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HÁTTÉRANYAG
a 2017. június 28-i elnökségi ülésre
Beszámoló az előző ülés óta elvégzett feladatok tapasztalatairól
2017. március 29. - 2017. június 28.
2017. március 29. - Soros elnökségi ülésen az Elnökség elfogadta az előttünk álló
időszak, kiemelten a Közgyűlés előkészítésének feladatait, felelőseit, áttekintette az
elmúlt két hónapban történteket, valamint a gazdasági és pénzügyi helyzetről szóló
beszámolót.
2017. március 29. - A Szekszárdi Szakképzési Centrum Dombóvári Esterházy Miklós
Szakképző 145 tanulója vett részt a Hazafiság Iskolája programunkban.
2017. március 30. - Befejeződött az idei gyermekrajzpályázatunk hazai alkotásainak a
nyilvántartásba vétele. Örvendetes, hogy hazánk 33 településéről összesen 501
pályamunka érkezett.
2017. március 31 - Olasz partnerszervezetünk képviselői, Gianfranco
Simonit vezetésével a 2017-es évi feladatainkat egyeztető megbeszélésre a KEMPP-be
látogattak. A megbeszélés végeztével azt is megállapították, hogy az általuk
adományozott (San Michelle hegyéről származó) különleges növények jól
gondozottak.

2017. április 03. – Oláh László és Geguss Ákos hazaszállította a Nagyváradon leadott
gyermekrajzokat, melyeket a pályázatunkban is szorosan együttműködő Tanoda
Egyesület gyűjtött össze a határon túli területekről. Ez újabb, közel 350
gyermekrajzzal gazdagította a pályázatunkra beküldött alkotások számát.
2017. április 04. – Oláh László tartott előadást Székesfehérváron a „Hétköznapok
Akadémiája Mindenkinek” programsorozat keretében, melynek során részletesen
bemutatta az érdeklődőknek Baráti Körünket és legnagyobb eredményünket, a Katonai
Emlékparkot.
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2017. április 05. – A Hazafiság Iskolája pedagógiai program keretében a
Veresegyházai Református Általános Iskola 183 tanulóját fogadtuk Pákozdon.
2017. április 06. – A Katonai Emlékpark fejlesztési lehetőségeivel kapcsolatos
egyeztetésre került sor az Emlékparkban, ahol jelen volt Tessely Zoltán, a térség
országgyűlési képviselője is. Baráti Körünket Dr. Görög István és Sajner Gyula
képviselték.
2017. április 06. – Befejeződött a határon túlról érkezett rajzpályázati anyagok
nyilvántartásba vétele. A pontos adatok ismeretében kijelenthetjük, hogy az idei
kezdeményezésünk is sikeres, hiszen hazánk 33 településéről, Erdély és a Partium 22
településéről, illetve a Délvidékről és a Kárpátaljáról összesen 848 pályamunka
érkezett, összesen 1030 alkotótól. A képek digitalizálásában kiemelkedő segítséget
kaptunk Lévai Miklós tagtársunktól.

2017. április 09. – Virágvasárnapi koncert volt a Budai úti templomban. Baráti
Körünk húsz évvel ezelőtt indította el ezt a koncertsorozatot, mely a két évtized alatt
ismertté és elismertté vált.

2017. április 12. – Életének 66. évében elhunyt Győrössy Ferenc altábornagy, a
Magyar Honvédség Szárazföldi Parancsnokság egykori parancsnoka, civil
szervezetünk kiemelt támogatója, igaz barátja.
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2017. április 18. – A nagyváradi kapcsolataink folytatása és eredményeként a Katonai
Emlékparkban megnyílt Gavrucza Tibor nyugállományú református lelkész,
képzőművész, a nagyváradi Tibor Ernő Galéria vezetőjének festménykiállítása. A
tárlat sok év termését mutatja be és ad átfogó képet a munkáiból.

2017. április 20-21. – A HM által szervezett, Honvédelmi Nevelési Konferencián Dr.
Görög István és Oláh László képviselte Baráti Körünket és a Katonai Emlékparkot,
ahol lehetőséget kaptak az általunk végzett pedagógiai tevékenység, elsősorban a
Hazafiság Iskolája bemutatására.
2017. április 22. – A már hagyományossá vált „Életképek a magyar
hadtörténelemből” elnevezésű, katonai hagyományőrző rendezvényre került sor a
Katonai Emlékparkban.

2017. április 25. – A Nyitrai Úti Közösségi Házban folytatódott a „Fecsegő, avagy
Kinn, padon” program, melynek során Silye Sándor kérdezte munkájáról és életéről dr.
Cser-Palkovics Andrást, városunk polgármesterét, szervezetünk tiszteletbeli elnökét,
aki minden kérdésre pontosan fogalmazva, őszintén válaszolt, közöttük a kényesnek
vélt kérdésekre is. Az est vendége volt a Nőszirom énekkar, A rendezvényt élénk
érdeklődés kísérte.
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2017. április 28. – Végső búcsút vettünk Győrössy Ferenc altábornagy úrtól.
2017. május 01-től a Közgyűlés elé terjesztendő jelentések, tervek a szervezet
honlapján, valamint a HTBK székhelyén a Baráti Kör irodájában ügyfélfogadási
időben személyesen is megtekinthetővé váltak.
2017. május 05. – Oláh László előadást tartott a dunaújvárosi Intercisa Múzeumban a
Katonai Emlékpark kialakításáról, szolgáltatásairól, és az ehhez kapcsolódó Baráti
Köri tevékenységünkről.
2017. május 08. – Oláh László, Geguss Ákos és Szegleti Tamás megkezdte a
nagyváradi várban a „Mindenünk e zászló” gyermekrajzpályázatunk kiállításának
berendezését. A munka május 11-én reggelre fejeződött be.
2017. május 09. – A Katonai Emlékparkban néma koszorúzással emlékeztünk az
Európai Békenapra, 1945. május 9-re.

2017. május 11. – A „Mindenünk e zászló” Kárpát-medencei gyermekrajzpályázat
ünnepélyes eredményhirdetése és kiállításának megnyitója volt Nagyváradon, a Váradi
Várban. A rendezvényről részletes összefoglaló olvasható honlapunkon
(http://www.htbkszfvar.hu/weblap/2017/06/mindenunk-e-zaszlo-osszefoglalo-2/), ahol
a díjazottak listája, valamint az összes alkotás megtekinthető.
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2017. május 13 – Képviseltettük magunkat Vereb község ünnepén. Előbb a Pogánykőnél emlékeztünk a kb. 1100 éve ott eltemetett Vereb vitézre. Az emlékező beszéd
elmondására Dr. Görög Istvánt kérték fel.

2017. május 13. – A „Nemzeti Emlékhelyek Napja” programsorozathoz a Katonai
Emlékpark is csatlakozott. Botos József verbunkról szóló előadását Tessely Zoltán
képviselő úr is megtekintette. A rendezvény lebonyolításában számos tagtársunk
közreműködött.

2017. május 16. - Az Ifjúsági Tagozat szervezésében, az MH ÖHP támogatásával
megrendeztük a „Vedd le a kalapod a honvéd előtt” elnevezésű, városi szintű,
hadtörténelmi vetélkedőt, melyen 11 csapat vett részt. A magyar katonadalok világán
keresztül bemutatott hadtörténelmi időszakokra, eseményekre, személyekre épülő
vetélkedésben a Kodály Zoltán Általános Iskola csapat érdemelte ki az első helyezést.

2017. május 18 - A biztonságpolitikai akadémiai sorozatban előadást tartott Dr.
Simicskó István, Magyarország honvédelmi minisztere. Hangsúlyozta, hogy egy
hadsereg erejét szellemisége, a benne szolgáló emberek adják, csak másodsorban a
technika. Rámutatott, hogy a népvándorlás és a cyber hadviselés újfajta
biztonságpolitikai kihívások elé állítják hazánkat és a Magyar Honvédséget. Majd
kiemelte, hogy érvényesíteni kell a honvédelmi törvény azon pontját, miszerint a haza
védelme nemzeti ügy. A tartalékos rendszert új alapokra kell helyezni, a
területvédelem elve szerint. Egy évtizeden belül húszezer fős állomány elérése a cél.
Elmondta, honvédelmi sportszövetséget hoznak létre, a jövő évtől minden járásban
megteremtik azokat a közösségi tereket, ahol bárki ismerkedhet a lövészet, a vívás és a
különböző küzdősportok alapjaival.
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2017. május 18 – Éves rendes Közgyűlést tartottunk a városháza Dísztermében. A
tagság magas beosztású tagjai a honvédelmi miniszter úr látogatása miatt nem tudtak
részt venni. A tagság egyhangúlag elfogadta az elnökség jelentését a 2016. évi
munkáról és a 2017. év fő feladatairól, a 2016. évi gazdálkodásról szóló beszámolót, a
Közhasznúsági jelentést, a Felügyelő Bizottság elnökének jelentését, valamint a 20172018. május évi Cselekvési tervet, továbbá a 2017. éves gazdálkodási tervet. Egyhangú
szavazással kiegészítette az Elnökséget - a munkát 2017. január óta megbízás alapján
végző - dr. Bukli Ádámmal. Szelekovszky Ernő, HTBK OSZ elnökének elismerő
szavait követően elismerések átadására került sor.

2017. május 18 Székesfehérvár Köszönti Katonáit ünnepi gálaest volt a Vörösmarty
Színházban a Magyar Honvédelem Napja alkalmából. Az eseményen megemlékeztek a
Magyar Honvédség Összhaderőnemi Parancsnokság tízéves fennállásáról. A gálán Dr.
Simicskó István honvédelmi miniszter mondott köszöntőt, majd a Magyar Nemzeti
Táncegyüttes és Zenekar „Táncrapszódia” című összeállítását láthatták a résztvevők. A
színvonalas műsor keretében került átadásra a Gyuricza-emlékgyűrű Móra Józsefnek, a
Szentesi Baráti Kör alapító tagjának, majd Székesfehérvár Önkormányzatának díja, a
Sipos Gyula díj Benkő Tibor vezérezredesnek.
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2017. május 19. – Baráti Körünk és a Katonai Emlékpark közös bemutatóponttal vett
részt a Pláza előtti téren, a „Fehérvár katonái” elnevezésű rendezvényen.
2017. május 19-21. – Megrendeztük a Nagyvárad-Debrecen-Hortobágy-Nyíregyháza
kirándulást. Fárasztó, de élményekben dús 3 nappal gazdagodott a 36 tagtársunk.

2017. május 20 - Benkő Tibor vezérezredes úr látogatást tett a befejezés előtt álló
Miskahuszár szobornál.

2017. május 20 – „Mind egy szálig” adománygyűjtő programsorozat megnyitójára
került sor városunkban. A HM államtitkár úr kezdeményezésére több éve elindult
adománygyűjtés főhajtás minden háborús hősi halált halt magyar, és főként fehérvári
katona előtt. Az összegyűlt adományból minden évben egy katonasírt újítanak fel. A
programban Baráti Körünk is részt vett.
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2017. május 20. – A XXXIV. Tavaszi Túra honvédelmi verseny volt Sárisápon, ahol
Baráti Körünk és a Zentai Úti Általános Iskola csapata, Geguss Ákos vezetésével,
címvédőként vett részt az országos katonai akadályversenyen, és ebben az évben is az
első helyezést ért el.
2017. május 20-21 – Honvédelmi hétvége volt a KEMPP-ben.1849. május 21-én
Görgey felszabadította Buda várát a megszálló osztrák csapatoktól. 1992-től erre a
dicsőséges alkalomra emlékezve május 21.-e a Honvédelem Napja. Ennek alkalmából
„katonás” hétvégét tartottunk az Emlékparkban, ahol mindkét napon ’48-as ügyességi
gyermekjátékokkal, Apródképzővel (a kicsiknek), Hadapród képzővel (a nagyoknak)
foglalkoztattuk a gyermekeket.
A nap folyamán kvíz kérdéseinket helyesen kitöltők között sorsolást tartottunk és 10 fő
ingyenes, 1 órás Raptor lézerharc kalandban vehetett részt.

2017. május 21. – Megtörtént a nagyváradi gyermekrajz kiállítás bontása és
Székesfehérvárra szállítása.
2017. május 23. – „Értékőrzők” címmel nyílt kiállítás a Katonai Emlékparkban. A
kiállítás az ausztráliai magyarok hadtörténeti gyűjteményének egy szeletét mutatja be,
amely a Vitézi Rend Ausztrália- és Új-Zéland törzsszék, valamint a Fehérvár Tiszti
Kaszinó Honvéd Hagyományőrző Egyesület összefogásával, a Honvédelmi
Minisztérium támogatásával jött létre. A kiállítás anyagát vitéz nemes Tassányi József,
a Vitézi Rend ügyvezető törzskapitánya adományozta, aki a második világháború után
családjával Ausztráliába emigrációba kényszerült és az ausztrál hadsereg tisztjeként
végigharcolta Távol-Keletet, Vietnámot, Indokinát. Magyarságát azonban a mai napig
megőrizte. Ennek megjelenése, hogy a Sydney-i Magyar Ház igazgatója, a magyar
csendőrök bajtársi közösségének vezetője. Ékes bizonyítéka az is, hogy az
Ausztráliában elhunyt egykori magyar katonák, csendőrök relikviáit folyamatosan
összegyűjtötte, és most, amikor lehetőség adódott, Magyarországra küldte
ajándékként. A kiállítás tárgyai között eredeti katonai felszerelések, ruhák, korabeli
térképek, tabló, zászló és festmény találhatók.
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2017. május 24. – A gyermekrajzpályázat székesfehérvári kiállítása berendezésének
megkezdése a Szent István Művelődési Házban.
2017. május 26. - Békefenntartók napja rendezvényre került sor a KEMPP-ben az
ÖHP szervezésében. Elismerések átadását követően Dr. Orosz Zoltán altbgy. VKFH.
méltatta több száz honvéd és egykori békefenntartó veterán előtt a külföldön
szolgálatot teljesítő katonáink rendkívüli helytállását, mely a MH nemzeti feladata a
nemzetközi biztonság megőrzése érdekében. A megemlékezés koszorúzással ért véget.

2017. május 25. – Vargha Tamás miniszterhelyettes úr, a HM parlamenti államtitkára
a „Mind egy szálig” adománygyűjtő programban való közreműködésért az érintett
civil szervezeteknek – köztük Baráti Körünknek is – emlékplakettet adott át. A
kezdeményezés ez évi folytatása köszöneteként, a szervezők kulturális programokkal,
közöttük Szersén Gyula színművész fellépésével fejezték ki köszönetüket a
résztvevőknek.

2017. május 26 – A HTBK és a Katonai Emlékpark meghívására a Nemzeti
Összetartozás Napja alkalmából 40 diák és kísérője látogatott hozzánk Nagyváradról
és Gyergyószentmiklósról. A gyermekek idegenvezető kalauzolásával ismerkedtek
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városunk látnivalóival. A sétát követően részt vettek és műsorral is kedveskedtek a
Szent István teremben rendezett rajzpályázati díjkiosztáson és kiállítás megnyitón.

2017. május 26. – A „Mindenünk e zászló” gyermekrajz pályázat ünnepélyes
eredményhirdetése és kiállítási megnyitója történt Székesfehérváron, a Szent István
Művelődési
Házban.
Részletes
beszámoló
a
honlapunkon
(http://www.htbkszfvar.hu/weblap/2017/06/mindenunk-e-zaszlo-osszefoglalo-2
)
olvasható.

2017. május 27 - Gyermeknap és Nemzeti Összetartozás Napja volt a Katonai
Emlékparkban. Az összetartozás jegyében, a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából
Szervezetünk és a Katonai Emlékpark Pákozd vendégül látta a Gyergyószentmiklósról
és Nagyváradról érkezett diákokat. A megemlékezést a határon túli és inneni fiatalok
részvételével egy beszélgetés keretében tartottuk, amit városunk jeles rádiós újságírója
Kozma Ágnes vezetett.
A KEMPP Gyermeknapon különleges gyermeknapi programokat nyújtottunk
kicsiknek és nagyoknak: katonai technikai bemutatót, tájékozódási terepversenyt, ’48as ügyességi gyermekjátékokat, Apródképzőt a kicsiknek, Hadapród képzőt a
nagyobbaknak, valamint közös játékot a határon túli magyar gyerekekkel.
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2017. május 28 - Magyar Hősök Napja megemlékezés volt a Doni Kápolnánál. A
hagyományoknak megfelelően Spányi Antal megyéspüspök úr misét celebrált az
elesett katonákért, a háborúk áldozataiért. Az ünnepi liturgiát hagyományos katonai
tiszteletadás kísérte.

2017. május 30. – A Székesfehérvári Szakképzési Centrum szervezésében, a Katonai
Emlékparkban Baráti Körünk néhány tagjának közreműködésével került
megrendezésre „A haza minden előtt” elnevezésű vetélkedő.
2017. május 30 – A Nyitrai Úti Közösségi Házban a „Fecsegő, avagy Kinn, padon”
program vendége Tiber László, Videoton volt kétszeres válogatott labdarúgója volt,
akit sportpályafutásáról, élményeiről, életéről ismét Silye Sándor kérdezett, A
rendezvényt élénk érdeklődés kísérte.

2017. június 02. – Hazafiság Iskolája programra került sor a Jászberényi Szent István
körúti Általános Iskola száz értelmi- és érzékszervi fogyatékos tanulója részére.
2017. június 06. – A székesfehérvári Arany János Általános Iskola 30 fős honvédelmi
szakkörét láttuk vendégül a Katonai Emlékparkban.
2017. június 10. – Egyre ismertebbé és keresettebbé válik a Baráti Körünk által
megvásárolt Raptor-játék, melyet ezen a napon 3 csoport is igénybe vett a Katonai
Emlékpark területén.
2017. június 13. – A Hazafiság Iskolája programban a Táncsics Mihály Általános
Iskola Jenői Tagiskolájának 33 fő, alsó tagozatos tanulója vett részt.
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2017. június 14. - A dömsödi általános iskola alsós osztályai (181 fő) részvételével
megtartott foglalkozással befejeződött a Hazafiság Iskolájának 6. tanéve. Az évzárón
Dr. Görög István elnök-helyettes, a KEMPP ügyvezetője köszöntötte az iskola
pedagógusait és kisdiákjait, valamint a pedagógiai program szervezőit, közreműködőit.
Külön köszönetet mondott Oláh Lászlónak programalkotó és szervező munkájáért.
A 2011 őszén indult pedagógiai program Székesfehérvár MJ Város Önkormányzata és
a MH Összhaderőnemi Parancsnokság szerződésének eredményeként Baráti Körünk
szervezésében a Katonai Emlékpark Pákozd - Nemzeti Emlékhelyen valósul meg. Az
eltelt hat tanév során közel 20 ezer diák és kétezer pedagógus kapcsolódott be a
munkába.
A sikeres tanévet szeptembertől a hetedik követi, amelyet szeretnénk egy országos
konferenciával is színesíteni.

2017. június 15 - Dr. Benkő Tibor vezérezredes úr vendégeként látogatást tett a
Parkban Milan Maxim vezérezredes úr a Szlovák Hadsereg Vezérkari főnöke. A
vendég rövid tájékoztatót hallgatott meg a park történetéről, működése tapasztalatairól
és a jövőbeni tervekről.

2017. június 16. – Pintér Tamás-Rózsafi János-Stencinger Norbert „Magyar ezredek a
Doberdó-fennsík védelmében" című kötetének bemutatóját rendeztük meg a Katonai
Emlékpark Pákozd - Nemzeti Emlékhelyen. A könyv azokat a napokat idézi fel,
amelyek rendkívüli kitartást követeltek. A mai Olaszország területén fekvő Monte San
Michelén és San Martinóban, a fennsík védelmének két legfontosabb helyszínén, több
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mint egy éven keresztül tíz - az egykori Magyarország területéről kiállított - ezred
védelmezte az akkori közös hazát. Emlékükre és tiszteletükre született a könyv, amely
a korábban megismert dokumentumok és a legfrissebb helyszíni kutatások adatainak
összesített közleménye. A könyvbemutatón a doberdói lövészárkokba való
időutazásról Matus Mihály tárogatójátéka gondoskodott, aki első világháborús
katonadalokkal idézte fel a vérzivataros napokat.
Dr. Görög István, elnökhelyettesünk a kötet 2009-es első kiadásának a
kezdeményezője volt, így Pintér Tamás a Nagy Háború Közhasznú Alapítvány elnöke
és munkatársai a könyv szerzői, valamint Babos Kriszta, a blog szerkesztője, régi
ismerősök.

2017. június 18 - Megnyílt az V. HTBK-KEMPP Ifjúsági Honvédelmi Tábor
Velencén. Oláh László és munkatársai által vezetett tábor tíz napon át programok
sokaságával, játékos formákkal segíti a hazafiság elmélyítését és a honvédelem
fontosságának megértését. A táborról részletes összefoglaló a honlapunkon
(http://www.htbkszfvar.hu/weblap/2017/02/v-ifjusagi-honvedelmi-tabor-2017-junius18-28-velence/ ) olvasható.

2017. június 22 – Pápa polgármestere nyitotta meg az „Együtt szövetségben – NATO
szervezetek Magyarországon” kiállítást Pápán a Jókai Mór Művelődési Központ
színházépületében.
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2017. június 23 - V. Emlékparki Nyár kulturális programsorozat ünnepélyes
megnyitója volt a Katonai Emlékparkban. Az összművészeti fesztivál a koncertek
mellett képzőművészeti kiállításokkal, könyvbemutatókkal és hadtörténelmi témájú
előadásokkal várja az érdeklődőket. A nyár végéig tartó kulturális programsorozat fő
támogatója a Honvédelmi Minisztérium.
A nyári programsorozat megnyitóján Vargha Tamás úr, a Honvédelmi Minisztérium
parlamenti államtitkára, a programsorozat fővédnöke ünnepi gondolatai köszöntötték a
jelenlévőket. Az eseményt színesítette Ismail Khayat különleges festett köveit és
festményeit bemutató kiállítás. 18 órától az MH Központi Zenekarának koncertje
emelte az est hangulatát.

2017. június 24. – A Múzeumok Éjszakája országos, kulturális program keretében a
Katonai Emlékparkban is színes, érdekes programok (előadás a huszárságról, lézer
harc, az első világháborús tüzérek élete, bátorságpróba) várták az érdeklődőket,
melyek szervezésében és lebonyolításában Baráti Körünk tagjai is részt vettek.
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2017. június 27 – A Nyitrai Úti Közösségi Házban folytatódott a „Fecsegő, avagy
Kinn, padon” program, melynek vendége Benda László ezredes, a MH. 43.
Nagysándor József híradó- és vezetéstámogató ezred parancsnoka volt, akit
hivatásáról, életéről, munkájáról és katonai élményeiről Silye Sándor vallatott.

2017. június 27 – Dr. Görög István Baráti Körünk elnökhelyettese a HTBK és a
Katonai Emlékpark képviseletében hajtott fejet Szent László király emléke előtt.
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