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 2018. december 12-i elnökségi üléshez
Az előző elnökségi ülés óta eltelt időszak áttekintése
2018. szeptember 5 – december 12.
2018. szeptember 05. – Elnökségi ülés
2018. szeptember 11. – A Fejér Megyei Kormányhivatal felkérésére, a Fejér Megyei
Védelmi Bizottság támogatásával a Zichyújfalui Református Általános Iskolában
rendeztük meg a Hazafiág Iskolája pedagógiai programunk kihelyezett változatát,
melyen a tanintézmény valamennyi tanulója részt vett. A rendezvényünket
megtekintette Dr. Simon László kormánymegbízott úr is.

2018. szeptember 12. – A Hazafiság Iskolája programunk, 2018/19-es tanéve
ünnepélyes megnyitása, valamint a pedagógiai programunkkal kapcsolatos
módszertani munkaértekezlet megrendezése, meghívott oktatási szakemberekkel és
pedagógusokkal. A tanévet Dr. Simon László kormánymegbízott úr nyitotta meg,
illetve a módszertani megbeszélésen, többek között jelen volt Sipos Imre úr, az
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet igazgatója is. A nap „főszereplői” a
Székesfehérvári Táncsics Mihály Általános Iskola és a Jenői Tagiskola alsó tagozatos
diákjai voltak.

2018. szeptember 17. – A 170. évforduló tiszteletére, a HM által elkészített
vándorkiállítás ünnepélyes megnyitására került sor Dunaújvárosban, ahol a kiállítás
szakmai méltatására Oláh László, tagozatvezetőt kérték fel.
2018. szeptember 18. – A Bory Jenő Általános Iskola diákjai által készített rajzokból
nyílt kiállítás Székesfehérváron, a Bory-várban. A Baráti Körünk által évek óta
szervezett gyermekrajzpályázatok eredményeit elismerve, az iskola vezetése Oláh
Lászlót, a rajzpályázataink szervezőjét kérte fel a kiállítás megnyitására.
2018. szeptember 20. – A Baráti Körünk újabb lehetőséget és ezzel együtt feladatot
kapott a NATO Brüsszeli Parancsnokságától, melynek keretében öt városban
rendezhettük meg a „NATO az iskolatáskában” konferenciát. Ennek első
állomásaként Budapesten, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ludovika kampuszán
rendezhettük meg a nagyszabású programunkat, melyen – a NATO egységek
Magyarországon kiállításunk megnyitását követően – Vizi E. Szilveszter úr, a MTA
korábbi elnöke, valamint Szabó István államtitkár úr tartották a nyitóelőadásokat.

2018. szeptember 21. – A Tárnoki Általános Iskola 352 tanulója vett részt a
Hazafiság Iskolája programunkban.
2018. szeptember 23. – A NATO Brüsszeli Főtitkárság, valamint a helyi szervezők
ismét a Baráti Körünket kérték fel a Budapesten megrendezett NATO-futás
keretében, a NATO tájékoztató pont működtetésére.
2018. szeptember 24. – Az „Általános Iskolák Honvédelmi Csapatversenye”
megrendezésével, valamint a vele együtt megtartott sajtótájékoztatóval megkezdődött
a Baráti Körünk legkiemelkedőbb programsorozata, a IX. Honvédfesztivál.
A Székesfehérváron, az István Király Általános Iskolában és a csodás tóparti
környezetében megrendezett, izgalmas versenyben a Táncsics Mihály Általános
Iskola végzett az első helyen, míg a másodikon a Zentai Úti, a harmadikon pedig a II.
Rákóczi Ferenc Általános Iskolák csapatai végeztek.

2018. szeptember 25. – A Honvédfesztivál második napja már évek óta a
Számháború – országos hadijátékot jelenti, s ebben az évben sem volt ez másként. A
Katonai Emlékpark környéke gyermekzsivajtól volt hangos, s az egész napos játékot
követően a résztvevők fáradtan, de boldogan vették át emléklapjaikat.

2018. szeptember 25. - A Baráti Körünk és a Markó S. Mária Emlékalapítvány
szervezésében tartott esten vendégünk volt Mihócza Zoltán vezérőrnagy úr, az
Összhaderőnemi Parancsnokság parancsnoka.
Bevezető gondolatait László Tibor lelkész, tagtársunk osztotta meg a jelenlevőkkel.
A vendéget munkájáról és hivatásáról Silye Sándor újságíró kérdezte.
https://www.facebook.com/nyitraiutikozossegihaz/
2018. szeptember 26. – A IX. Honvédfesztivál a HOSOSZ sportnappal folytatódott,
s ezzel együtt a Fóti Ökumenikus Általános Iskola 184 tanulója részére a Hazafiság
Iskolája programot is megrendeztük.
2018. szeptember 27. – A Honvédfesztivál részeként a „Szárazföldi Haderő Napja”
került megrendezésre, mely ebben az évben kiegészült a Katonai Emlékparkba
áthelyezett BEOSZ kopjafák ünnepélyes avatásával, melyen jelen volt Dr. Benkő
Tibor miniszter úr, Mihócza Zoltán vezérőrnagy úr, az MH ÖHP parancsnoka,
valamint Hazuga Károly úr, a BEOSZ elnöke.
A késő délután és este a Szárazföldi Haderő kiemelkedő szervezésű ünnepi estje volt,
melynek keretében az Obeliszk tövében, fáklyafényes, élményszerű hadtörténelmi
összefoglalást láthattak a résztvevők.

2018. szeptember 28. – Ezen a napon a Honvédfesztivál teljesen új eleme, az
„Iskolák csatája” került megrendezésre. Az első alkalommal meghirdetett és
megrendezett program során a résztvevő iskolák csapatai – az 1848-as időszakkal
való ismerkedés mellett – különböző izgalmas és kitartást is kívánó
versenyszámokban mérték össze ügyességüket. A versenyben a Sárisápról érkezett
diákok lettek az első helyezettek, a Kápolnásnyékről a másodikak, míg a
Martonvásárt képviselő tanulók a harmadik helyezettek.
Délután, a sukorói református templomban került megrendezésre a „Haditanács”,
mely az eredeti helyszínen tisztelgett a 170 évvel ezelőtti esemény előtt.
2018. szeptember 29. – A IX. Honvédfesztivál kiemelkedő napja. A gazdag
programsorozat Dr. Gyuricza Béla emléktáblájánál történt tisztelgéssel vette kezdetét,
melyen örökös elnökünkre Dr. Svéd László nyá. orvos altábornagy úr emlékezett.

Ezt követően az Obeliszk tövében a központi megemlékezésre került sor, melyen Dr.
Benkő Tibor miniszter úr mondott ünnepi beszédet. A 170. évforduló jegyében
megrendezett eseményen nagyon sokan vettek részt, és fejezték ki tiszteletüket az
1848. szeptember 29-én, ebben a térségben megvívott győztes csata ismert és
ismeretlen hősei előtt.

A déli harangszóra kezdődött meg a Koltai Gábor úr által rendezett és neves színészek
közreműködésével megvalósult nagyszabású, színpadi jellegű emlékműsor. Az egy
órás, zenei alapra épített, látványos és lélekemelő produkcióban a színészek,
statiszták, táncosok illetve a gyalogos és lovas huszár hagyományőrzők mellett 300
Ifjú Nemzetőr is szerepelt, akik vezetésében, irányításában, illetve a több héten át
folyó felkészítésében Geguss Ákos, Szegleti Tamás és Juhász Zoltán, az Ifjúsági
tagozat tagjai vettek részt.

2018. szeptember 30. – A IX. Honvédfesztivál zárónapján a Katonai Emlékparkot a
különböző korok hagyományőrzői, s szerencsére nagyszámú érdeklődő népesítette
be. A Baráti Körünk több tagja is kilátogatott az emlékparkba, ahol Kovács László és
Márton Edit tagtársaink főztjét is megkóstolhatták.

2018. október 04. – A „NATO az iskolatáskában” konferenciasorozatunk újabb
állomása Szentesre látogatott. Ezen a helyszínen is a Baráti Körünk tagjai - Dr. Görög
István és Sajner Gyula urak vezetésével – segítették a program előkészítését,
megrendezését, valamint különböző kiegészítő elemekkel való gazdagítását.

2018. október 05. – A Zichyújfalui Református Általános Iskola pedagógusai és
diákjai közreműködésével valósult meg a Gróf Batthyányi Lajos mártír
miniszterelnökre és a 13 aradi vértanúra való megemlékezés a Katonai
Emlékparkban. A megemlékező beszédet Füzesiné Kolonics Ilona, Zichyújfalu
polgármestere mondott.

2018. október 05-07. – Az Ifjúsági Tagozat szervezésében egy teljesen új
szellemiségű program került megrendezésre. Az első világháború befejezése 100.
évfordulója alkalmából egy „Nemzetközi Gyermektalálkozót és Honvédelmi
Versenyt” rendeztünk, melyen Nagytárkányból (Szlovákia), Munkácsról (Ukrajna),
Gyergyószentmiklósról és Temesvárról (Románia), Kishegyesről (Szerbia) és
Zágrábból (Horvátország) csapatok vettek részt. A programról részletes beszámoló
olvasható a Baráti Körünk és a KEMPP honlapján.

2018. október 06. – A „Laktanyafutás” elnevezésű. jelentős sportteljesítményen
alapuló, katonai hagyományőrző program befutójának, s egyben záró eseményének a
Katonai Emlékpark biztosított helyszínt. A komoly sportteljesítményt jelentő távol
futva, illetve kerékpárral teljesített katonasportolókat Mihócza Zoltán vezérőrnagy úr
köszöntötte.

2018. október 08. – A nagy háború hadifoglyainak sorsát bemutató kiállítás nyílt meg
a Katonai Emlékparkban, melyet Dr. Murinkó Attila ezredes úr, az MH ÖHP
Parancsnoki irodavezetője nyitott meg.

2018. október 11. – A „NATO az iskolatáskában” konferencia újabb helyszínen,
ezúttal Mosonmagyaróváron adott hasznos és naprakész információkat a
szövetségről, az abban való magyar szerepvállalásról a nagyszámú érdeklődőnek.

2018. október 13. – A Székesfehérvári Szakképzési Centrum két tanintézménye, a
Váci Mihály Ipari Szakképző és a Jáky József Szakgimnázium összesen 242 tanulója
vett részt a Hazafiság Iskolája programban.
2018. október 16. – A 170. évfordulós vándorkiállítás Székesfehérvárra érkezett, s a
szervezők a Baráti Körünk néhány tagját kérte fel a kiállításra látogatók
tájékoztatására. A vendégek fogadásában, a kiállítás szakszerű bemutatásában Papp
György, Juhász Zoltán, Szegleti Tamás és Geguss Ákos közreműködött.
2018. október 18. – A „NATO az iskolatáskában” konferencia ezúttal Szekszárdon
került megrendezésre, ahol ismételten sokan voltak kíváncsiak a NATO-val, a
biztonságunkkal kapcsolatos információkra, a NATO ismeretek közvetítése
módszertani lehetőségeire.

2018. október 19. – Az Október 23-i megemlékezés a Katonai Emlékparkban, ahol a
Kápolnásnyéki Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Gimnázium tanulói, GránitzPápai Judit tanárnő felkészítésével és vezetésével mutatták be a megemlékező
műsorukat, melyről vitéz Hajdú Szabolcs úr, 56-os veterán is elismerően nyilatkozott.

2018. október 24-26. – A Baráti Körünk szervezésében, debreceni katonák és civilek
részvételével kegyeleti emlékút került megrendezésre Olaszországba, a nagy háború
egyes emlékhelyeire, köztük a Visintini kápolnához is, ahol egy hatalmas emlékkő is
lehelyezésre került. A Baráti Körünket ez alkalommal Dr. Görög István, Sajner
Gyula, Silye Sándor, László Tibor és Szegleti Tamás urak képviselték.

2018. október 25. – A szeptemberben megrendezett „Iskolák csatája” rendezvényünk
első helyezettje egy két órás Raptor lézerharcjátékot nyert, melyre ezen a napon került
sor Sárisápon. A nyertesek nagy örömmel és hatalmas lelkesedéssel vettek részt a
jutalomjátékban az iskola tornatermében berendezett pályán.
2018. október 30. – A Baráti Körünk havi „Fecsegő” estjének vendége Igari Antal
Fejér Megye főépítésze volt. Remek ember, sziporkázó riportalany, akit Silye Sándor
kérdezett. Bevezető gondolatait László Tibor lelkész, tagtársunk osztotta meg a
jelenlevőkkel.
https://www.facebook.com/nyitraiutikozossegihaz/
https://www.feol.hu/kozelet/helyi-kozelet/az-epiteszettorteneti-szakrol-egyenesvolt-igari-antal-utja-a-muemlekvedelem-fele2642378/?fbclid=IwAR1HhrDjq365wWH3cg8CNxmeq1jacJeatg5B91S3tXH3SOw
4hO44XLjT7vE
2018. november 02. – A Doni-kápolnánál megrendezett Halottak Napi misén a Baráti
Körünket és a Katonai Emlékparkot Oláh László képviselte.

2018. november 06. – A Baráti Körünk egyik zászlóshajója, a KEMPP és a Hazafiság
Iskolája programunk bemutatására kapott lehetőséget Oláh László, tagozatvezető a
Dunaújvárosi Tankerület értekezletén. A tájékoztató megtartását követően több iskola
is jelezte a bekapcsolódási szándékát.

2018. november 06. – Az 1593-as, első pákozdi csata 425. évfordulója alkalmából
az emlékezetét szolgáló eseményre került sor Pákozdon, melyen Dr. Négyesi Lajos
ezredes, hadtörténész tartott megemlékező beszédet.
2018. november 10. – A nagyváradi Tanoda Egyesület elnök asszony – Kecse
Gabriella, valamint a Szacsvay Általános Iskola diákjai Olaszországba menet
megálltak a Katonai Emlékparkban, ahol találkoztak a Baráti Körünk több tagjával is.
A rendezvény megható pillanata volt, amikor a nagyváradi diákok a nagy háborúra
emlékező műsort adtak elő a Katonai Emlékparkban. A találkozás lehetőséget adott a
jövőbeli feladatok egyeztetésére is.

2018. november 11. – A Baráti Körünk és a Krajczáros Alapítvány kopjafa
emlékművet állított Kosuty-ban. A szlovák település önkormányzata és a Pro
Memoria Szlovákia egyesület együttműködésének köszönhetően a nagy háború
befejezésének 100. évfordulóján, a szlovák és magyar lakosságú községben szervezett
rendezvényen több százan vettek részt. A rendezvényen megjelent és beszédet
mondott Dr. Görög István elnök-helyettes úr és Anton Hrnko úr, a Szlovák Parlament
Honvédelmi Bizottsága elnöke, a szervezetünk régi barátja.
2018. november 11. – A Katonai Emlékpark ünnepélyes évadzárója, illetve ahhoz
kapcsolódóan a Felderítők Napja megrendezése.

A nap programjai között kapott helyet az olasz barátaink által adományozott, Renato
Piccoli szobrászművész által készített és a „Minden háborúk áldozatai emlékére”
állított emlékmű bemutatására.

Az emlékmű ünnepélyes bemutatását úgy időzítettük, hogy az éppen a 11-11-11 civil
kezdeményezéshez tudjon kapcsolódni, s így a Katonai Emlékparkban is számos
emlékművön gyúltak meg mécsesek, gyertyák az emlékezés lángjaival.
Az évadzárás perceiben Dr. Görög István úr, a Baráti Körünk elnökhelyettese, a
KEMPP ügyvezetője összefoglalta a sikeres évadot, s reményét fejezte ki, hogy ez az
évad stabil alapot biztosít a jövő évi, immár a X. évad sikeres megrendezéséhez.

2018. november 13-14. – A „NATO az iskolatáskában” konferenciasorozat
záróeseményének Debrecen adott helyszínt, ahol ismét sikerrel rendeztük meg a
programot.

2018. november 14. – Debrecenből hazafele jövet Karcagon, a Győrffy István
Katolikus Általános Iskolában állítottuk fel a NATO magyarországi szervezeteit
bemutató kiállításunkat, amelyet november 16-án, Sajner Gyula elnök úr nyitott meg.
A rendezvényen megjelent Dr. Fazekas Sándor országgyűlési képviselő úr és sok
helyi vezető is.

2018. november 15. – A KÖFÉM Nyugdíjas Klub felkérésére, Oláh László tartott
hadtörténelmi előadást a nagyszámú érdeklődőnek a Honvédség 170 évéről.
2018. november 17. – Több mint tíz éve, rendszeresen megrendezésre kerül Csóron
a Harci Túra, melynek szervezője ez alkalommal a Baráti Körünk és a KEMPP
közreműködését kérte. Az egyre népszerűbb és a katonai hagyományok ápolását
szolgáló harci túra megrendezésében Oláh László, Geguss Ákos és Szegleti Tamás
vett részt.
2018. november 20. – A tantestület felkérésére Oláh László tagozatvezető
hadtörténelmi előadást tartott a Ciszterci Gimnázium 11. évfolyamos diákjainak, akik
a tanmenetben éppen a nagy háború időszakához értek.
2018. november 24. – A néhány nappal korábban elhunyt Bányai László úr temetése,
aki 1995-től, a megalakulásunk évétől tagja volt a Baráti Körünknek, s
tevékenységével hozzájárult a kapcsolataink szélesítéséhez, elmélyítéséhez. Emlékét
kegyelettel őrizzük.

2018. november 27. – A Baráti Körünk évzárója és a Fecsegő együtt került
megrendezésre, melynek keretében – az Elnök úr akadályoztatása miatt – Oláh László
tagozatvezető foglalta össze a lassan lezáruló esztendőt, annak sikereit, eredményeit.
Az Elnökség jelenlévő tagjai emléklappal köszönték meg néhány kimagasló
tevékenységű aktivistának a segítségét, a közös céljaink megvalósítása magas

színvonalú segítését. Emléklapot vehetett át a rendezvényünk háziasszony, Béresné
Erzsébet, valamint a Baráti Körünk tagjai közül Börcsök Rudolf, Sajner Gyula, Kollár
Endre, Márton Edit, Ősz László, Orosz József, Papp István, Pálmai Dénes, Kovács
László és Igari Antal.
A Baráti Körünk és a Markó S. Mária Emlékalapítvány szervezésében tartott esten,
vendégeink voltak Cserta Gábor és Cserta Balázs zenészek, akik munkájukról és
hivatásukról vallottak.
Bevezető gondolatait ezúttal is László Tibor lelkész, tagtársunk osztotta meg a
jelenlevőkkel. A vendégeket Silye Sándor újságíró kérdezte.

2018. november 29. – A „NATO egységek Magyarországon” kiállításunk Karcagról
Ózdra, a József Attila Gimnáziumba költözött, pontosabban Geguss Ákos és Szegleti
Tamás szállította át és állította fel az új helyszínen.
2018. december 01. – A Sárisápi Általános Iskola tanárainak és tanulóinak annyira
megtetszett a múltkor jutalomként nyert Raptor lézerharc-játék, hogy a Tavaszi
Hérics Gyermekalapítvány támogatásával bérbe vették a Baráti Körünktől a
fegyvereket. A megint izgalmasra és sok gyermeknek hatalmas örömöt szerző játékot
Geguss Ákos, Oláh László és Szegleti Tamás biztosította.

2018. december 03. – A Baráti Körünk elnöke meghívására, a Széll Kálmán
Alapítvánnyal együttműködésben egy barát estre, Székesfehérvárra érkezett Dr.
Benkő Tibor úr, Magyarország honvédelmi minisztere. A Miniszter Úr a
Kereskedelmi és Iparkamara támogatásának köszönhetően a városunk jeles
személyeinek jelenlétében, Silye Sándor által vezetett, kellemes hangú beszélgetésen
szólt a katonai karrieréről, a miniszteri feladatairól és céljairól.

Miniszter úr kiemelte, hogy nagyon nagyra tartja a Baráti Körünk tevékenységét, s
Székesfehérvár pedig a történelem során mindig kiemelkedő jelentőségű katonaváros
volt, s a jövőben is az lesz.
A rendezvényünket megtisztelte jelenlétével Dr. Simon László kormánymegbízott úr,
Dr. Cser-Palkovics András polgármester úr, excellenciás Spányi Antal megyéspüspök
úr is.

2018. december 03. – Sajner Gyula úr vezetésével, Törzsök Erzsébet és több
tagtársunk munkája eredményeként elkészült és látható a www.htbkszfvar.hu
honlapunk modernizálása. A honlap látogatói egy több eszközre optimalizált és
tartalmilag megújult, korszerű felülettel találkozhatnak.
2018. december 04-05. – A hadsereg kulturális tevékenységét átfogó konferencia
került levezetésre Balatonakarattyán a HM üdülőben, amelyre a Baráti Körünk is
meghívást kapott. A rendezvényen Oláh László és Juhász Zoltán, az Ifjúsági Tagozat
tagjai vettek részt, s Oláh László lehetőséget kapott a Baráti Körünk és a KEMPP
kulturális tevékenysége bemutatására is.
2018. december 05-09. – Gyergyószentmiklós Város ünnepi napjaira, a Szent Miklós
Napokra kapott meghívást a Baráti Körünk, melyet Dr. Görög István, Sajner Gyula,
Takács János urak és Márton Edit képviseltek.
A gyermekrajzpályázatainkat összefoglaló kiállításunk elkészítésekor célként
fogalmaztuk meg, hogy azt minél több helyszínen – köztük több erdélyi városban is
– bemutassuk. A gyergyószentmiklósi Szent Miklós Napok programsorozat kiváló
lehetőséget biztosított erre, s a kiállításunk bemutatásra került a gyergyói művelődési
házban, amelyre a Széchenyi Alapítvány meghívására az Ifjúsági Tagozat ötfős
csoportja utazott a városba. Az Ifjúsági Tagozat tagjai részt vettek a Vaskertes
Általános Iskolában szervezett találkozón is, melyen közel száz tanuló volt jelen. A
találkozás során bemutatásra került a Kárpát-medencei gyermekrajzpályázataink hat
éves története, s lehetőség volt nemzetünk hadtörténelme néhány epizódja
megbeszélésére is. A gyerekek nagyon lelkesek voltak a korábbi pályázataink során
is, s elmondásuk szerint nagyon várják a következő lehetőséget.

2018. december 12. – Ózdon, a József Attila Gimnáziumban került megnyitásra az
Együtt-Szövetségben című kiállításunk, ahol a következő hetekben minden
érdeklődőnek lehetőséget biztosítanak annak megtekintésére.

