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HÁTTÉRANYAG 

a 2015. március 17-i Választmányi üléshez 
 

Az előző választmányi ülés óta eltelt időszak áttekintése 

2015. január 28. – 2015. március 17. 
 

 

2015. január 28. – A választmányi ülésünkön négy új tag felvételéről 

döntöttünk. Egyhangú döntéssel tagjaink sorába felvettük Árvai Gábor, Hátas 

Attila, Kozula Ferenc és Varga András Béla urakat. Tagsági viszonyukhoz 

ezúton is gratulálunk! 

 
 

2015. január 30. - A Katonai Emlékpark öt éves történetében első alkalommal 

került megvalósításra a csökkentett téli nyitva tartás, melynek eredményeként a 

téli időszakban is lehetőség adódik látogatók fogadására. Ezzel a lehetőséggel 

élve ezen a napon 35 perkátai diák látogatta meg a KEMPP-et. 

 

2015. február 6. - Az MH ÖHP szakmai közreműködésével megkezdődött a 

Katonai Emlékpark békefenntartói kiállításának átalakítása és aktualizálása. A 

kiállítás új eleme lett a „Hónap békefenntartója” tárló, melynek első kiállítója, 

tagtársunk, Papp István lett. 

 

2015. február 12. - A „Katonazenekari Kerekasztal” rendezvényének központi 

témája a Baráti Körünk által kiadott Réz-szimfónia című könyv bemutatása volt. 

A teltházas rendezvényen a közönség nagy elismeréssel szólt a könyvről. 

 

2015. február 13. - A Honvéd Nyugállományúak Klubja éves 

küldöttközgyűlésén a Baráti Körünket Oláh László, titkár képviselte, aki a civil 

szervezetünk nevében köszöntötte a közgyűlés résztvevőit és a Baráti Körünk 

együttműködési szándékát fejezte ki a városunk katonai hagyományait ápoló, 

közös programjaink érdekében. 

 

 
 

  

http://www.htbkszfvar.hu/


 

2015. február 23. - A Baráti Körünk éves cselekvési terve tagság általi 

összeállítása és véleményezése céljából összehívott rendezvényen a jelenlévő 

tagtársaink megfogalmazták a cselekvési terv kialakítását, s annak részelemeit 

képező feladatok tervezését segítő gondolataikat, javaslataikat, véleményüket. A 

rendezvényről a választmány tagjainak részletes összefoglaló készült, melynek 

gondolatai bekerülnek az éves tervezés szempontrendszerébe. 

 

2015. február 26. -  Megnyílt az Utazás Kiállítás, melyen a díszvendég 

Székesfehérvárt bemutató standon belül a Katonai Emlékpark, s ezáltal közvetve 

a Baráti Körünk is megjelenési lehetőséget kapott. 

 
 

    
 

 

2015. február 27. -  Megrendezésre került a Katonai Emlékpark N. Kft 

Felügyelő bizottságának ülése, majd a tulajdonosok képviselőinek részvételével 

a Taggyűlés is. A rendezvényen a Baráti Körünket Sárközi Tamás képviselte. 

 

2015. február 28. -  A Katonai Emlékpark évadnyitója előtti utolsó szombat 

már hagyományosan a „KEMPP takarítás” napja, melynek keretében a Baráti 

Körünk tagjai, jó hangulatú, közös munkával teszik szebbé a parkot. Így történt 

ez ebben az évben is, amikor a Baráti Körünk tagjai szép számmal vettek részt a 

munkában, s ennek látható eredménye lett: a Katonai Emlékpark téli nyomai 

eltűntek, felfrissült és megtisztult, s ezáltal méltó formában várja az ünnepélyes 

nyitást. Ez alkalommal a munkába bekapcsolódtak a Kodolányi Középiskola 

diákjai is, akik az iskolai közösségi szolgálat keretében voltak segítségünkre. 

 

    
 

 

 

 



 

 

2015. március 2. -  Kiadásra került az ez évi gyermekrajzpályázatunk felhívása, 

mely az „Ólomkatona” címmel, s ahhoz kapcsolódó mese- és gondolatvilágra 

alapozva, a nemzetünk honvédelméhez és a katonai helytálláshoz kapcsolódva 

kívánja megszólítani az alkotókedvű fiatalokat. Az előző két év sikerére 

alapozva, ez alkalommal is sok-sok pályamunkára számítunk.  

 
 

2015. március 6. -  Befejeződött a Katonai Emlékpark „Sorkatonai Szolgálat 

136 éve” kiállításának a teljes körű felújítása, melynek során a Baráti Körünk 

költségén kicserélésre került a teljes tárlórendszer, mely az évek (évtizedek) 

során annyira elöregedett, hogy az üvegei veszélyessé váltak, a fémkeretek 

pedig már nem tudták biztonságosan tartani a polcokat és a nagyméretű 

üvegtáblákat. Az új fakeretes tárlórendszer nagyon igényes, biztonságos és 

impozáns látványt nyújt. Az edzett üvegeket a Jüllich Glass Zrt elnöke Jüllich 

Ádám úr adományozta, amiért köszönetünket fejezzük ki. 
 

   
 

2015. március 7. -  A Katonai Emlékpark ötödik születésnapja és a hatodik évad 

ünnepélyes megnyitása.  

   
A nagyszabású rendezvényről számtalan médiatudósítás volt, melyek az alábbi 

helyeken érhetők el:  
http://feol.hu/pakozd/tizezreket-varnak-iden-is-a-meszeg-hegyre-1684001 
http://www.szekesfehervar.hu/index.php?pg=news_145834 
https://www.facebook.com/pages/Nagy-H%C3%A1bor%C3%BA-
blog/131124350262997?fref=photo 
http://kempp.hu/index.php?id=585 

http://www.honvedelem.hu/cikk/49702 
 

http://feol.hu/pakozd/tizezreket-varnak-iden-is-a-meszeg-hegyre-1684001
http://www.szekesfehervar.hu/index.php?pg=news_145834
https://www.facebook.com/pages/Nagy-H%C3%A1bor%C3%BA-blog/131124350262997?fref=photo
https://www.facebook.com/pages/Nagy-H%C3%A1bor%C3%BA-blog/131124350262997?fref=photo
http://kempp.hu/index.php?id=585
http://www.honvedelem.hu/cikk/49702


2015. március 11. -  Folytatódott a tavalyi Honvédfesztivál keretében 

megrendezett általános iskolai honvédelmi verseny győztes csapatának, a Zentai 

Úti Általános Iskola diákcsapatának felkészítése a május 9-i, sárisápi, országos 

jelentőségű honvédelmi versenyre. Tekintettel arra, hogy a győztes csapat egyik 

jutalma az, hogy a Baráti Körünk képviseletében részt vehet a májusi versenyen, 

ezért figyelmet fordítunk a csapat felkészítésére is. Ez alkalommal Oláh László 

és Geguss Ákos vezetésével fegyverismereti foglalkozás került megtartásra, 

melynek során lehetőségük adódott a fegyver szét- és összeszerelés 

megtanulására és gyakorlására. 
 

 

 

 

2015. március 12. -  A Hazafiság Iskolája programunk folytatásaként, az első 

tavaszi rendezvényként a budapesti Kandó Téri Általános Iskola 281 tanulója és 

37 pedagógusa volt résztvevője a programnak, mely a kedvezőtlen időjárás 

ellenére is nagyon jól sikerült. 
 

     
 

2015. március 13. -  Megkezdődött a Katonai Emlékparkban a „Tavaszi Ifjak” 

elnevezésű rendezvényünk, mely március 15-ig tart.  13-án 99 óvodás látogatta 

meg a KEMPP-et, akik a maguk kisgyermeki módján, dalokkal és büszkén viselt 

kokárdákkal, jelenítették meg 1848 márciusát. 14-én és 15-én Dr. Szabó József 

János hadtörténész vezetésével hadtörténelmi játszóház várta az érdeklődőket, 

valamint az Apródképző programunk a kisgyermekeket és a kisgyermekes 

családokat. 13-án délután a Velence Spa-val együttműködve, annak a területén 

is hasonló programot rendeztünk. 
 

        
 



2015. március 15-e alkalmából a Honvédelmi Miniszter Honvédelemért 

Kitüntető Cím III. fokozatát adományozta Geguss Ákos tagtársunknak, akinek 

gratulálunk és további eredményes munkát kívánunk!  

http://www.honvedelem.hu/container/files/attachments/49818/2015._marcius_1

5-i_elismeresek_tkhat.pdf 

 

 

EGYÉB ELVÉGZETT FELADATAINK: 

 

 Aláírásra került a Baráti Körünk, valamint a Kodolányi János Középiskola 

közötti szerződés, mely az iskolai közösségi szolgálat keretein belül 

lehetővé teszi, hogy az érettségi előtt álló diákok, a HTBK 

Székesfehérvári Szervezete által szervezett feladatokban részt vállalva, 

teljesítsék az iskolai kötelezettségeiket. 

 Beadásra került a Baráti Körünk pályázata a Nemzeti Összetartozás által 

kiírt működési támogatás című pályázatra, valamint ugyanennek a 

pályázati rendszer keretében a programpályázatunk is. reméljük, hogy 

azok támogatásra kerülnek, s ezáltal biztosítottá válik a társadalmilag 

hasznos céljaink elérése. 

 A III. Kulturális Közfoglalkoztatási Program keretében, a kérelmünket 

támogatva lehetőségünk nyílik két személy alkalmazására. A szerződés 

aláírása és az alkalmas személyek kiválasztása és a programba történő 

bevonása folyamatban van.  

 

 
 


