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HÁTTÉRANYAG 

a 2016. augusztus 30-i elnökségi üléshez 
 
 

Az előző elnökségi ülés óta eltelt időszak áttekintése 

2016. június 22. – augusztus 30. 
 

 

2016. június 22. -  A soros elnökségi ülés. 

 

2016. június 24. -  Megkezdődött a IV. Emlékparki Nyár kulturális programsorozat 

a Katonai Emlékparkban. A rendezvényen Vargha Tamás miniszterhelyettes úr 

nyitotta meg a gazdag programkínálattal jelentkező eseménysorozatot. Ugyanezen a 

napon került fel a Katonai Emlékpark központi épülete falára az építészeti Nívó-

díjat jelölő tábla. A megnyitót követően került bemutatásra az „Ezredorvos a 

tűzvonalban” hadtörténelmi kiállítás, valamint a résztvevők a Székesfehérvári 

Helyőrségi Zenekar szabadtéri koncertjét élvezhették. 

 

2016. június 24. -  Megkezdődött a IV. Ifjúsági Honvédelmi Tábor, melynek ebben 

az évben a velencei Drótszamár Park és Kemping biztosított helyszínt. A táborról 

részletes beszámoló olvasható a honlapunkon. 
 

 
 

2016. június 25. -  A Múzeumok Éjszakája országos programsorozathoz ismét 

csatlakozott a Katonai Emlékpark is, ahol a délután és éjszaka folyamán a Baráti 

Körünk önkéntesei is segítették az érdeklődők fogadását, a programelemek 

szervezését. 
 

2016. július 01. - A IV. Emlékparki Nyár programsorozat második rendezvényén 

került megnyitásra Bencsik Péter honvéd alezredes képzőművészeti kiállítása, 

valamint az est második részében Meleg Vilmos nagyváradi előadóművész szívhez 

szóló, hazafias hevületű műsorának tapsolhattunk. 

 

  

http://www.htbkszfvar.hu/


      
 

 

2016. július 08. - Az Emlékparki Nyár újabb rendezvényén Dr. Némethné Takács 

Ildikó festménykiállításának megnyitása és a Kaposvári Helyőrségi Zenekar 

szabadtéri koncertje kínált tartalmas és élmény teli programot a nagyszámú 

résztvevőnek. 

      
 

2016. július 09. -  A „Közös Légtér – Közös Felelősség” kiállításunk bemutatása a 

Baracsi Repülőnapon.  
 

 
 

2016. július 13. -  Magyar István, néhai tagtársunk végső útjára kísérése 

Székesfehérváron, a Béla Úti temetőben, aki 2006-tól volt tagja a Baráti Körünknek. 

Magyar István úr 70 évet élt. Emlékét kegyelettel őrizzük. 
 

2016. július 16. -  Az Emlékparki Nyár programsorozat gyermekrendezvényének, 

az „Azimutoló”-nak megrendezése a Katonai Emlékparkban, melyet azonban az 

egész napos eső kevéssé látogatottá tett. 

 

2016. július 18. -  Az I. világháborús emlékmű koszorúzása Székesfehérváron, ahol 

a Baráti Körünket az elnökünk, Dr. Karsai Béla úr képviselte. 

 



2016. július 22. -  Az Emlékparki Nyár újabb rendezvényén Baji Zoltán honvéd 

főhadnagy úr csodálatos grafikáiból álló kiállítás, valamint a Kaposvári Helyőrségi 

Zenekar koncertje várta az érdeklődőket. 

 
 

 

2016. július 30. -  Szerencsére ezen a napon nem az eső játszotta a főszerepet, 

hanem a gyermekek és gyermekes családok, akik részt vettek az Emlékparki nyár 

„Azimutoló” újabb rendezvényén, melyet az MN-MH Felderítő Hagyományőrző 

Egyesület hagyományőrző katonái tettek érdekesebbé, izgalmasabbá. 
 

   
 

2016. augusztus 05. - Az Emlékparki Nyár programsorozatának keretében került 

bemutatásra a „Történetek a háborúk nemzedékéről” hadtörténelmi kiállítás, melyet 

Böhm Martin történész nyitott meg. A napot a Tatai Dandárzenekar szabadtéri 

koncertje zárta. 

 

2016. augusztus 11. – A „Közös Légtér – Közös Felelősség” kiállítás bemutatása 

Balatonkenesén a Honvéd Üdülőben. A kiállítást Szűcs József ezredes úr nyitotta 

meg. A megnyitón a Baráti Körünket Oláh László és Geguss Ákos képviselte. 

 

2016. augusztus 12. -  Az Emlékparki Nyár kulturális programsorozat 

rendezvényén került megnyitásra Fröschl Mónika törzsőrmester képzőművészeti 

kiállítása, majd a Military Girls koncertje biztosított kellemes nyáresti 

kikapcsolódást. 

 



2016. augusztus 16. -  A városunk kiemelkedő katonazenekari programjára, a 

Fricsay Richárd nevét viselő Katonazenekari Fesztiválra kapott meghívót a Baráti 

Körünk, a rendezvényen a civil szervezetünket Oláh László képviselte. 

 

2016. augusztus 19. -  Az MH Összhaderőnemi Parancsnokság Augusztus 20-i 

ünnepségén a Baráti Körünket Oláh László, tagozatvezető képviselte. 

 

2016. augusztus 20. - Székesfehérvár Megyei Jogú Város, Augusztus 20-i 

ünnepségén Dr. Görög István úr, a Baráti Körünk elnökhelyettese – és ahogy a 

laudációban is kiemelték: motorja – Pro Civitate-díj elismerésben részesült. 

Tisztelettel gratulálunk! 

 

2016. augusztus 24. -  Az Ifjúsági Tagozat munkaértekezlete és baráti találkozója 

Velencén, ahol komoly tartalommal, de kötetlen formában találkoztak és 

tanácskoztak a fiatalok hazafias, honvédelmi nevelését fontosnak tartó és azért 

dolgozni is akaró tagtársaink és együttműködőink. 
 

      
 

2016. augusztus 26. -  A Baráti Körünk nyárbúcsúztató rendezvénye Pákozdon, a 

Katonai Emlékparkban. 
 

2016. augusztus 26-27. -  A HTBK OSZ  kétnapos értekezlete Budapesten, ahol a 

Baráti Körünket Kollár Endre úr képviselte, illetve a 26-i programon jelen volt Dr. 

Görög István elnökhelyettes és Sajner Gyula FEB elnök is. 
 

  
 



 


