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HÁTTÉRANYAG
a 2017. március 29-i elnökségi ülésre
Beszámoló a két ülés között történtekről
2017. január 25. - 2017. március 29.
2017. január 25. - Soros elnökségi ülés, melyen az Elnökség elfogadta az elmúlt két
hónapban történtekről, valamint a gazdasági és pénzügyi helyzetről szóló beszámolót,
az Ifjúsági Tagozat 2017-es munka- és költségtervezetét. Megvitatta és elfogadta a
2017-18-as Cselekvési tervet, amelyet a 2017. május 18-i Közgyűlés elé terjeszt. Az
Elnökség 22 év óta első ízben vett fel tagjaink sorába egyszerre négy iskolaigazgatót:
Csimáné Kiss Ilonát, a Táncsics Mihály Általános Iskola igazgatónőjét, Krählingné
Kovács Tündét, az István Király Általános Iskola igazgatónőjét, Tímár Nicolettet, a II.
Rákóczi Ferenc Általános Iskola igazgatónőjét, valamint Sándorfi Gergelyt, a Bory
Jenő Általános Iskola igazgatóját. Felvettünk egy diákot, Kutasi Attilát is.

2017. január 25. – A HTBK Székesfehérvári Szervezete, a nagyváradi Tanoda
Egyesület, valamint a Katonai Emlékpark Pákozd – Nemzeti Emlékhely közös
hadtörténelmi, honvédelmi témájú, nemzetközi gyermekrajzpályázatot hirdetett
„Mindenünk e zászló!” címmel. Az ötödik alkalommal kiírt pályázat fő célja a
magyarság hadtörténelmének népszerűsítése, lehetőség biztosítása egyéni és közösségi
alkotásra, a pályázathoz kapcsolódó rendezvényekkel a különböző közösségek,
területek, városok kapcsolatának erősítése.

2017. január 31. – A kedvezőtlen időjárás ellenére, határidőre befejeződött és a
HTBK Közgyűlgtársunk.

2017. február 2. – Az Ifjúsági Tagozat 2 tagja és 2 önkéntese megkezdte a nemrég
beszerzett Raptor laser-harc szimulációs stratégiai kalandjáték használatának
elsajátítását, a hozzájuk tartozó informatikai rendszer kiépítését. Azóta a
gyermekközösségek szolgálatába is állítottuk az izgalmas és élményekkel teli
programot ígérő eszközöket.

2017. február 3. – Benyújtottuk a Nemzeti Együttműködési Alap kiírásához
kapcsolódó programpályázatunkat, melynek kidolgozásában és összeállításában
Sándor Csaba pályázati felelős végzett kiemelkedő munkát.
2017. február 19. – A Baráti Körünkkel szoros kapcsolatban álló Szlovák Veterán
Szervezet vezetőségi tagja – Dusan Stevik – elhunyt. Temetésén Kosutyban, Sajner
Gyula, Kollár Endre és Németh István vettek részt, kifejezték részvétünket. Az
eseményt követő összejövetelen a civil szervezetek vezetői, tisztségviselői és
képviselői együtt emlékeztek az elhunytra, az együtt végzett feladatokra.

2017. február 23. – 11 évvel az ötlet születésétől a pákozdi Bogárhalmon a
kivitelezők pontosan beállították a Miskahuszár szobor helyét a talapzaton, azaz
pontosan bemérték, merre tekintsen a műalkotás. E művelet a kivitelezési munkálatok
egyik fontos fordulópontja volt. Következik a már bevasalt talapzat betonozása, ami
hatalmas munka és a szobor felállítása. Várhatóan határidőre elkészül a rég várt
alkotás.

2017. február 24. – A tavaszi időszak első Hazafiság Iskolája program keretében a
Székesfehérvári Szakképzési Centrum Hunyadi Mátyás Szakgimnáziumának végzős
tanulói látogattak a Katonai Emlékparkba.
2017. február 24. – A Szekszárdi Szakképzési Centrum főigazgatója, munkatársai,
valamint a hozzájuk tartozó tagintézmények igazgatói és munkatársai látogattak a
Katonai Emlékparkban, hogy a helyszínen ismerhessék meg a KEMPP lehetőségeit,
valamint a Hazafiság Iskolája programunkat, továbbá a hazafias-honvédelmi nevelést
támogató más kezdeményezéseinket.
2017. február 25. és március 4. – A már évek óta tartó hagyománynak megfelelően a
Katonai Emlékpark évadnyitója előtti hétvégéken Baráti Körünk tagjai önkéntes
munkával segítik az Emlékpark takarítását, nyitás előtti rendbetételét. Így történt ezen
a két szombaton is. A résztvevő önkénteseket a Vasi Baráti Kör tagjai, valamint az
Iskolai Közösségi Szolgálat Hunyadi-s diákjai és tanárnőjük is kiegészítette.
Előkészítettük a terepet a térkövezéshez és jutott idő a zöldterület fejlesztésére és
szépítésére is.

2017. február 28. – A Nyitrai Úti Közösségi Házban folytatódott a „Fecsegő, avagy
Kinn, padon” program, melynek keretében ismét Silye Sándor kérdezte munkájáról és
a színházi hitvallásáról az első alkalommal betegség miatt távol maradó Szikora
Jánost, a Vörösmarty Színház igazgatóját. A rendezvényt élénk érdeklődés kísérte.

2017. március 09. – Bemutattuk a „Közös Légtér” kiállítást a Magyar Tudományos
Akadémián, a Magyar Atlanti Tanács ünnepi rendezvényén.
2017. március 11. – Ötödik alkalommal vettünk részt az „Emlékfutás a Hősökért”
szervezésében. Mintegy negyvenen futották végig a székesfehérvári Halesz-parki
emlékműtől a Katonai Emlékparkig tartó távot. A szervezők – a MATASZ Fejér
Megyei Szervezete, Baráti Körünk, a KEMPP, valamint a Honvéd Szondi SE – ezzel a
rendezvénnyel tisztelegtek nemzetünk kiemelkedő eseménye előtt a Katonai
Emlékpark évadnyitóján.
2017. március 11. – A Katonai Emlékpark 8. évad ünnepélyes megnyitása, melyen
jelen volt Tessely Zoltán, a térség országgyűlési képviselője, Vargha Tamás
országgyűlési képviselő, a HM parlamenti államtitkára, Takács János, Pákozd
polgármestere, valamint az MH ÖHP képviseletében Kovács Gyula ezredes. Dr. Görög
István, a Pákozdi Katonai Emlékpark ügyvezetője évadnyitó köszöntőjében méltatta az
ötletadókat, értékelte az elmúlt évek hatalmas munkáját, megköszönte a támogatást.
Kiemelte, hogy a közeljövőben újabb lehetőségekkel bővül az Emlékpark eddig is
gazdag kínálata.
Vargha Tamás, HM államtitkár ünnepi gondolataiban méltatta a megtett utat, kiemelte,
hogy a március 15-i ünnep jelmondata a KEMPP jelmondata is lehet, hiszen az
Emlékparkban is minden a bátrakról és a hősökről szól, majd megköszönte azok
munkáját, akik emléket állítanak a katonahősöknek.

Az ünnepséget a székesfehérvári Nőszirom Együttes műsora színesítette, majd átadták
a „Katonai Emlékparkért” emlékérmeket. Az állandó kiállítások mellett, NATO
csatlakozásunk évfordulóján megnyílt az „Együtt- Szövetségben” - NATO szervezetek
Magyarországon című kiállítás. Végül felavattuk a befedett „Barátság kemencét” és
bemutatásra került a Raptor játékos harcászati eszközrendszerünk.

2017. március 13. és 14. – A két napon a Hazafiság Iskolája pedagógiai programjában
a budapesti Budenz József Általános Iskola valamennyi alsó tagozatos kisdiákja részt
vett.

2017. március 14. – A délután során a Hazafiság Iskolája programban „meleg váltás”
történt, mivel a délelőtti iskola még a Katonai Emlékparkban volt, amikor 140 fővel
megérkezett a másik, a budapesti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és vett részt a
foglalkozásokon.

2017. március 15. – Ennyi vendéget régen látott a Katonai Emlékpark. Becslések
alapján több ezren töltötték az ünnepet a Mészeg-hegyen.

2017. március 16. – Hazafiság Iskolája programba egy budapesti iskola speciális
nevelési igényű diákokkal kapcsolódott be, akik lelkesen vettek részt a különböző
feladatokban.

2017. március 17. – Dr. Görög István elnökhelyettesünk a Budapesten és környékén
fogható Karc Rádióban, egy órás interjú keretében tájékoztatta a hallgatóságot Baráti
Körünk és a Katonai Emlékpark tevékenységéről.
2017. március 20. – A honvédelmi nevelés egy speciális területével, a nyári
honvédelmi, katonai táborok szervezési kérdéseivel kapcsolatos egyeztetésre hívta az
érintett civil szervezeteket a Honvédelmi Minisztérium. Baráti Körünket a
megbeszélésen Oláh László és Geguss Ákos képviselte.
2017. március 21. – Gyermekrajzpályázatainkhoz kapcsolódik az az immár több éves
hagyomány, hogy a nagyváradi Szacsvay Imre Általános Iskola és a székesfehérvári II.
Rákóczi Ferenc Általános Iskola diákjai közösen dolgoznak. Így történt ez ezen a
napon is, amikor a két városból összesen mintegy negyven gyermek közösen alkotott a
székesfehérvári Helyőrségtörténeti Kiállításon.
2017. március 21. – Az Ifjúsági tagozat két másik programban is részt vett. Délelőtt
Geguss Ákos segítette a Szigetszentmiklósi Általános Iskola és Szakgimnázium
diákjait egy honvédelmi versenyre történő felkészülésben, délután Oláh László tartott
előadást az I. István szakgimnázium honvédelmi szakkörének tagjai részére.
2017. március 25. – Több éves együttműködés folytatásaként, a Tarsoly Ifjúságért
Egyesülettel együttműködve került megrendezésre „A Mi EU” vetélkedő, melynek
első, összetett feladatát a versenyzők Baráti Körünk szervezésében a Katonai
Emlékparkban teljesítették. A rendezvény részeként, a szervezők és a versenyzők, a
Római szerződés aláírásának 60. évfordulója tiszteletére emlékfákat ültettek a Mészeghegyen.

2017. március.26. - A Nyitrai úti Közösségi Házban Gavrucza Tibor székelyhídi
lelkipásztor, festőművész akvarelljeiből nyílt kiállítás, aki az elmúlt évben a Váradi
Napok keretében, a HTBK szervezésében a Fehérvári Művészek Társasága
kiállításának fő patrónusa volt. A tárlatot Oláh Emil alezredes, protestáns tábori
lelkész, esperes nyitotta meg. A festményeket László Tibor méltatta. A megnyitót Dr.
Szőcs Károlyné versével színesítette, majd lehetőség nyílt a kiállító művész könyvének
dedikálására. Baráti Körünket Dr. Görög István és Tánczos László képviselte.
A kiállítási anyag a KEMPP-ben is bemutatásra kerül.

2017. március 28. – A Nyitrai úti Közösségi Házban folytatódott a HTBK havi
rendszerességgel megtartott, jeles embereket megszólaltató programja. László Tibor
elnökségi tag köszöntötte a megjelenteket, majd Silye Sándor faggatta városunk
szülöttét, Vörös Zsuzsannát, egyéni olimpiai, többszörös világ és Európa bajnok
öttusázót. Örvendetesen sokan voltak kíváncsiak városunk kedvenc és szeretett
sportolójára, aki rendkívül szimpatikus személyiség lévén elmélyítette az iránta érzett
szimpátiát.

