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Az előző választmányi ülés óta eltelt időszak áttekintése 

2014. július 07. – szeptember 23. 

 

 

2014. július 6-16. – A III. Ifjúsági Honvédelmi Tábor megrendezése Zánkán. 

   (részletes összefoglalók külön anyagokban) 

 

 
 

2014. július 20-26. – „KISOKOSOK – A Hőseink Nyomában” elnevezésű, a 

KEMPP által szervezett hadtörténelmi tábor megrendezésében történt 

közreműködés. 

 
 

2014. július 31. – A „Szent László, a lovagkirály” rajzpályázat kiállításának 

bontása a Szent István Művelődési Házban. A kiállított közel 400 gyermekrajzot 

több mint egy hónapig láthatták az érdeklődők a városunk egyik legszebb 

kiállítótermében. 
 

    
 

 

 

 

http://www.htbkszfvar.hu/


 

2014. augusztus 21. – Az V. Honvédfesztivál előkészítő megbeszélése a 

Katonai Emlékparkban az MH Összhaderőnemi Parancsnokság és az MH 43. 

Nagysándor József Híradó és Vezetéstámogató Ezred képviselőivel.  

 

2014. augusztus 28. – A budapesti Szent Angéla Ferences Általános Iskola és 

Gimnázium 9. évfolyamos tanulóinak részvétele a Hazafiság Iskolája 

programunkban, a Katonai Emlékparkban. A rendezvény sajátossága, hogy a 

programra nem a tanév keretében került sor, hanem az iskola kérésére, az arra 

való felkészülés időszakában. A rendezvényen 70 tanuló és 9 pedagógus vett 

részt. 

 
 

2014. augusztus 28. – A Ludovika Zászlóalj másod- és harmadéves 

hallgatóinak látogatása a Katonai Emlékparkban. A rendezvény nagyban 

hozzájárult a leendő tisztek hazafias felkészítéséhez, a hadtörténelmi ismereteik 

gazdagításához. 

 

2014. augusztus 29. – A Zentai Úti Általános Iskola teljes tantestülete a Katonai 

Emlékparkban tartotta meg a pedagógus értekezletét, melynek egyik célja az 

volt, hogy annak keretében egyeztessük a tanév során, közösen végrehajtandó, 

hazafias-honvédelmi nevelést támogató programjainkat. 

 

2014. augusztus 30. – A Fejér Megyei Hírlap által rendezett IV. Bringatúra 

központi helyszínén, a sukorói sportpályán a KEMPP és a HTBK közös 

bemutatkozó-pontot üzemeltetett. 
 

   
 

 

2014. szeptember 03. – A mintegy hétéves tevékenységünk eredményeként 

Székesfehérváron is méltó emléket kaptak a Gyergyószentmiklós határában 

életüket vesztett katonáink. Székesfehérvár és Gyergyószentmiklós közösen 

fogott össze a park felújításáért és az ott elhelyezett emlékművek felállításáért. 

Az avatási ünnepség során Mezei János úr, Gyergyószentmiklós polgármestere 

és Barti Tihamér úr, a Hargita Megyei Tanács alelnöke is hangsúlyosan emelte 

ki a Baráti Körünk tevékenységét, mellyel hozzájárultunk a hős katonák 

emlékének ápolásához, a két város kapcsolatának erősítéséhez. 

 



 

2014. szeptember 4–9. – A Baráti Körünk kegyeleti emléktúrája, melynek 

keretében részt vettünk a gyergyószentmiklósi megemlékezésen és az általunk 

adományozott Szent István szobor ünnepélyes avatásán is.  

(részletes beszámoló külön anyagban) 

 

2014. szeptember 5. – A Nemzeti Örökség Intézete által szervezett 

könyvbemutató (Terekbe írt múlt) és szakmai konferencia Budapesten, melyen 

átadásra került Radnainé Dr. Fogarasi Katalin elnök asszony részére a „Katonai 

Emlékpark – Nemzeti Emlékhelyért” emlékérem. 
 

 
 

2014. szeptember 15. – Az V. Honvédfesztivál helyszínbejárása és 

programegyeztetése Pákozdon, a feladat végrehajtásában érintett katonai 

szervezetek illetékeseivel. 

 

2014. szeptember 19. – A Kodolányi János Középiskola felkérésére a Baráti 

Körünk rendezte meg az iskola 300 tanulója részére a Hadtörténelmi Napot, 

melynek keretében részt vettek a Hazafiság Iskolája pedagógiai programban, 

illetve azon felül további hadtörténelmi programelemeket biztosítottunk 

részükre. 

   
 

2014. szeptember 20-21. – A Baráti Körünk és a KEMPP közös részvétele a 

Fehérvári lecsófesztiválon. 

 

2014. szeptember 23. – Az általános iskolásoknak szóló, „Kész a csatára a 

sereg” honvédelmi versennyel megkezdődött az V. Honvédfesztivál 

rendezvénysorozata. 

 


