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Az előző választmányi ülés óta eltelt időszak áttekintése
2013. szeptember 12. – október 21.
2013. szeptember 16. – A Hazafiság Iskolája pedagógiai programunk őszi
rendezvényeinek előkészítése érdekében szakmai – módszertani felkészítést
tartottunk a Katonai Emlékparkban. A felkészítést Oláh László vezette. 8.30-tól
a közreműködésre tervezett 50 fő katona részére, majd 11 órától ez a kör
kibővült a HTBK tagokkal és önkéntesekkel. Mintegy 2 óra időtartamban közös
felkészülésre került sor a katonák és civilek részvételével, majd a katonák
távozását követően a HTBK felkészülés folytatódott. A felkészítés
megteremtette a feltételrendszerét, hogy a Hazafiság Iskolája program 2013/14es tanévét, az előző évekhez hasonló magas színvonalon tudjuk megrendezni. A
felkészítésen részt vettek: HTBK – Szabó Gábor, Lévai Miklós, Havasi Imre,
Börcsök Rudolf. Önkéntesek: Brunner Andrea, Geguss Ákos, Hermann Sándor,
Kukucska András.
2013. szeptember 17. – A HM által kiírt pályázat véglegesítése és benyújtás
előtti ellenőrzése. A pályázat benyújtásáról az előző választmányi ülésen
hoztunk határozatot. A pályázat kidolgozásában részt vettek: Dr. Görög István,
Balassa István, Oláh László és Kőnig Kati.
2013. szeptember 20. – A reggeli órákban a végső helyére került az az egy
méter átmérőjű bronz dombortérkép, mely Papp István úr, ENSZ békefenntartó
tagtársunk anyagi támogatásával, a Baráti Körünk közreműködésével került a
Katonai Emlékpark kilátópontjára.
2013. szeptember 20. – A Hazafiság Iskolája pedagógiai program 2013/14-es
tanévének ünnepélyes megnyitása és az első foglalkozás megrendezése. Az
ünnepélyes tanévnyitón részt vett: Dr. Hoffmann Rózsa államtitkár asszony, Dr.
Cser-Palkovics András elnök úr, Domján László vezérőrnagy úr, Takács János
polgármester úr.
A programon a Hétvezér Általános Iskola 377 tanulója és 26 pedagógusa vett
részt.
2013. szeptember 24. – MEGKEZDŐDÖTT A IV. HONVÉDFESZTIVÁL.
A Honvédfesztivál első eseménye a beharangozó sajtótájékoztató volt, melyen
Vargha Tamás államtitkár úr, és Dr. Görög István úr adott tájékoztatást a
programsorozatról.

A fesztivál első rendezvénye a „Kész a csatára a sereg” elnevezésű ifjúsági
honvédelmi csapatverseny volt, melynek helyszíne – immár harmadszor – az
István Király Általános Iskola volt. A versenyre 12 iskola jelentkezett, ami az
eddigi legnagyobb létszámot jelentette. A 4 fős csapatok részére megrendezett
verseny sikeres végrehajtásával egy magas színvonalú, tartalmas és izgalmas
programot biztosítottunk a fiataloknak.
2013. szeptember 25. – A Honvédfesztivál második napján került
megrendezésre az a pedagógiai tanácskozás, mely a városunkban folyó hazafiashonvédelmi nevelés szereplőit szólította meg és elősegítette a további közös
tevékenységet. A rendezvényre az Árpád Szakképzőben került sor, közel 50 fő
részvételével. A résztvevők körét a városban szolgáló katonai szervezetek
vezetői, a tanintézmények igazgatói, pedagógusai, óvodaigazgatók, valamint a
honvédelem ügyét támogató civil szervezetek képviselői alkották. A tanácskozás
során előadást tartott Dr. Vizi László Tamás, Róth Péter, Domokos Tamás, Dr.
Görög István, Orbán Krisztina őrnagy, Nagy Lajos alezredes, Tóth Csaba
alezredes, Rózsás Ildikó, Rangel István, Kocsis Balázs százados, Ábrahám
Norbert. A tanácskozás moderátora Oláh László volt.
A tanácskozás méltó folytatása volt az előző évi rendezvénynek, s teljesítette az
idei célkitűzést, vagyis megteremtette a Székesfehérváron folyó honvédelmi
nevelés hatékony és eredményes végzésének alapját és lehetőségét.
2013. szeptember 26. – A fesztivál harmadik napján a Számháború-2013
kalandjáték rendezvénye várta a résztvevő közel 200 fiatalt a Katonai
Emlékparkban. A Zánka – Új Nemzedék Központtal közösen megrendezett
program önfeledt kikapcsolódást nyújtott a résztvevőknek, amit még az
ünnepélyes eredményhirdetés végét elmosó felhőszakadás sem tudott elrontani.
2013. szeptember 27. – A Katonai Emlékpark szolgált helyszínéül és
önkénteseink közreműködésével valósult meg a Honvédségi Sportszervezetek
Országos Szövetsége által megrendezett honvédelmi csapatverseny. A verseny
győztese az Árpád Szakképző csapata lett.
2013. szeptember 28. – A Honvédfesztivál utolsó és utolsó előtti napja is
tömegrendezvénnyé nőtte ki magát. Szeptember 28-án került megrendezésre a
„Csatatéri sokadalom” és a „Szárazföldi Haderő Napja” program a Katonai
Emlékpark melletti területen.
A reggel egy nagyon látványos programelemmel indult, melynek keretében hat
hőlégballon emelkedett fel a „csatatérről”, s utasai a HTBK valamint az 56’-os
szervezetek országos találkozójának résztvevői, illetve a Honvédfesztivál
megrendezését támogató szervezetek képviselői voltak.
A rendezvény ünnepélyes megnyitóján L. Simon László és Böröndi Gábor
dandártábornok urak köszöntötték a rendezvényt és az azon megjelent sok
érdeklődőt. Az egész napos program során egymást váltották a katonai és a
hagyományőrző bemutatók, valamint a kulturális programelemek. A rendezvény
narrátora az ÖHP felkérése alapján Kádárné Hegedűs Veronika, a HTBK
részéről pedig Oláh László volt.
A rendezvény lebonyolításához kértük a tagjaink segítő közreműködését, de
sajnos az aktivisták létszáma ezen a rendezvényen sem érte el a szükséges

számot. Köszönet annak a néhány tagtársunknak, akik aktív
szervezőmunkájukkal hozzájárultak a rendezvény sikeres lebonyolításához.
A nap zárását a sukorói Református templomban megrendezett „Haditanács”
jelentette.
2013. szeptember 29. – A Csata Emléknapja
A nap gazdag programsorozata első eleme a „Magyar Békefenntartók
Emlékműve” új márványoszloppal történő kiegészítése volt. Az Afganisztánban
szolgált légierős misszióknak emléket állító emlékkő leleplezését Domján
László vezérőrnagy úr, Ugrik Csaba ezredes úr és Dr. Koller József ezredes urak
hajtották végre. Az avatási ünnepség narrátora Oláh László volt.
A nagyszámú résztvevő a Békefenntartó emlékműtől a HTBK örökös elnöke,
Dr. Gyuricza Béla emléktáblájához vonult át, ahol Balsay István úr,
Székesfehérvár díszpolgára emlékezett az alapító elnökünkre. A megemlékezést
személyes jelenlétével tisztelte meg Dr. Gyuricza Béla özvegye és családja, Dr.
Boross Péter úr, egykori miniszterelnök, Vargha Tamás úr, a HM parlamenti
államtitkára, Dr. Cser-Palkovics András elnök úr, Takács János polgármester úr,
Szelekovszky Ernő úr, a HTBK OSZ elnöke, Warvasovszky Tihamér úr,
korábbi elnökünk. A koszorúzást és virágelhelyezést követően „KEMPP –
Nemzeti Emlékhelyért” emlékérmek átadására került sor. Az elismerést
negyvenen vehették át, elsőként Dr. Boross Péter úr, egykori miniszterelnök, a
Nemzeti Kegyeleti- és Emlékhely Bizottság elnöke. A programelemet Dr. Görög
István úr, első-alelnök konferálta fel, majd a narrátori teendőket Kovácsné
Kozma Katalin látta el.
A rendezvény folytatásaként jelképesen átadásra került az a közel két méteres,
tölgyfából faragott Szt. István szobor, melyet Székesfehérvár polgárai, civil
szervezetei, a fájó hadtörténelmi sebünk ápolásáért kívánnak adományozni
Gyergyószentmiklós városának. A szobor adománylevelét Dr. Cser-Palkovics
András elnök úr nyújtotta át Mezei János úrnak, Gyergyószentmiklós
polgármesterének, aki azt meleg szavú beszéddel köszönte meg.
A Csata Emléknapja az Obeliszk tövében folytatódott, ahol a Tessely Zoltán
országgyűlési képviselő, Bicske város polgármestere, Takács János úr, Pákozd
polgármestere, valamint Vargha Tamás államtitkár úr mondta el köszöntő
gondolatait, majd Dr. Boross Péter úr mondott ünnepi beszédet. A koszorúk
elhelyezését követően a résztvevők átvonultak a „csatatér” szélére, ahonnan - a
már ott lévő nagyszámú érdeklődővel együtt - megtekintették a Pákozd-sukorói
csata megelevenítését, melyben közel száz lovas, több mint száz gyalogos és
nyolc ágyú vett részt. A csata megelevenítése, s ezáltal a Honvédfesztivál
bekerült az MTVA „Magyarország szeretlek” egész napos adásprogramjába is.
Ezzel a magas színvonalú, látványos és nagyszámú érdeklődő jelenlétében
lezajlott programmal ért véget a IV. Honvédfesztivál.
A Honvédfesztivál sikeres megrendezéséhez az előzőekben említetteken kívül
személyes részvételükkel és aktív közreműködésükkel hozzájárultak még:
Kollár Endre, Stégner Csilla és Lajos bácsi, Kádár Lajos, Lévai Miklós, Börcsök
Rudolf, ………………… sajnos a névsor nem túl hosszú!
2013. október 1. – Simon M. Veronika festménykiállításának ünnepélyes
megnyitója a Katonai Emlékparkban.

2013. október 4. – Hazafiság Iskolája program a Katonai Emlékparkban a
Székesfehérvári Táncsics Mihály Általános Iskola 200 tanulója részvételével.
Az iskola tanulói nem csak a pedagógiai programon vettek részt, hanem Ők
biztosították az ünnepi műsort az Október 6-i megemlékezés során.
2013. október 6. – Hadtörténelmi kerékpártúra szervezése a Katonai
Emlékparkban.
2013. október 6. – A HTBK szervezetünk részvétele és bemutatkozó-pontja a
Budapesti Futófesztivál keretében megrendezett NATO-futáson. A civil
szervezetünk és a KEMPP közös bemutatkozó pontot működtetett Budapesten a
Hősök tere mellett kialakított területen, ahol lehetőség adódott a szervezetünk és
az általunk életre hívott KEMPP bemutatására, népszerűsítésére, valamint a
Katonai Emlékparkban általunk működtetett NATO-pontot. A rendezvényen a
szervezetünk részéről Dr. Görög István első-alelnök és Oláh László volt jelen.
2013. október 8. – A NATO Főtitkárság részére Dr. Görög István első-alelnök
úr által kidolgozásra és benyújtásra került az a pályázati anyag, melyben
támogatást kérünk a NATO-pont működtetéséhez és bővítéséhez, illetve a
NATO népszerűsítése érdekében különböző programokat szervezünk.
2013. október 10. – A MATASZ Fejér Megyei Szervezete meghívására, a
szervezetünk képviseletében Dr. Görög István és Oláh László vett részt a
Tartalékosok Napja alkalmából rendezett ünnepségen.
2013. október 13. – A „Tekerj a Sereggel” rendezvény Velencei-tó körüli
programjának kiemelt pontja volt a Katonai Emlékpark, ahol a civil
szervezetünk és a KEMPP közösen üzemeltetett egy fogadópontot, ahol
hadtörténelmi és katonai feladatokkal vártuk a résztvevőket. A program
szervezésében Dr. Görög István és Oláh László vett részt.
2013. október 18. – A dunaújvárosi Arany János Általános Iskola teljes
tantestülete látogatott a katonai Emlékparkba, ahol Oláh László tájékoztatta a
pedagógusokat a Hazafiság Iskolája pedagógiai programunkról és a
bekapcsolódás lehetőségeiről.
2013. október 20. – „Október hősei és mártírjai” elnevezésű hadtörténelmi
kerékpártúra megrendezése a Katonai Emlékparkban és környékén.

