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HONVÉDSÉG ÉS TÁRSADALOM BARÁTI KÖR 

SZÉKESFEHÉRVÁRI SZERVEZETE 
- Közhasznú szervezet - 

8000 Székesfehérvár, Malom utca 2.    Tel./ Fax: 00-36-22 -311-255    www.htbkszfvar.hu 
 

 

HÁTTÉRANYAG 

a 2017. augusztus 25-i elnökségi ülésre 
 

Az előző ülés óta elvégzett feladatok tapasztalatairól szóló beszámoló 

2017. június 28. - 2017. augusztus 25. 
 

2017. június 28. - Soros elnökségi ülésen az Elnökség elfogadta a Szervezet előtt álló 

konkrét feladatokat, megtárgyalta az elmúlt negyedévben történteket, áttekintette a 

rajzpályázat, valamint a tagság részére szervezett programok tapasztalatait. 

 

2017. június 28. – A protestáns tábori püspök, Jákob János dandártábornok 

rezidenciáján fogadta a HTBK küldöttségét. A püspök úr 1998 óta kíséri figyelemmel 

és rendszeresen segíti a munkánkat a Katonai Emlékpark kialakításában. Közel két 

évtizedes tevékenységéért mondott köszönetet elnökünk, amikor átadta a Katonai 

Emlékpark-Nemzeti Emlékhelyért Emlékérmet. 
 

 
 

2017. június 30. - A gyergyószentmiklósi Széchenyi Alapítvánnyal való kapcsolatunk 

eredményeként Dr. Görög István vezetésével 10 fővel részt vettünk a 2017-es Hargita 

Táborban, Gyergyószentmiklóson. A 42 fős tábor központi témája Szent László, 

valamint a Nagy Háború 100 évfordulója. Előadást tartott a gyergyói Tarisznyás 

Múzeum igazgatója, Ökrös Mariann és Királyné Duna Gabriella. Városunkból a II 

Rákóczi Ferenc Általános Iskolából érkezett tanárokkal és diákokkal megtekintettük az 

1944. szeptember 7-i Gacs oldali tragédia emlékhelyét, és mezei virágokból készített 

koszorúval tisztelegtünk az elesett 159 székesfehérvári katona emléke előtt. Fejet 

hajtottunk a székesfehérvári civil szervezetek által adományozott, és 2014-ben 

közreműködésünkkel a Gyilkos tónál felállított Szent István szobor előtt is. 
 

 

http://www.htbkszfvar.hu/
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2017. július 1. – A Hazafiság Iskolája programunk már nem csak a tanévben, hanem a 

nyári vakáció idején is fogad csoportokat. Ezen a napon az Újpesti Lázár Ervin Általános 

Iskola és a hozzájuk látogatott csíkszentgyörgyi gyermekek vettek részt a pedagógiai 

programban. 

 

2017. július 1 – Az V. Emlékparki Nyár kulturális programsorozat részeként került 

megrendezésre az „Azimutoló” nevű gyermekprogramunk a Katonai Emlékparkban, 

mely segíti a kicsiket és a nagyokat hadtörténelmünkben és a katonai tevékenységben 

való eligazodásban. 

 

2017. július 1. – A Hargita Tábor második napján kiránduláson vettünk részt. Az első 

állomáson - terven kívül - megtekintettük az Ezer székely leány programot 

Csíkszeredában. Találkoztunk régi barátainkkal és a Székesfehérvárt képviselő Deák 

Lajosné tanácsos asszonnyal is. A következő megállónál, a Nyerges tető emlékművön 

koszorút helyeztünk el, majd megtekintettük a "kopjafa erdőt". Ezt követően Gelence 

Árpád kori temploma következett, ahol előadást hallgattunk meg Szent László életéről 

és a templomi ábrázolásokról. A következő állomás az Ojtozi szoros és a Sósmező-i 

katonai temető meglátogatása volt. Az utazás alatt elnökhelyettesünk megtartotta 

előadását az első világháború során a térségben zajlott harcokról. A hősi sírok 

megkoszorúzása zárta a programot. 

 
 



3 

 

2017. július 2. – A Hargita Nyári Tábor harmadik napján tanulmányi kirándulást tettünk 

Székelyudvarhelyre és Segesvárra, Szászkézd és Székelyderzs erődtemplomaihoz. Az 

út során információt kaptunk az erdélyi szász és székely nemzetiség történelméről, 

építészetéről és szokásairól. 

A három nap során sok száz kilométert buszoztunk, sok nevezetességet tekintettünk 

meg, csodálatos emlékkel lettünk gazdagabbak. A táborban résztvevő II Rákóczi Ferenc 

Általános Iskola igazgatója, tanárai és diákjai elégedetten nyilatkoztak, a Széchenyi 

Alapítvány és a HTBK programjáról. Köszönet illeti a tábor szervezéséért Dr. Farkas 

Zoltán igazgató urat, az Alapítvány elnökét, Antónia Selyem tanárnőt, az alapítvány 

titkárát, a Rákóczi Szövetséget és minden közreműködőt. 
 

 

 
 

2017. július 7. - Az V. Emlékparki Nyár kulturális programsorozat második 

rendezvényén Meleg Vilmos nagyváradi színművész volt a vendégünk, aki egy éve is 

elvarázsolta a közönséget. Most „Szülőhelyem Szalonta” címmel Arany János előtt 

tisztelgett, születésének 200. évfordulóján. A vendéget Bobory Zoltán, a Vörösmarty 

Társaság elnöke köszöntötte. A színművész hittel, pátosszal szavalta az ismert és a 

kevésbé ismert verseket, balladákat. Ezt követően a Honvéd Kulturális Egyesület 

képzőművész tagozata kiállításának megnyitója jelentette az est folytatását. A 

katonafestők és a vietnámi vendégalkotók megmutatták, milyen is „Színekben a világ”. 

Végül a Kaposvári Helyőrségi zenekar zenei összeállítása jelentette a tartalmas nap 

végét. 
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2017. július 08. – Az első alkalommal megrendezett szolnoki Reptár-Piknik keretében 

népszerűsítettük Baráti Körünket, a Katonai Emlékparkot és az új képességünket, a 

Raptor harcászatot. Az egész napos programon nagyon sok érdeklődő volt, akik részére 

Oláh László, Csibrik Ildikó, Szegleti Tamás és Geguss Ákos tagtársaink adtak 

tájékoztatást és biztosították a Raptor-harc bemutató jellegű használatát. 

 

2017. július 13. – Az MH Összhaderőnemi Parancsnoksága kihelyezett parancsnoki 

értekezletet tartott a Katonai Emlékparkban, mellyel kifejezték Baráti Körünk, valamint 

a tevékenységünk eredményeként kialakított Katonai Emlékpark iránti figyelmüket. A 

parancsnoki értekezlet első részében a további együttműködési lehetőségek kialakítása 

volt a téma. 

 

2017. július 15. – Az V. Emlékparki Nyár újabb gyermekrendezvényére került sor. 

 

2017. július 17. – Baráti Körünk is képviseltette magát a Magyar Királyi 17. 

székesfehérvári gyalogezred ezrednapja alkalmából rendezett megemlékezésen a Zichy-

ligetben található emlékműnél. Az ezred 1915. július 18-án a Doberdón vívta talán 

legelkeseredettebb csatáját, aminek emlékére ez lett az ezred napja. Az 52 harci hónap 

során az ezred több mint 4000 katonája áldozta életét.  Az emlékünnepségen nagyon 

sokan hajtottak fejet és helyezték el a megemlékezés virágait. 

Az ünnepség előtt került bemutatásra a Krajczáros Alapítvány mint a Baráti Körünk 

partner szervezete által reprint kiadásban megjelentetett „17-esek előre!” című 

ezredalbum, amelyen Vakler Lajos újságíró Németh István elnökkel és Dr. Görög István 

elnökhelyettessel beszélgetett. 
 

 
 

2017. július 17. – A HTBK tagsága nevében elnökhelyettesünk részt vett azon a 

bensőséges ünnepségen, ahol átadta Dr. Karsai Béla elnök úr köszöntő levelét a 95. 

születésnapját ünneplő Smohay Ferenc tagtársunk részére. Az ünnepeltet levélben 

köszöntötte Orbán Viktor miniszterelnök úr, amit a HM elismerésével együtt Vargha 

Tamás miniszterhelyettes úr adott át. Köszöntötték a Vitézi Rend tagjai, a Honvéd 

Hagyományőrző Szövetség elnöke, a Magyar Királyi 3. Szent István gyalogezred 

hagyományőrző egyesület vezetői és a MH ÖHP parancsnok képviselője is. 
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2017. július 21 Az V. Emlékparki Nyár kulturális eseménysorozat következő 

programjára a nagy hőség ellenére is szép számú érdeklődő jött el. Dr. Margittai Gábor 

és Major Anita „Szamár-sziget szellemkatonái – „A nagy háború balkáni halálmarsa” 

című nemzetközi multimédiás vándorkiállításán köszöntőt mondott prof. Dr. Pintér 

Lajos Tiszteletbeli Verónai Főkonzul, a kiállítást Szabó István vezérőrnagy nyitotta 

meg. A többéves gyűjtő- és kutató munka eredményeként megvalósult kiállítás 

a magyar hadifoglyok elfelejtett-eltitkolt szenvedését mutatja be. 

Megtekinthettük Major Anita „Szamár-sziget rabjai” című filmjét, mely a 100 évvel 

ezelőtti események nyomainak kutatását örökíti meg. Az 1914. decemberi szerbiai 

offenzívában legalább 80 ezer osztrák–magyar katona (mintegy kétharmaduk 

Magyarország területéről) esett hadifogságba. 1915 késő őszén – a 

nyomorúságos körülmények, az éhezés és a tífusz miatt – a niši gyűjtőtáborból 

már csupán 35 ezer indulhatott erőltetett menetben délnyugat fel , ahova a 

menekülő szerb katonaság terelte őket végig a Balkánon. A két hónapos, havas 

hegyeken és mocsarakon át vezető menetelés balkáni halál-marsként vonult be 

a történelembe. A foglyok maradékát – mintegy 23-24 ezer embert – az albániai 

Valona kikötőjében hajózták be az olaszok, és a kietlen szardíniai vesztegzár- 

és börtönszigetre, Asinarára – a Szamár-szigetre - szállították. Itt a szomjazás, 

az éhezés és a kolera további sok ezer áldozatot követelt. A végső mérleg szerint 

mindössze hatezer hadifogoly maradt életben. A megrendítő történet után az est 

folytatásaként a Veszprémi Helyőrség Zenekar műsorát hallgathattuk meg. 
 

 
 

2017. július 25. – Oláh László tagtársunk a Polgárdiban megrendezett gyermek 

horgásztáborban tartott hadtörténelmi előadást. 

 

2017. július 29. - Az V. Emlékparki Nyár újabb gyermekrendezvényén ismét sok 

érdeklődő volt, akik örömmel és izgatottan próbálták ki az interaktív lehetőségeket, 

ismerkedtek a szabadságharc katonai alaki mozzanataival, versengtek kézigránát célba 

dobásban, valamint fegyver szét- és összeszerelésben. Az Azimutoló programról a 

Fehérvár TV is tudósított. 

 

2017. július 29. – A Katonai Emlékparkban a Kákics együttes „Lövészárkunk 

menedékén, jajszó helyett szép dal fakad” című műsora kísérte vissza a katonadalok 

segítségével a nagyszámú érdeklődőt az első világháború időszakába. 

 

2017. július 31. – Az MH Összhaderőnemi Parancsnokságon bemutatásra került a 

„Közös Légtér – Közös védelem” című kiállításunk. 

 

2017. augusztus 1. – A győri MH 12. Arrabona Légvédelmi Rakétaezrednél 

bemutatásra került az „Együtt szövetségben” című kiállításunk. 

https://www.facebook.com/gabor.margittai?fref=mentions
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2017. augusztus 1-2.-án Dr. Görög István és Sajner Gyula tagtársak Szlovéniában és 

Olaszországban helyszínbejáráson pontosították a szeptember 11-17 között 

megrendezendő négy ország általános iskolai csoportjait megmozgató „Béke útja” című 

tanulmányi kirándulás programjait és a szeptember 15-én délben a Mont San Gabriele 

hegyi emlékműnél megrendezendő 100. évfordulós megemlékezés helyszíneit és az 

együttműködés feladatait. 

 

2017. augusztus 4 - Az V. Emlékparki Nyár programsorozat Magasházi Julianna 

üvegművész díszüveg-termékeket bemutató, főként Tiffany-technikával készített 

„Üvegtörténetek” című kiállításának megnyitójával és a nálunk már ismert két fiatal 

veszprémi katonahölgy alkotta Military Girls duó sokszínű, több műfajt átölelő, 

örökzöld slágerekből összeállított koncertjével folytatódott. Ez is sikeres rendezvény 

volt. 
 

  
 

2017. augusztus 11 – Folytatódott az V. Emlékparki Nyár programsorozat Halmay 

Tivadar festőművész „Itt élned, halnod kell – A jelenben élő történelem” című kiállítás 

megnyitójával. A kiállításon első alkalommal került bemutatásra a székesfehérvári 

egykori királyi koronázó templom-belsőről készült nagyméretű alkotás. A kiállítást Dr. 

Fülöp Gyula régész-muzeológus, a Baráti körünk tagja nyitotta meg. A nagyszámú 

érdeklődő előtt a művész személyes indíttatásaiba is bepillantást engedett, és részletesen 

bemutatta alkotásait. Az eseményt a Székesfehérvár Helyőrség Zenekar színesítette, 

amely - igazolva a zenekar sokrétűségét - a fúvószenekari irodalom világslágereit adta 

elő. 

 
 

2017. augusztus 16. – Néma koszorúzással vettünk részt a Magyar Királyi 3. Szent 

István gyalogezred egykori katonáira történő megemlékezésen, az egység ezrednapján. 
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2017. augusztus 19. – Pázmándon,  a falunapon mutattuk be és népszerűsítettük a 

Raptor lézerharcot, a Baráti Körünk ez irányú képességét és szolgáltatását. A programon 

Oláh László és Geguss Ákos vett részt. 
 

 
 

2017. augusztus 24. - Sajner Gyula és Dr. Görög István részvételével alkalmazó 

megbeszélést rendeztünk a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola pedagógusaival a 

szeptemberi „Béke útja” című tanulmányi kirándulás programjairól. A munkába 

skype-on bekapcsolódott a nagyváradi Szacsvay Imre Általános Iskola vezetése is. 

 

 


