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Az előző elnökségi ülés óta eltelt időszak áttekintése 

2017. október 18.– 2018. február 28. 

 

 

2017. október 18. – A kihelyezett Elnökségi ülés, melynek legfontosabb témái és 

döntései az alábbiak voltak: 

Az Elnökség megtárgyalta és elfogadta az előző ülés óta eltelt időszak összefoglalóját, 

tájékoztatót hallgatott meg a januárban elindított Kárpát-medencei 

gyermekrajzpályázat helyzetéről és a Hazafiság Iskolája program helyzetéről és 

továbbfejlesztése lehetőségeiről, melyhez a program levédése is kapcsolódik. Döntés 

született a VI. Ifjúsági Honvédelmi Tábor szervezéséről, az első világháború 

befejezése 100. évfordulója alkalmából, őszre tervezett nemzetközi gyermekprogram 

előkészítéséről. 

Külön napirendben foglalkozott az Elnökség a Katonai Emlékpont helyzetével, a 

márciusban induló új évad tervével, melyet egyhangúlag el is fogadott.  
 

 

 
A világháborúk áldozatainak emlékére 11.11. 11:11 perckor 

 rövid elcsendesedéssel az emlékezés gyertyalángjai mellett emlékeztünk! 

 
                                                                                                                                                       

2017. október 19. –Kiállítás megnyitó a nagyváradi Várban, ahol bemutatásra került 

az „Én 1956-om kiállítás. 
 

 
 

 

http://www.htbkszfvar.hu/


2017. október 20.  – Dr. Görög István elnök-helyettes úr előadása Nagyváradon a 

Katonai Emlékparkról és a Hazafiság Iskolájáról. 
 

 
 

2017. október 20. – Hazafiság Iskolája pedagógia programunk a Katonai 

Emlékparkban, melyen a Budapest Fasori Református Kollégium Julianna Általános 

Iskolája 137 fővel vett részt. 

 

2017. október 20. – ’56-os megemlékezés a KEMPP-ben, melyen a Hazafiság 

Iskolája programon részt vevő iskola teljes létszámmal jelen volt, és az iskola 

Igazgatója, Filep Zoltán úr, megemlékező gondolatai nyitották a megemlékezést.  

A nap másik rendezvénye az ’56-os kiállítás megnyitás volt a Katonai Emlékpark 

galériájában. 

 

2017. október 24. – Honvédelmi Miniszter úr – a Katonai Emlékpark és ezzel együtt 

a Baráti Körünk tevékenysége jobb megismerése és a további együttműködési 

lehetőségek kialakítása érdekében – látogatást tett a Katonai Emlékparkban.   
 

   
 

2017. október 3. - A Honvédség és Társadalom Baráti Kör és a Markó S. Mária 

Emlékalapítvány szervezésében tartott est vendége volt SZABÓ JÓZSEF a 

Videoton SC volt labdarúgója, akit sportolói pályafutásáról Silye Sándor kérdezett. 

 



 
 

 

2017. november 02. – Halottak Napi megemlékezés és mise a Doni-

emlékkápolnánál. 

 

2017. november 09. – Az Ifjúsági Tagozat vállalása, hogy a fiatalok hadtörténelmi 

alapú, hazafias-honvédelmi nevelése érdekében, azt egyre szélesebb körben végezve, 

kapcsolódtak a Mozaik Múzeumtúra rendezvényeihez és a Felelős Szülők Iskolájával 

együttműködve, havi rendszerességgel, új helyszíneken, új iskolákban segítik a 

tanulóifjúság nevelését, s ezzel együtt a Katonai Emlékpark népszerűsítését. Ezen a 

napod egy Újpesti Általános Iskolában vettünk részt a programban. 

      
 

2017. november 10-12. – A Baráti Körünk elnöksége kétnapos, kihelyezett 

munkaértekezletet tartott Balatonszemesen. 

 

2017. november 12. A Katonai Emlékpark ünnepélyes évadzárója, melynek 

keretében ismét megrendezésre került a Felderítők Napja, valamint megnyitásra 

került Kecse Attila nagyváradi magángyűjtő II. világháborús tárgyakat bemutató 

kiállítása. 
 
 

   
 

 

    

 

 

https://www.facebook.com/nyitraiutikozossegihaz/photos/pcb.393346811109830/393346604443184/?type=3
https://www.facebook.com/nyitraiutikozossegihaz/photos/pcb.393346811109830/393346604443184/?type=3


2017. november 16. – A hazánkban akkreditált katonai attasék – az Attasétestület 

szervezésében – látogatást tettek a Katonai Emlékparkban, ahol annak megismerése 

mellett a Baráti Körünk tevékenységét is megismerték. 

 

2017. november 28. – A Honvédség és Társadalom Baráti Kör Székesfehérvári 

Szervezete adventi hálaadó, ünnepi évzáró alkalmára került sor. Az ünnep jegyében 

Jákob János dandártábornok úr, protestáns tábori püspökkel Silye Sándor 

beszélgetett. Közreműködött a Honvéd Nyugállományúak Klubja Nőszirom Kórusa. 

Az évadzáró rendezvényről a Fehérvár televízió is tudósított: 
 

http://www.fehervartv.hu/video/index/22008 

 

    
 

     
 

 

2017. november 29. – Az Ifjúsági Tagozat tagjai közül négyen (Geguss Ákos, Juhász 

Zoltán, Oláh László és Szegleti Tamás) a Mozaik Múzeumtúra keretében ezúttal 

Kiskunhalason népszerűsítették a hadtörténelmünket és a Katonai Emlékparkot. A 

rendezvényről a helyi TV is beszámolt: 
http://halasmedia.hu/televizio/megtekintheto-musoraink/video/hirado-20171129-szerda 

http://www.fehervartv.hu/video/index/22008
http://halasmedia.hu/televizio/megtekintheto-musoraink/video/hirado-20171129-szerda


      
 

2017. november 30. – Az Ifjúsági Tagozat – az elmúlt időszak kiértékelése és a 

következő hónapok feladatainak részletezése érdekében – munkaértekezletet tartott. 
 
 

 
 

2017. december 01. – Szűcs József úr, a Baráti Körünk alapító tagjának végső 

búcsúztatása. A Honvédség és Társadalom Baráti Kör nevében László Tibor 

lelkipásztor, elnökségi tagunk búcsúzott. 

 Az elhunyt emlékét kegyelettel őrizzük! 
 

   
 

2017. december 05. – HTBK OSZ értekezlet – melyen Szelekovszky Ernő, elnök úr 

ismét hangsúlyosan emelte ki, hogy a Baráti Körünk az egész országos szervezet 

zászlóshajója. A rendezvényen a Baráti Körünket Oláh László képviselte. 

 

2017. december 5-7. Gyergyószentmiklóson, a Város ünnepén Dr. Görög István 

elnök-helyettes úr képviselte a Baráti Körünket, akit Silye Sándor és Szegleti Tamás 

is elkísért. 

 

2017. december 06. – Az Ifjúsági Tagozat éves feladattervében meghatározottaknak 

megfelelően, a közeli települések tanintézményeiben folyó honvédelmi nevelés 

támogatása érdekében a Tagozat tagjai – Geguss Ákos, Juhász Zoltán, Kukucska 



András és Szegleti Tamás – honvédelmi délutánt szervezett a Bodajki Általános 

Iskolában. 

 
 

2017. december 11. – A NATO Brüsszeli Parancsnokság felkérésére és 

támogatásával a Baráti Körünk rendezhette meg azt a többnapos programsorozatot, 

melynek fő célja az volt, hogy a tagállamok polgárai, s elsősorban a fiatalok aktuális 

és pontos információkkal rendelkezzenek a Szövetségről és annak munkájáról, s 

minél többen érezzék, hogy mi magunk vagyunk a NATO. Ezt tükrözi a program címe 

is, „WeareNATO”. A programsorozatunk első rendezvényén Hajmáskérre 

látogattunk, ahol előbb az Iskolában találkozhattunk a diákokkal, majd pedig 

bemutattuk az „Együtt Szövetségben” kiállításunkat.  
 

    
 

2017. december 14. – A rendezvénysorozat újabb eseménye a Székesfehérvári Civil 

Központban megrendezett kiállítás megnyitása volt, melyen Sajner Gyula úr ajánlotta 

a NATO alárendeltségű, magyarországi telepítésű katonai alakulatokat bemutató 

kiállítást az érdeklődőknek. 
 

 
 

 

2017. december 14. – A „WeareNATO” rendezvénysorozat részeként a Papkeszi 

Általános iskolában is találkozhattunk diákokkal, akik örömmel és lelkesedéssel 

vettek részt a programban. 

 



 
 

2017. december 15. – A NATO programsorozat újabb eseményére ezen a napon 

került sor, amikor Székesfehérváron, a Civil Központ nagytermében rendeztük meg a 

„NATO az iskolatáskában” elnevezésű konferenciánkat. 

 

2017. december 16. – A „Mi vagyunk a NATO” programsorozatunk záró 

rendezvényét az Alba Plázában rendeztük meg, ahol a nagyszámú érdeklődő részére 

Raptor céllövést rendeztünk, NATO kártyanaptárokat osztogattunk, valamint egy kis 

NATO tájékoztató ponttal igyekeztünk segíteni a program céljának megvalósítását.  
 

   
 

2017. december 19. – A Baráti Körünk elnöke meghívására, – a civil szervezetünk 

tevékenysége jobb megismerése és ezzel együtt az együttműködés lehetőségeinek és 

irányainak pontosítása érdekében – vendégünk volt Dr. Benkő Tibor vezérezredes úr. 

A nyílt, előremutató és jó hangulatú találkozásra Balatonszemesen volt lehetőségünk, 

melyet az Elnök úr biztosított. 

 

2018. január 05. – A Honvéd Kulturális Egyesület Várpalotai Képzőművészeti 

Alkotócsoportja festménykiállítását Oláh László nyitotta meg Székesfehérváron, az 

Árpád Fürdőben. A kiállítás hozzájárult a Baráti Körünk ez irányú kapcsolatainak 

erősítéséhez is, valamint több kiállító amatőr alkotó is aktív szerepet vállalt a 

rövidesen indítandó gyermekrajzpályázatunk zsűrizésében is. 
 

  
 

2018. január 10. – Jobbágy Antal tagtársunk halálával, rövid időn belül már a 

második veszteség érte a Baráti Körünket, Osztozunk a család fájdalmában és emlékét 

megőrizzük. 



 

2018. január 11. – „Nyugtasson a Donnak zúgása” irodalmi est a Zsolt utcai 

közösségi házban, melyen közreműködtek Molnár Julia és Meleg Vilmos nagyváradi 

előadóművészek, valamint Dr. Szabó József János hadtörténész vezetésével a dabasi 

Áldos Színpad. 

 

2018. január 12. – A Katonai Emlékpark együttműködést kötött a Cser-készen 

szervezettel, a Hazafiság Iskolája programja határon túlról érkező diákcsoportok 

részére történő biztosításáról, melynek gyakorlati végrehajtásában az Ifjúsági Tagozat 

tagjai vállalnak közreműködést. A májusig tartó, a határtalanul kezdeményezéshez 

kapcsolódó programsorozat közel húsz rendezvényt tartalmaz, mely várhatóan 

mintegy 1.600 diák részvételét eredményezheti. Ezen a napon a Felvidékről érkezett 

diákokat fogadtunk, akiket a KEMPP-ben rendezett programot követően elkísértünk 

a Miskahuszárhoz is. 
 

 
 

2018. január 12. – A 75. évforduló tiszteletére rendezett Doni megemlékezésen 

nagyon sokan voltak jelen a pákozdi Doni emlékkápolnánál. 

 

2018. január 17. –  „Januári hadtörténelem” címmel Oláh László hadtörténelmi 

előadása a „Mindenki Akadémiája” keretében, melyen bemutatta a Baráti Körünk és 

a katonai Emlékpark témához kapcsolódó tevékenységét is. 

 

2018. január 18. – Rádióinterjú Vörösmarty Rádió Oláh László „Januári 

hadtörténelem” című előadásához kapcsolódóan – benne a HTBK és a KEMPP 

programjainak bemutatása 

 

2018. január – NEA pályázatok elkészítése és beadása Dr. Görög István elnök-

helyettes, Oláh László tagozatvezető és Sándor Csaba segítségével. Ugyancsak erre 

az időszakra esett és pályázati tevékenységünkkel függ össze az EU pályázat 

elszámolásának utóellenőrzése és a projekt lezárása Sándor Csaba pályázati felelős és 

volt gazdasági vezető segítségével. 

 

2018. január 19. – Ezen a napon a Határtalanul program keretében közel 100 főt 

fogadtunk a Felvidékről, s biztosítottuk számukra a Hazafiság Iskolája programunkat. 

 

 

2018. január 22. – Ezen a napon – a Magyar Kultúra Napja – alkalmából került 

meghirdetésre a hatodik, Kárpát-medencei gyermekrajzpályázatunk, mely ez 



alkalommal a „Huszárgyerek, huszárgyerek…” címet kapta, s ezzel kívánjuk fokozni 

a Kárpát-medencei gyermekek, fiatalok hadtörténelmi érdeklődését és alkotókedvét. 

 

2018. január 22. – A Mozaik Múzeumtúra keretében a Nagyharsányi Általános 

Iskolában jártunk, ahol ez alkalommal is sok-sok diáknak tettük élményszerűvé a 

hadtörténelmet. 

    
 

2018. január 24. – Folytatódott a Bodajki Általános Iskolában a hadtörténelmi, 

honvédelmi programunk, melyen megint nagy lelkesedéssel és érdeklődéssel vettek 

részt a tanulók. 

 

2018.01.28. – A Nyitrai úti Közösségi Házban bemutatásra került "Szigeti Gyula 

építészmérnök munkássága" című kiállítás, melyet Igari Antal - szintén tagtársunk,- 

megyei főépítész nyitott meg. 
 

      
 

 
2018. január 30. - A Honvédség és Társadalom Baráti Kör és a Markó S. Mária 

Emlékalapítvány szervezésében tartott esten Mits Péter - tanár, zenész, Mits Gergő - 

basszusgitáros, a Kodolányi János Főiskola Jazz Tanszék, tanszékvezető tanára, Mits 

Márton - szaxofonos szóban és zenében vallottak hivatásukról, életpályájukról. A 

vendégeket kérdezte Silye Sándor újságíró. 



http://www.fehervartv.hu/video/index/22626 
 

    
 

2018. február 02. – Határtalanul Hazafiság Iskolája program keretében 111 fő diákot 

fogadtunk a Délvidékről. 

 

2018. február 02. – Jobbágy Antal néhai tagtársunk búcsúztatása. 

 

2018. február 05. –  Az Ifjúsági Tagozat vállalása az is, hogy hadtörténelmi témájú 

előadásokkal, foglalkozásokkal is segítik a tanintézményekben folyó nevelést, 

történelemtanítást. Ennek keretében a Székesfehérvári II. Rákóczi Ferenc Általános 

Iskolában tartott előadást az I. világháborúról Oláh László és Juhász Zoltán. 

 

2018. február 05. – A januárban kinevezett új Összhaderőnemi Parancsnok, Korom 

Ferenc vezérőrnagy úr, látogatást tett a Katonai Emlékparkban, mely egyben a Baráti 

Körünk tevékenységének bemutatása is volt. Vezérőrnagy úr azt ígérte, hogy 

hamarosan visszatér és folytatni kívánja a Katonai Emlékpark és a benne rejlő 

lehetőségek pontos megismerését és az együttműködés kiszélesítését.  

 

2018. február 05. – Dr. Benkő Tibor vezérezredes úr a Hadik Szállóban fogadta a 

HTBK elnökségét. 

 
 

2018. február 07. – A Mozaik Múzeumtúra keretében ezúttal Budapesten, a 

Városligeti Általános Iskolában jártunk. 

 
 

http://www.fehervartv.hu/video/index/22626


 
 

 

2018. február 09. – Határtalanul Hazafiság Iskolája programban a Székelyföldről 

érkezett 88 főt fogadtuk. 

 

2018. február 12. – MH ÖHP Parancsnoki Irodavezetői éves programegyeztető 

értekezlet tartott melyre meghívást kapott a Baráti Körünk is. A rendezvényen a civil 

szervezetünket Dr. Görög István elnök-helyettes úr képviselte. 

 

2018. február 16. – Határtalanul Hazafiság Iskolája keretében Nagyváradról, 

Brassóból és Székelyudvarhelyről érkezett 114 fő diákot fogadtunk. 

 

2018. február 23. – A „Huszárgyerek, huszárgyerek…” rajzpályázatunkhoz 

kapcsolódóan Szigetszentmiklóson rendeztünk „ráhangoló” rendezvényt, melyen Pap 

György tagtársunk a legszebb huszárruhájában segítette a gyermekek figyelmének 

felkeltését, valamint Oláh László kivetítéses huszár-témájú előadással igyekezett 

ihletet adni az alkotásokhoz. A program részeként Geguss Ákos és Szegleti Tamás - 

szivacskardokkal – tanította meg a kisdiákoknak a huszárság hat alapvágását. A nap 

során több mint 350 tanuló részére tarthattuk meg a programunkat. 

 

   
 

 

 

 

 

2018. február 26. – A Mozaik Múzeumtúra ezen a napon Kistokajba látogatott, ahol 

– immár szinte természetesnek tűnő módon – az Ifjúsági Tagozatunk néhány tagja is 

jelen volt és hozzájárult a hadtörténelmünk népszerűsítéséhez.  

Kihasználva a lehetőséget, s tekintettel arra, hogy arról a környékről nem kaptunk 

még gyermekrajzokat, a program befejezését követően újabb önálló rendezvényként 



a diákoknak bemutatjuk a rajzpályázatainkat, s különösen az idei felhívásunkat, s 

ahhoz kapcsolódóan ott is rendezünk egy „ráhangoló”, figyelemfelkeltő programot. 
 
 

    
 

2018. február 27. – A Baráti Körünk, s az általunk életre hívott „Ifjú Nemzetőrök” 

programban résztvevő fiatalok felkérést kaptak a városunk Polgármesterétől, a 

Március 15-i, városi ünnepségen való közreműködésre. A mai napon megkezdődtek 

az iskolai felkészítések. Ez alkalommal a Táncsics Mihály Általános Iskola diákjai 

számára vezetett – a szabadságharc harcalaki szabályzata alapján – alaki felkészítést 

Geguss Ákos és Szegleti Tamás. 

 

 
 

 

2018. február 27.  - A Honvédség és Társadalom Baráti Kör és a Markó S. Mária 

Emlékalapítvány szervezésében tartott esten Pánczél Barabás - kézilabda mesteredző, 

Pánczél Anikó - volt válogatott kézilabdázó, Dr. Abkarovits Géza - sportsebész, a 

Videoton FC labdarúgócsapatának sportorvosa vallottak hivatásukról, 

életpályájukról. A vendégeket Silye Sándor újságíró kérdezte. 

 

     
 

https://www.facebook.com/nyitraiutikozossegihaz/photos/pcb.401528036958374/401527010291810/?type=3
https://www.facebook.com/nyitraiutikozossegihaz/photos/pcb.401528036958374/401527010291810/?type=3
https://www.facebook.com/nyitraiutikozossegihaz/photos/pcb.401528036958374/401527126958465/?type=3
https://www.facebook.com/nyitraiutikozossegihaz/photos/pcb.401528036958374/401527126958465/?type=3


       


