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 2018. június 5-i elnökségi üléshez
Az előző elnökségi ülés óta eltelt időszak áttekintése
2018. február 28.–június 05.
2018. február 28. –Elnökségi ülésen tárgyaltuk meg a tavaszi időszak feladatait.
2018. február 27. – HTBK est a Nyitrai úti Közösségi Házban.
A vendég Dr. Altorjai András volt.

2018. március 01. – A Baráti Körünk felkérést kapott, hogy az Ifjú Nemzetőr
programban felkészített diákokkal vegyünk részt a Március 15-i városi ünnepség
műsorában. Ennek érdekében megkezdtük a résztvevők felkészítését, melynek első
eseményeként a Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola tanulóival kezdtük
meg a közös gyakorlást.

2018. március 04. – 89 éves korában elhunyt Ollé Ferenc tagtársunk, aki 2001. óta,
kimagasló aktivitással vett részt a Baráti Körünk munkájában. Osztozunk a családja
fájdalmában és emlékét kegyelettel őrizzük!
2018. március 06. – Egy komplex hadtörténelmi program megrendezésére kért fel
bennünket a Felelős Szülők Iskolája és a Kecskédi Általános Iskola, melynek
keretében az iskola valamennyi tanulója részére különböző hadtörténelmi
foglalkozásokat, előadásokat és bemutatókat szerveztünk, valamint megtartottuk a
rajzpályázatunk beharangozó rendezvényét is, melynek eredményeként szép,
huszáros rajzok születtek Kecskéden is.

2018. március 08. – A Március 15-i városi ünnepségre való felkészülés jegyében, a
150 Ifjú Nemzetőr részvételével, közös gyakorlást tartottunk.

2018. március 09. – Ezen a napon került megrendezésre a Katonai Emlékparkban a
Hazafiság Iskolája pedagógiai program módszertani foglalkozása, melyen mintegy
40 pedagógus vett részt, akik a helyszínen ismerkedhettek meg a programmal.
Ugyanezen a napon délelőtt a Határtalanul hazafiság Iskolája program is
megrendezésre került, valamint délután pedig a Neszmélyi Általános Iskola 114
tanulója vett részt a programban
2018. március 10. – A Katonai Emlékpark Pákozd–Nemzeti Emlékhely ünnepélyes
évadnyitója, melynek keretében ismét sor került a Történelmi Emlékfutás
befutóinak fogadására, valamint az elmúlt öt év gyermekrajzpályázatait bemutató
kiállítás megnyitására is. Az évadnyitót a Székesfehérvári Helyőrségi Zenekar
térzenéje, valamint Tolcsvay Béla előadóművész műsora tette teljessé.

A rendezvény során átadásra kerültek a „KEMPP-ért” emlékérmek is.
A nap folyamán még egy Pilisvörösvári középiskola 103 tanulója is részt vett
Hazafiság Iskolája programban.

2018. március13. – Hazafiság Iskolája program megrendezése 86 fő, budapesti,
alsó tagozatos kisdiák részére.
Hadtörténelmi bemutatót és játszóházat szerveztünk a
Belvárosban. Az ünnep előtti délutánon több mint félezer érdeklődő vett részt a
programokon. A rendezvényt köszöntötte Vargha Tamás HM PÁT úr,
költségvetését a HTBK Országos Közhasznú Szövetség és a Honvédelmi
Minisztérium valamint a Katonai Emlékpark Nkft. támogatta.
2018.

március14.

–

http://www.fehervartv.hu/video/index/23134

2018. március15. – 150 fő – az Ifjúsági Tagozat által felkészített – Ifjú Nemzetőr
közreműködése a városi ünnepség színpadi műsorában. A felkészítés és a bemutató
során Geguss Ákos és Szegleti Tamás végezte a legfontosabb feladatokat, melyeket
alkalmanként Csibrik Ildikó és Juhász Zoltán önkéntes is segítette.

2018. március 21–22. – A két nap során a Székesfehérvári Szakképző Centrum
Bugát szakgimnáziuma 255 diákja vett részt a Hazafiság Iskolája programban.
2018. március 23. – Emlékezés Dr. Gyuricza Béla örökös elnökünkre a Katonai
Emlékparkban, majd a sírjánál.

2018. március 23. – A Határtalanul Hazafiság Iskolája programban ez alkalommal
110 fő határon túlról érkezett diák vett részt, akiket a program végén a Miskahuszár
szoborhoz is elkísértünk.

2018. március 24. – A „MiEu” elnevezésű, Európai Uniós vetélkedő első fordulója
a Katonai Emlékparkban. A verseny szervezői között a Baráti Körünk is szerepelt.
A Pákozdon megrendezett fordulót Oláh László, Brunner Andrea és Szegleti Tamás
vezették. A vetélkedő támogatója a Baráti Körünk elnöke is, aki értékes jutalmat
ajánlott fel az egyik helyezett csapatnak.

2018. március 24. – Oláh László hadtörténelmi előadása – „Székesfehérvár a
szabadságharc időszakában”címmel – a Történelmi Vitézi Rend állománygyűlésén.

2018. március30. – Ezen a napon a Határtalanul Hazafiság Iskolája programunkban
107 fő Erdélyből érkezett diák vett részt.
2018. április 03. – Az elmúlt évek Kárpát-medencei gyermekrajzpályázatait
összefoglaló kiállítás bemutatása a Székesfehérvári Polgármesteri Hivatalban. A
kiállítást Vargha Tamás és Dr. Cser-Palkovics András urak nyitották meg.

2018. április 04. – Hazafiság Iskolája a Székesfehérvári Szakképzési Centrum
Hunyadi Szakgimnáziuma 92 tanulója részvételével.
2018. április 06. – Határtalanul Hazafiság Iskolája program 103 Kárpátaljáról
érkezett fiatal részvételével.
2018. április 07. – „Életképek a magyar hadtörténelemből” elnevezésű katonai
hagyományőrző program a Katonai Emlékparkban.
2018. április 09. – A Baráti Körünk éves Közgyűlése, melyen elfogadásra kerültek
az előző évi jelentések, valamint a 2018-as esztendőre vonatkozó cselekvési és
pénzügyi tervek.

2018. április 13.– Határtalanul Hazafiság Iskolája 111 fő felvidéki tanuló
részvételével.
2018. április 18. – Az elmúlt évek Kárpát-medencei gyermekrajzpályázatait
összefoglaló kiállítás bemutatása a Honvédelmi Minisztériumban. A kiállítást Papp
Ferenc ezredes úr nyitotta meg. A kiállítás április 26-ig volt látható.

2018. április 20. – A Határtalanul Hazafiság Iskolája programunk ezúttal 103 fő
határon túlról érkezett diákot fogadott.
2018. április 20. – Kihelyezett Hazafiság Iskolája program a Székesfehérvári
Szakképzési Centrum Vörösmarty Mihály Szakképzőjében. 234 diák vett részt a
programban.
2018. április 23. – Hazafiság Iskolája program az Árpád Szakképző diákjai részére.
2018.április 24. – HTBK est a Nyitrai úti Közösségi Házban. A vendég Kű Lajos
volt.

2018. április 25. – A Mozaik Múzeumtúra keretében egy budapesti általános
iskolában népszerűsíthettük nemzetünk hadtörténelmét, a Katonai Emlékparkot és a
Baráti Körünket.
2018. április 27. – A Határtalanul Hazafiság Iskolája programban 103 fő vett részt.
2018. április 27. – A „Gesztenye Galopp” elnevezésű, honvédelmi verseny
Békéssámsonon, melyen a HTBK/Táncsics csapat – Solymos Zsigmond vezetésével
5., míg a HTBK/Zentai csapat, Geguss Ákos vezetésével a 3. helyezést érte el. A
versenyhez kapcsolódóan egy pedagógusoknak szóló, honvédelmi nevelés
lehetőségeit összefoglaló módszertani megbeszélésre is sor került, melyet az Ifjúsági
Tagozat vezetője, Oláh László vezetett.

2018. április 28. – Raptor lézerjáték biztosítása a Hal-Vad-Pálinka fesztiválon.
2018. május 01. – A Raptor lézerjáték biztosítása a Pázmándi Falunapon.
2018. május 02. – A gyermekrajzpályázat nagyváradi kiállítása berendezése
érdekében útba indult az Ifjúsági tagozat négy tagja – Geguss Ákos, Juhász Zoltán
Oláh László és Szegleti Tamás –, akik munkája eredményeként több mint 850
gyermekrajz vált láthatóvá a nagyváradi várban kialakított kiállításon. A kiállítás
május 27-ig volt látható, s ez idő alatt nagyon sokan tekintették meg azt.

2018. május 04. – A „Huszárgyerek, huszárgyerek…” eredményhirdetése és
kiállításának megnyitása Nagyváradon, melyen részt vett Biró Rozália fővédnök
asszony, Székesfehérvár képviseletében Deák Lajosné képviselőasszony, valamint a
Baráti körünk képviseletében Dr. Görög István elnök-helyettes, Sajner Gyula FEB
elnök. A rendezvényt a Székesfehérvári Helyőrségi Zenekar térzenéje nyitotta meg.
Az ünnepélyes eredményhirdetésen mintegy 130 díj került átadásra.
Ugyanezen a napon a nagyváradi Filharmónia épületében került megnyitásra és
bemutatásra az elmúlt hat év gyermekrajzpályázatait bemutató kiállítás, mely hat
napig volt látható ott, s ez idő alatt mintegy 800 érdeklődő tekintette meg.

Az este fénypontja a Székesfehérvári Helyőrségi Zenekar koncertje – melyet a
Filharmónia csodás épületében rendeztek meg – volt.
https://www.biharinaplo.ro/helyi/2018/04/26/nagyvaradon-a-szekesfehervarihelyorsegi-zenekar.biharinaplo

2018. május 05. – A Baráti Körünk Nagyváradon dolgozott tagjai – kiegészülve a
hajnalban Székesfehérvárról elindult négy másik tagtársunkkal (Börcsök Rudolf,
Kukucska András, Lévai Miklós és Pap György) Gyergyószentmiklósra utaztak
tovább, ahol nagyon gazdag programot szerveztek.
2018. május 06. – A Krajczáros Alapítvány által összegyűjtött, a hadtörténelmi
arcképcsarnokba
tartozó
alkotásokból
kiállítást
rendeztünk
be
Gyergyószentmiklóson, melyet a délután folyamán nyitott meg a helyi polgármester
személyes képviselője és Dr. Görög István úr.

2018. május 07. – Gyergyószentmiklóson, a Batthyány Ignác szakközépiskolában,
az iskola sportnapja keretében hadtörténelmi alapú, előadásokat és interaktív
programokat rendeztünk meg, melyen összesen 234 fő tanuló vett részt.
2018. május 08. – A tíz évvel ezelőtt a gyergyószentmiklósi Gac-oldali
emlékművünk mellett – Székesfehérvár Önkormányzata támogatásával – egy
kopjafát emeltünk azon gyergyói asszonyok tiszteletére és emlékére, akik a
legnehezebb időszakokban is kegyelettel őrizték a Gac-oldalban lemészárolt
fehérvári katonák emlékét. A sors különös játéka, hogy éppen azon a napon
temették el az utolsóként elhunyt gyergyói asszonyt, aki még életében értesülhetett a
kopjafa állításáról, de sajnos már nem élhette meg. A Baráti Körünk képviseletében
az Ifjúsági Tagozat nyolc tagja részt vett a temetésen is.

2018. május 10. – A Fejér Megyei Kormányhivatal munkatársai kihelyezett
értekezletet, és közösségi programot rendeztek a Katonai Emlékparkban.
2018. május 11. – A Határtalanul Hazafiság Iskolája programban ez alkalommal
111 határon túlról érkezett diák vett részt.
2018. május 12. – Az „Emlékhelyek Napja” programhoz ez alkalommal is
csatlakozott a Katonai Emlékpark, s ezen keresztül a Baráti Körünk is. Az MTV1
élő bejelentkezéssel számolt be a sokszínű programról.
https://www.facebook.com/fehervartv/videos/1935199796499909/
2018. május 15. – Dr. Görög István elnök-helyettes úr a Honvédelemért Kitüntető
Cím Arany fokozatát, Oláh László pedig a bronz fokozatát vehette át a Honvédelmi
Minisztérium ünnepségén.

2018. május 16. – Hazafiság Iskolája program az I. István Szakgimnázium 102
diákja részére.
2018. május 17. – „Fehérvár köszönti katonáit” ünnepi est a Vörösmarty
Színházban. Az ünnepségen került átadásra a HTBK legmagasabb kitüntetése, a
Gyuricza gyűrű, amit ez évben Bernáth Istvánnénak és Husonyicza Gábor
elnököknek adott át Szelekovszky Ernő elnök úr.

2018. május 18. – A tavasz utolsó Határtalanul Hazafiság Iskolájaf oglalkozása,
melyen 93 fő határon túli diák vett részt. A január 12. és május 18. közötti
időszakban, a cserkészekkel kötött szerződésnek megfelelően, mintegy 1.700
határon túli magyar fiatalt fogadtunk a Katonai Emlékparkban, s biztosítottuk
részükre a Hazafiság Iskolája programot.
2018. május 18-21. között Kárpát-alján, Kegyeleti emlékúton vett részt a HTBK 47
fős csoportja. A csoport felkereste Beregszász, Munkács Ungvár nevezetességeit és
ellátogatott a Vereckei hágóba is ahol elhelyezte a Baráti Körünk koszorúját. A
csoport vendéglátója Mezővári lakossága volt. A váriak nagy áldozatot szenvedtek a
második világháborút követő bosszútól, emlékükre állított mementónál is koszorút
helyezett el a csoportunk.

2018. május 26. – A XXXV. Tavaszi Túra, országos jelentőségű honvédelmi
versenyen (Sárisáp) a városunkat, s a Baráti Körünket négy csapat is képviselte. A
HTBK/Zentai csapat Gugolya Csilla vezetésével a 12., a HTBK/Kodolányi csapat
Szegleti Tamás vezetésével a 7., a HTBK/Táncsics csapat Solymos Zsigmond
vezetésével a4., míg a HTBK/KEMPP csapat Geguss Ákos vezetésével – immár
zsinórban harmadszor – megnyerték a magas színvonalú, komoly erőfeszítést és
nagyfokú felkészültséget igénylő versenyt.
2018. május 27.– A Hősök terén zajló felújítási munkálatok miatt új helyszínt
kellett találni a Hősök Napja állami ünnepségnek, melyre a szervezők a Katonai
Emlékparkot találták a legalkalmasabbnak. Ennek megfelelően ezen a napon a
Katonai Emlékpark adott helyszínt a megemlékezésnek, melyen Dr. Benkő Tibor
honvédelmi miniszter úr tartott megemlékező beszédet, majd koszorúk töltötték meg
a zászlóteret.https://honvedelem.hu/cikk/110541_kierdemelt_emlekezet

2018. május 27. – Részvételünk és HTBK tájékoztató és foglalkoztató pont
működtetése a Millenárison, a Gyermek Napon.
2018. május 27. – Püspöki mise a Doni Kápolnánál
2018. május 29. – Békefenntartók Napja a Katonai Emlékparkban

2018.május 29. – A Székesfehérvári Püspökség kertjében egy díszkörtefát ültettek,
amivel az „Ültessünk fát az I. világháború emlékére a Kárpátmedencében!” címmel indított akcióhoz csatlakoztak.
Nemrégiben közös felhívással fordult a Krajczáros Alapítvány, a Bársony István
Alapítvány, a Honvédség és Társadalom Baráti Kör, hogy minél több helyen
ültessenek egy fát az I. világháború centenáriuma alkalmából, a Nagy Háborúban
elesettekért.

2018. május 30. – Hazafiság Iskolája az Ecseri Laky Ilonka Általános Iskola 148
diákja, valamint a Szekszárdi SzC 43 diákja részére.
2018. május 31. – A Budapesti XIII. Táncsics Mihály Általános Iskola 148
tanulója vett részt a Hazafiság Iskolája programban.

2018. június 5. – Az Elnökség ülésén megtárgyalta az első félév tapasztalatait és
elégedetten állapította meg, hogy a Baráti Kör teljesítette vállalt feladatait és
felkészült a következő időszak feladatainak elvégzésére. Köszönetet mondott a
tagság részére a feladatokban való részvételért, és kérte a további aktivitást!

