 

Pákozd polgármestere, Győrössy Ferenc nyá. altábornagy, a HM Ei Zrt. őrzés-

védelmi igazgatója, Szabó András ezredes úr, MH ÖHP Parancsnoki 

Irodavezető, Veszeliné Pénzes Ildikó, a KLIK mb. tankerületi igazgatója, 

valamint az év során programunkhoz kapcsolódott tanintézmények igazgatói.  
 

    
 

2013. május-június – A II. Ifjúsági Honvédelmi Tábor előkészítése, szervezése. 

A tábor létszáma megkétszereződött a tavalyihoz képest. Az előkészítés jelen 

helyzete megfelel a tervezettnek, az előkészítés rendben halad. Valamennyi 

jelentkező gyermek családja megkapta a jelentkezés hivatalos visszaigazolását, a 

részletes szülői tájékoztatót. Folyamatos az egyeztetés a zánkai Új Nemzedék 



Központtal, a hivatalos bejelentkezés írásban is megerősítésre került. Elkészült a 

táborprogram, annak részelemeinek pontosítása rendben halad. Megtörtént a 

költségvetési terv összeállítása, illetve ehhez kapcsolódóan a hivatalos árajánlat 

megküldése a Táncsics Mihály Általános Iskola részére, ahonnan egy 

altáborként kapcsolódik be 81 gyermek és 7 pedagógus. Folyamatban van a 

szükséges felszerelési tárgyak beszerzése, az ehhez kapcsolódóan szükséges 

árajánlatok bekérése, a megrendelések előkészítése. 

 

2013. június 15-20. A Velence tavi Térségfejlesztő Egyesület részére Pályázat 

előkészítése a KEMPP-el közösen. Célja az első világháború 100. évfordulójára 

történő megemlékezés előkészítése, táblák felújítása és a kiállítások 

megszervezése anyagi forrásának biztosítása. 

 

2013. június 22. – Múzeumok Éjszakája program részelemeinek biztosítása a 

Katonai Emlékparkban. Mottó: a „legenda”, a KEMPP mottója: a „legenda 

terjedését segítő híradás” története. A program sikeres megrendezésében sok 

önkéntes vállalt feladatot. A rendezvényen közel 500 látogató vett részt. 

 

2013. június 25. – Helyszínszemle és helyszíni egyeztetés Zánkán, az Ifjúsági 

Honvédelmi Tábor előkészítése érdekében. Oláh László, táborvezető. 


