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HONVÉDSÉG ÉS TÁRSADALOM BARÁTI KÖR 

SZÉKESFEHÉRVÁRI SZERVEZETE 
- Közhasznú szervezet - 

8000 Székesfehérvár, Malom utca 2.    Tel./ Fax: 00-36-22 -311-255    www.htbkszfvar.hu 
 

 

HÁTTÉRANYAG 

a 2017. október 18-i elnökségi ülésre 
 

Az előző ülés óta elvégzett feladatok tapasztalatairól szóló beszámoló 

2017. augusztus 25. - 2017. október 18. 
 

2017. augusztus 25. - Soros elnökségi ülésen az Elnökség értékelte az előző ülés óta 

elvégzett feladatokat, elfogadta a Szervezet előtt álló konkrét teendőket, valamint a 

Katonai Emlékpark Nkft. első féléves gazdálkodásának tapasztalatait tartalmazó 

előterjesztést, döntött a Tudományos Tagozat létrehozásáról, jóváhagyta a tagság 

részére szervezett programok közeli terveit. 

 

2017. augusztus 28. – Baráti Körünk és a KEMPP együttműködésével megkezdődött a 

HM Honvéd Vezérkar által, a honvédelmi ágazati szakképzésben résztvevő 

középiskolások részére szervezett Kadét-tábor a Katonai Emlékparkban. 

 

2017. augusztus 29. – A Kadét-táborban résztvevő 70 diák részére megrendeztük a 

Hazafiság Iskolája programot, mely egyben a 7. tanév kezdő rendezvénye is volt. 

 

2017. szeptember 01. – A Katonai Emlékparkban látogatást tett az MH 

Összhaderőnemi Parancsnokság Személyügyi Főnöksége a Személyügyesek Napja 

alkalmából. 

 

2017. szeptember 05. – A Székesfehérvári Család- és Gyermekjóléti Központ 

valamennyi munkatársa a Katonai Emlékparkba látogatott, ahol a szakmai 

tanácskozáson túl megismerkedtek a park kiállításaival, valamint igénybe vették a 

Raptor fegyvereinket és a Barátság kemencéjét is. 

 

2017. szeptember 05. –  Székesfehérváron a Gyergyói téren a 159 katona emlékkővénél 

rendezett megemlékezésen - melyen részt vett Vargha Tamás államtitkár, Nagy Zoltán, 

Gyergyószentmiklós polgármestere is – Baráti Körünk nevében Dr. Görög István és 

Sajner Gyula helyezte el a megemlékezés koszorúját.  
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2017. szeptember 06. – Győrbe, az MH 12. Arrabona Légvédelmi Rakétaezredhez 

érkezett az „Együtt - szövetségben” című, a magyarországi NATO szervezeteket 

bemutató vándorkiállításunk. 
 

 
 

2017. szeptember 06-08. – Baráti Körünk képviseletében Oláh László Ifjúsági 

Tagozatvezető, Csibrik Ildikó és Geguss Ákos, a Katonai Emlékpark képviseletében 

Molnár Nelli ügyvezető-helyettes vett részt Gyergyószentmiklóson, a Gac-oldali 

emlékműnél megrendezett megemlékezésen. A rendezvényen Oláh László mondott 

megemlékező beszédet. 

A Baráti Körünk képviselői nemzeti szalagot helyeztek el a Gyilkos-tó partján, a 

szervezetünk és a Krajczáros Alapítvány által állított Szent István szobornál is 

 

2017. szeptember 07. – Az MH ÖHP-gal egyre szorosabbá váló együttműködésünk 

újabb eseményeként a 2017-ben avatott és az MH Összhaderőnemi Parancsnoksághoz, 

valamint alárendelt alakulataihoz első beosztásba kerülő tisztek és altisztek tettek 

látogatást a KEMPP-ben. 

 

2017. szeptember 09. – A Bella Itália Múzeummal való együttműködés jegyében, a 

Katonai Emlékparkban megnyílt a „Garibaldi, az ezrek expedíciója és a magyar légió” 

című kiállítás. 

 

2017. szeptember 11. – A Katonai Emlékpark taggyűlésére, végén a VIII. 

Honvédfesztivál sajtótájékoztatójára került sor a KEMPP-ben. A taggyűlésen Dr. Karsai 

Béla elnök megállapította, hogy a Katonai Emlékpark kft eredményesen teljesítette az 

első félévet. 

 

2017. szeptember 12. – 17. A Baráti Körünk 2006-ban kezdeményezte, hogy 

csatlakozni kell az olasz-osztrák-szlovén kezdeményezésre megvalósuló a Nagya 

Háború frontszakaszát bemutató „hadiösvényhez”amit a „Béke Útja” névre kereszteltek. 

Szervezetünk és a nagyváradi Tanoda Egyesület együttműködésének megfelelően a 

2017. évi tervükbe egy a két város általános iskoláinak egy - egy 7. osztályos tanulóiból 

álló csoport első világháborús emlékhelyeken teendő látogatását határozták el. A 

szervezést felvállaló Sajner Gyula és Dr. Görög István felvette a kapcsolatot az olasz 

barátainkkal, akik megértve a szándékunkat javasolták szlovén partnernek a programba 

történő bevonására. Így jött létre a négy ország diákjainak közös programja, ami a „Béke 

útja” szellemiségét közvetítette. A hosszú előkészítést követően megvalósult 

rendezvényen húsz székesfehérvári és húsz fő nagyváradi 12-13 éves diák tett 

tanulmányi kirándulást a Nagy Háború 100 évfordulója alkalmából az egykori 

„doberdói” harctérre. Az olasz, szlovén és magyar diákok tanáraikkal közösen 
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tekintették meg az olasz front öldöklő csatáinak helyszíneit, a hősök temetőit és 

emlékműveit. Közösen megtisztították a palmanovai osztrák-magyar katonatemetőt és 

összeírták az ott nyugvók neveit. 

 
 

 
 

2017. szeptember 15. – A Baráti Körünk kezdeményezésére megemlékezést 

szerveztünk és bonyolítottunk le a szervezetünk és partnerei által 2014-ben felállított 

Monte San Gabriel hegyen lévő emlékgúlánál. A szervező munkát 10 fő önkéntesünk 

segítette 

Dr. Cser-Palkovics András Székesfehérvár polgármestere, Pásztor Sándor Bihar Megye 

elnöke és számos olasz, magyar, szlovén és erdélyi civil szervezet, hagyományőrzők és 

a Béke út projektben résztvevő diákok közösen idézték meg a pontosan száz évvel 

ezelőtt történteket, emlékeztek, koszorúztak.  

 

2017. szeptember 18. – A Fejér Megyei Védelmi Bizottság felkérésére és 

támogatásával Baracson, a Széchenyi Zsigmond Általános Iskola 193 tanulója részére 

rendeztük meg a Hazafiság Iskolája kihelyezett programját. 

 

2017. szeptember 19. – A „ 

Közös légtér – Közös felelősség” kiállításunkat Zalaegerszegen mutattuk be. 

 

2017. szeptember 19. – 20. A Székesfehérvári Teleki Blanka Gimnázium és Általános 

Iskola felső tagozatos tanulói (294 fő), majd másnap az alsó tagozatos tanulói (296 fő) 

vettek részt a Hazafiság Iskolája programban. 

 

2017. szeptember 21. – Az „Ifjú Nemzetőrök” program részeként, a szeptember 23-i 

bemutatóra való felkészülés részeként a Táncsics Mihály és az István Király Általános 
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Iskolákban rendeztünk felkészítő foglakozásokat Geguss Ákos és Szegleti Tamás 

irányításával. 

 

2017. szeptember 23. – Megkezdődött a VIII. Honvédfesztivál, melynek ez volt az 

egyik kiemelkedő napja. A „Csatatéri sokadalom” program keretében az ünnepélyes 

fesztiválnyitóra, a különböző korokat megjelenítő statikus és dinamikus hagyományőrző 

bemutatókra, az Ifjú Nemzetőrök harcalaki bemutatójára, valamint a huszárok 

csatajelenetére került sor. A napot a sukorói Református templomban megrendezett 

„Haditanács”-ra való megemlékezés zárta. 
 

 

 

 
 

2017. szeptember 24. – A Budapesten megrendezett NATO-futás keretében NATO- 

HTBK-KEMPP bemutatkozó-pontot működtettünk. Bemutatásra került „A NATO 

szervezetek Magyarországon” kiállításunk a Hadtörténeti Intézet és Múzeum Márvány-

termében. 
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2017. szeptember 25. – A Honvédfesztivál állandó elemévé vált az Általános Iskolások 

Honvédelmi Csapatversenye, melyre ezen a napon került sor az István Király Általános 

Iskolában és környékén. Az izgalmas versenyt a sárisápi diákok nyerték, a második 

helyet a Táncsics, a harmadikat pedig a Kodolányi csapata érte el. 

 

2017. szeptember 25. – 26. A csepeli Kölcsey Ferenc Általános Iskola tanulói vettek 

részt a Hazafiság Iskolája programban, mely 26-án 100. alkalommal került 

megrendezésre. A programban eddig több mint 90 iskolából, több mint 1800 pedagógus 

és több mint húszezer diák vett részt. 
 

 
 

2017. szeptember 26. – A VIII. Honvédfesztivál önálló programjaként került 

megrendezésre a Számháború-2017 országos hadijáték 170 fő részvételével. 
 

 
 

2017. szeptember 26. – – A Nyitrai Úti Közösségi Házban a „Fecsegő, avagy Kinn, 

padon” program újabb vendége Ecsedi Mária grafikus, festő, textilművész volt, akit 

munkájáról, életéről ismét Silye Sándor kérdezett. 
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2017. szeptember 27. – A Honvédfesztivál hadtörténelmi játszóházzal, Dr. Négyesi 

Lajos hadtörténész előadásaival várta az érdeklődőket. 
 

 
 

2017. szeptember 28. – „Hazafiság Iskolája” címen - a Honvédfesztivál egyik 

programelemeként - országos pedagógiai konferenciára került sor a Székesfehérvári 

Polgármesteri Hivatal dísztermében, melyet a Honvédelmi Minisztérium, 

Székesfehérvár MJ Város Önkormányzata és a Magyar Honvédség Összhaderőnemi 

Parancsnoksága támogatott. A konferencia alapgondolata volt, hogy a hazafiságot: a 

nemzeti érzületet és identitást neveléssel lehet és kell megszerezni. Célja volt a 2011 

szeptembere óta összegyűjtött tapasztalatok összegzésével és megosztásával bemutatni 

és továbbfejleszteni a Hazafiság Iskolája elnevezésű pedagógiai módszert. Elnökünk, 

Dr. Karsai Béla megnyitó gondolatai után a köszöntők Dr. Petrin László a Fejér megyei 

kormányhivatal főigazgatója és Dr. Cser-Palkovics András polgármester nevéhez 

fűződtek. A nyitó előadást Sipos Imre, miniszteri biztos, az Eszterházy Károly Egyetem 

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet főigazgatója tartotta, hangsúlyozva a hazafias nevelés 

fontosságát. A szakmai tanácskozáson a témához többen hozzászóltak. A konferenciát 

a résztvevők tartalmasnak és hasznosnak ítélték.  
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2017. szeptember 28. – A Honvédfesztivál programja volt a Katonai Emlékparkban és 

a környezetében megrendezett, HOSOSZ által szervezett Haditorna. 

 

2017. szeptember 29. – A Budapesti Vajk-sziget Általános Iskola 158 tanulója vett részt 

a Hazafiság Iskolája programban. 

 

2017. szeptember 29. – A VIII. Honvédfesztivál zárónapján került sor Dr. Gyuricza 

Béla, alapító elnökünk emléktáblájának megkoszorúzására, ahol emlékbeszédet 

mondott Prof Dr Horváth Pál nyá dandártábornok egyetemi tanár, Örökös elnökünk 

egykori barátja. Közel százan helyeztek el virágot az emléktáblánál.  

11 órakor az Obeliszknél megtartott megemlékezésen Vargha Tamás miniszterhelyettes 

ünnepi beszédét követően került sor a koszorúzásra amelyen olasz és erdélyi barátaink 

és a szervezetünk is koszorút helyezett el. 
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2017. szeptember 29. – A Pákozd határában lévő Bogár-halmon, ünnepélyes keretek 

között került felavatásra a Miskahuszár szobor. A szép és sok érdeklődőt vonzó 

rendezvényen Baráti Körünket Dr. Karsai Béla elnök és Dr. Görög István elnök-

helyettes képviselte.  

Szervezetünk kilenc éve támogatja a szobor elkészítését és felállítását. Az 

együttműködés az avatással sem ért véget, hiszen most következik annak a nevelésben 

történő „felhasználása”, a huszáros programok szervezése és ezrekhez történő 

eljuttatása. 
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2017. október 05. – A Hazafiság Iskolája pedagógiai program keretében 234 csepeli 

diák érkezett a Katonai Emlékparkba. 

 

2017. október 06. – A Hazafiság Iskolája több mint hatéves történetének 

legmozgalmasabb napjára került sor, mivel összesen 640 diák és 60 pedagógus vett részt 

a pedagógiai programban. 

 

2017. október 06. – A Katonai Emlékparkban a Táncsics Mihály Általános Iskola 

diákjai és a Sárrétudvari Dalkör műsorával és koszorúzással emlékeztünk a 

szabadságharc leverését követő megtorlás áldozataira, köztük gróf Batthyányi Lajos 

mártír miniszterelnökre és az aradi vértanúkra. 
 

 
 

2017. október 11. – Az Érdi Szakképzési Centrum főigazgatója felkérésére Oláh László 

tartott tájékoztatót a Szakképzési Centrumhoz tartozó tanintézmények vezetőinek a 

Hazafiság Iskolája programról és a hazafias, honvédelmi nevelést támogató egyéb 

kezdeményezéseinkről. 

 

2017. október 16. – Szervezetünk által szervezett vetítésre került sor a II: Rákóczi 

Ferenc Általános iskolában, ahol bemutatásra került Burján Zsigmond Csak még 

egyszer előre c. filmje. Az iskolások nagy figyelemmel nézték a 125 perces alkotást, ami 

bemutatta a városunk honvédjeinek száz évvel ezelőtti helytállását, és megértették annak 

üzenetét. 

 

2017. október 17. – Szervezetünk Ifjúsági Tagozata megszervezte és a Katonai 

Emlékpark kft munkatársai bevonásával a lajoskomáromi Általános Iskolában 

lebonyolította a Hazafiság Iskolája programot. 

 

 
 

 


