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Honvédség és Társadalom Baráti Körök
Országos Közhasznú Szövetsége

Az Elnökség beszámolója
a Szövetség 2021. évben között végzett munkájáról
/tervezet/

Tisztelt Küldöttgyűlés!

Ismét eltelt egy év szövetségünk életében, olyan év, amelyet nem lehet
objektíven értékelni az előző évek eseményeinek figyelmen kívül hagyásával.
Több mint 2éve a Covid-19 néven ismertté vált vírus okozta világjárvány talán
csak a múlt században kitört spanyolnátha következményeihez hasonlítható és
sajnos nem kímélte hazánkat, így HTBK szervezeteinket sem. Fájdalmas személyi veszteségeket okozott, illetve az egyes személyek és szervezetek mozgásterét
korlátozó rendelkezések érintették szervezeti életünket is.
Ugyanakkor a járványt megelőző időszakban ünnepelhettük a Honvédség
és Társadalom Baráti Körök zászlóbontásának negyedszázados évfordulóját,
amely jó alkalmat adott ahhoz, hogy megállapítsuk: az alapítók időt álló célok
megfogalmazásával, működőképes szervezeti keretek kijelölésével olyan mozgalmat indítottak el, amely napjainkban is mással nem pótolható cselekvési teret
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biztosítanak a honvédelem céljaival azonosulni kívánó civileknek, köztük a tanuló ifjúságnak.
Előre bocsátva a végkövetkeztetést: A HTBK OKSZ és a Szövetséghez
csatlakozott szervezetek a pandémia okozta ellentmondásos feltételek között is
alapvetően megfeleltek az alapszabályban rögzített célkitűzésnek, és ha gyakran
nehezen is, de határozottan törekedtek a vállalt feladatok megvalósításáért. Beszámolónkat mindezek figyelembevételével állítottuk össze, bízva abban, hogy
túl leszünk a járvány nehéz időszakán és a továbbiakban kedvezőbb feltételekkel
és új lendülettel folytathatjuk.

Tisztelt Küldöttgyűlés!
Mindenek előtt tekintsük át alapszabályunk legfontosabb célkitűzéseit,
hogy azok tükrében értékeljük az elvégzett munkát. Arra vállalkoztunk, hogy
a Szövetség:
- támogatja a hazafiság eszményére épülő, a nemzet érdekeit szolgáló honvé-

delem ügyét;
- elősegíti és támogatja a civil lakosság kapcsolatának erősítését;
- hozzájárul a honvédelem ügye társadalmi támogatásához;
- elősegíti a hazafiság és a honvédelem időszerű kérdéseinek a közvélemény
széles körében történő megismertetését;
- támogatja az európai és euro-atlanti integráció kérdéskörének megismertetését, és annak elmélyítését;
- a hazafias nevelés érdekében kapcsolatot létesít, és tart fenn az oktatónevelő munkát végző intézményekkel, szervezetekkel;
- folyamatosan kapcsolatot tart a Kárpát-medencei magyarsággal segítve a
közelmúlt magyar történelmének megismerését, feldolgozását;
Támogatja a Honvédelmi Minisztérium éves feladatainak megvalósítását a
következők szerint;
- a lakosság körében ismeretterjesztő, felvilágosító, oktató tevékenységben,
részükre sport-, művészeti-, és kulturális versenyek, programok, valamint táborok szervezésében, lebonyolításában;
- közreműködik a hazafias felvilágosítást és nevelést szolgáló öntevékeny,
önsegítő kapcsolati formák, így különösen a fentebb említett programokat
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megvalósító helyi közösségek kialakításában és támogatásában, fenntartásában;
- folyamatos kapcsolatot tart az országban működő Honvédelem és Társadalom Baráti Köri szervezetekkel, és ezzel egyidejűleg koordinálja a tagszervezetek közötti kapcsolattartást, szervezi az országos akciókat, és az azokhoz
tartozó helyi, illetve regionális programokat;
- képviseli a tagegyesületeket, szükség esetén ellátja azok érdekeinek védelmét;
- együttműködik a honvédelmet irányító szervekkel, valamint az ehhez kapcsolódó minisztériumokkal;
- folyamatosan építi a nemzetközi kapcsolatokat, illetve ápolja azokat;
Különféle szolgáltatásokat biztosít, így különösen:
- szakmai, és programszervezés;
- jogi tanácsadó szolgálat kiépítése, és fenntartása;
- módszertani kiadványok szerkesztése, lektorálása, kiadása;
- az egyesület céljainak megfelelő tájékoztatás és információcsere elősegítése;
- regionális és országos, valamint nemzetközi kiállítások, bemutatók szervezése;
- az egyesületi célt szolgáló gazdálkodás fejlesztése.
Feladatrendszerünket ezen célkitűzések alapján határoztuk meg, nevezetesen:
- a Honvédelmi Minisztérium aktuális terveinek, különös tekintettel
a honvédség fejlesztésére irányuló kormányzati törekvések megismerése és megismertetése;
- a társadalmi párbeszéd fenntartása és kiterjesztése;
- a katonák társadalmi elismertségének növelése;
- a fiatalokkal való intenzívebb foglalkozás;
- a hagyományőrzési tevékenység elmélyítése;
- a kegyeleti tevékenység folytatása,
- a kulturális, sport és szabadidő tevékenység összehangolása;
- a szomszéd népekkel való kapcsolatrendszer szélesítése, végül
- az országos és helyi szervekkel és szervezetekkel a kapcsolatok
fenntartása.
Az áttekintett célokat és feladatokat úgy teljesítettük, hogy Alapszabályunk értelmében az Országos Szövetség nincs a tagegyesületek fölé rendelve, a
tagegyesületek autonóm szervezetek, ezért az OSZ a tagszervezetek érdekeit,
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céljait koordináló, azokat szolgáló szervezet, amely maradéktalanul biztosítja a
tagszervezetek önállóságát.

Szervezeti élet
2021-ben a világjárvány miatt elrendelt korlátozások nem tették lehetővé küldöttgyűlés összehívását a beszámoló megvitatása céljából, azonban a korábbi
években összehívott küldöttgyűlések, elnökségi döntések, személyes konzultációk jó alapot képeztek ahhoz, hogy a szervezetek a korlátozások feloldása után
visszatérjenek a munka megszokott ritmusához. Az év szeptemberében összehívott rendkívüli küldöttgyűlés egyetlen napirendi pontja az elnök megválasztása
volt.

Az Elnökségnek az Alapszabály értelmében negyedévente kellene üléseket tartani, de a korlátozások ezt is nagyon visszafogták2021-ben. Elnökségi ülésre
mindössze egy alkalommal került sor, a soron lévő kitüntetések áttekintése és
döntéshozatal tárgyában. A járvány okozta és más személyi változások miatt a
2020-2021 években az elnökség korlátozott létszámmal végezte a munkát.
Az elnök, az alelnökök és az ügyvezető titkár az Elnökség által jóváhagyott feladatmegosztással végezték munkájukat.
Fontos megállapítani azt, hogy a korábbi években sem a szervezeti életben sem
a gazdálkodási rendben törvénytelenség, szabálytalanság, egyéb kirívó esemény
nem történt. Előfordult ugyanakkor, hogy az elszámolásokat az egyes tagszervezeteink késve nyújtották be, illetve bizonyos pénzügyi okmányokat kellett korrigálni.
Úgy ítélhető meg, hogy az utoljára 2018-ban módosított Alapszabályban
rögzített működési rend alkalmas a szervezetek munkájának koordinálására, felesleges bürokrácia nem akadályozza vagy nehezíti a testületek munkarendjét,
ugyanakkor éppen a járvány miatt bevezetett korlátozó intézkedések szükségessé teszik az alapszabály módosítását, annak érdekében, hogy különleges helyzetben is biztosítani tudjuk a Szövetség törvényes működését.
A tagszervezetek eltérő adottságokkal és feltételrendszerrel végzik munkájukat, de éppen ez a különbözőség adja szervezetünk sokszínűségét, értékét.
Ezért összehasonlítani vagy sorrendet felállítani az egyes szervezeteket illetően
nem célszerű, valamennyi HTBK szervezetet önmaga feltételei, adottságai, lehetőségei alapján érdemes csak megítélni.
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Szervezeteink többsége az elmúlt évek, évtizedek alatt kialakított profilját
fejlesztette tovább, megőrizve az alapvető jellegzetességeket. Pl. középiskolai,
egyetemi ifjúság körében végzett munka, klubszerű, szakkörszerű működés stb.
Jelenleg 19 működő szervezet tartozik az OSZ kötelékébe, de remélhetőleg a nyíregyházi szervezet a küldöttgyűlés idejére ismét működőképes lesz, és a
továbbiakban 20 tagszervezet munkájára számíthatunk.
Ugyancsak részben a pandémia következménye, hogy megakadt a 2019es beszámolóban bejelentett és megkezdett szervezőmunka Hódmezővásárhelyen, Tatán és Kecskeméten, továbbá nincs érdemi haladás a győri és a debreceni egyetemeken, valamint Ajkán és Hajdúszoboszlón.
Reményre ad ugyanakkor okot, hogy Várpalotán „csak” a járvány miatti
fennakadás késlelteti a szervezet újraindítását és Kaposvár jelezte HTBK szervezet létrehozást és az OKSZ-hez való csatlakozási szándékát.
Kapcsolatrendszer, érdekképviselet
A HTBK OKSZ és a csatlakozott szervezetek érdekeinek képviselete során folyamatos kapcsolatot tartottunk és tartunk fenn jelenleg is a Honvédelmi
Minisztérium és a Magyar Honvédség illetékes szerveivel, vezetőivel, munkatársaival, továbbá önkormányzatokkal, más, a honvédelem ügyét támogató civil
szervezetekkel, oktatási intézményekkel, egyházakkal.
A honvédelmi tárcával, egyes katonai szervezetekkel év közbeni megbeszéléseken egyeztettük a soron levő feladatok megvalósításának helyzetét, pontosítottuk a megvalósítás feltételeit, körülményeit. A munkamegbeszélések, feladattisztázások során egyértelműen bebizonyosodott, hogy a HTBK pótolhatatlan
szerepet vállal a hazafias-honvédelmi nevelés, ismeretterjesztés, honvéd hagyományápolás, illetve a háborús emlékművek, hadisírok felkutatása, gondozása
során a kegyeleti és emlékezetápolási tevékenységben. A honvédelmi tárca illetékes főosztályai, az MH katonai szervei és a társadalmi szervek munkáját koordináló szakemberek egybehangzó megállapítása szerint:
- a HTBK OKSZ az eltelt több mint negyedszázad alatt beépült a honvédelmi
tárca együttműködési rendszerébe, betölti a honvédség és a civil társadalom közötti összekötő szerepét és erre a jövőben is egyre nagyobb szükség lesz,
- tárca vezetői igénylik, hogy szervezetünk fejlődjön tovább, s fedje le az ország
megyéit, legyen jelen a nagyobb városokban, és továbbra is vegyünk részt a
Honvédelmi Minisztérium aktuális terveinek, törekvéseinek mennél szélesebb
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körű megismertetésében, s ami a legfontosabb, hogy első kézből kapjunk információt a tárca időszerű feladatairól.
- az évtizedek alatt kialakult és folyamatosan megújuló személyes munkakapcsolatok nagymértékben segítik szervezetünk érdekeinek, törekvéseinek megjelenítését és érvényesítését, ezért rendkívül fontos a korrekt személyes kapcsolatok további erősítése.
Szervezeteink a minisztériumi feladattervet veszik alapul, amelyet minden
évben a vezetők ismertetnek velünk, s az Elnökség megosztja azt szervezeteinkkel. Az idei évben a honvédelmi miniszter február 24-n tartotta az éves vezetői
értekezletet, amelynek különlegességét az adta, hogy felölelte az elmúlt négy év
eredményeit és meghatározta az idei év feladatait. Mindezeket az Elnökség a
szükséges mértékben beépítette a beszámolóba.
Segíti az együttműködést, hogy tagszervezeteink vezetői az éves feladatterveket, ahol lehet a helyi vagy a közelben levő alakulatok parancsnokaival
egyeztetik /pl. Táborfalva, Szentes, Székesfehérvár, Pápa/, évközben pedig részt
vesznek az alakulatok azon vezetői értekezletein, amelyek témáiban érintettek,
és értékelik a teljesítés módját vagy egyeztetnek a megvalósítás érdekében. Különösen gyümölcsöző az együttműködés: Debrecen, SZAKE, Szentes, Tapolca,
Táborfalva esetében.
Azokon a településeken, ahol katonai szervezet működik szoros és tartalmas kapcsolat alakult ki az alakulatok és szerzeteink között. A hagyományos
közös rendezvényeken túl, több jó példa volt tapasztalható a megújult együttműködésre.
Mindezek eredményeként hogy a HM vezetői elismerőleg szóltak HTBK
tevékenységéről, amelyet az is jelez, hogy minden évben több tagtársunk munkáját az év során magas kitüntetéssel ismerték el. A munkamegbeszéléseken
pedig hangsúlyozták a honvédelem céljai iránti megértés és bizalom megerősítése érdekében kifejtett tevékenységünk fontosságát, mással nem pótolhat értékeit.
Bízva abban, hogy a járvány enyhülésével újra kezdődhetnek azok az értekezletek, amelyeken részt vesznek azok a honvédelmi tárcához kapcsolódó
ernyőszervezetek, tovább színesedik tájékoztató munkánk. A BEOSZ, a
MATASZ, a Nyugdíjas Szervezet, a Huszár Hagyomány őrzők és a Honvéd
Kulturális Egyesület tapasztalatainak, feladatainak megismerése, a miénkkel való egybevetése tevékenységünk megújításához járulhat hozzá, hiszen mód nyílik
a sokirányú tájékozódásra, eszmecserére, programegyeztetésre, egymás rendezvényeinek erősítő támogatására.
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A települési önkormányzatok az illetékességi körükben működő HTBK
szervezetek munkáját összességében nagyra értékelik. Helyesen látják, hogy
ezek a szervezetek maradandó értéket képviselnek a mai, nagyon is változó értékrendű világunkban. Elismerik a nemzeti örökségünk ápolásában és továbbadásában kifejtett erőfeszítéseinket, honvédő hagyományaink megbecsülését és
gyakran a saját kommunikációs felületükön is tájékoztatják a lakosságot a
HTBK-nál folyó tevékenységről, egyes személyek kiemelkedő munkájáról.
Itt kell említeni a határainkon kívüli magyarság bevonását a HTBK
működésébe is, mint szinte egyedülálló tevékenységet a honvédelmi tárcához
kötődő szervezetek között. Az elmúlt, nyugalmasabb években kialakultak és
megszilárdultak a közös munkaformák, kölcsönös képviselet a rendezvényeken
itthon és a környező országokban. Erdélyben, Kárpátalján, felvidéken, Újvidéken sok száz fiatal (és kevésbé fiatal) őrzi az emlékét az együtt töltött napoknak,
heteknek, illetve a mi szervezetünk tagjai a magyar ajkú településeken megélt
élményeknek. A járvány miatti korlátozások azonban gátat szabtak a határokon
való átjárásnak, és nem javított a helyzeten a nyíregyházi szervezetünk gyengélkedése sem. Jószerivel csak Székesfehérvár és Sárospatak, egyes esetben Szeged, végzi a határon kívüli területeken a misszió értékű együttműködést. A
pandémiás helyzet megszűnése után az egyik legfontosabb feladatunk a korábbi
sikeres együttműködés felújítása kell, hogy legyen, annál is inkább, mivel az
„alapító atyáink” is feladatul hagyták ezt nekünk.
Különleges feladatunk, egyben felelősségünk is az ifjúság körében végzett hazafias és honvédelmi nevelés. Az önkéntes haderőre történő áttérés óta
eltelt közel húsz év alatt kialakultak azok a tevékenységi formák, amelyek a legjobban segítik az életkori sajátosságok figyelembevételével a haza védelme iránti elköteleződés, a katonai életforma sokszínűségének megismertetését, befogadását. Igaz, hogy intézményesített keretek között ma 100 vagy már ennél is több
oktatási intézmény csatlakozott a HM „kadét” programjához, de még így is
számtalan lehetőség adódik a katonai pálya iránti érdeklődés felkeltésére. Több
HTBK szervezetünk, pl. Székesfehérvár, a SZAKE, a Hunyadi, Sárospatak,
Debrecen, Szeged, a Természetjárók, a Hagyományőrség közvetlenül foglalkozik a hazafias és honvédelmi nevelés feladataival, s ez a sokszínű tevékenységi
forma hatékonyan egészíti ki a kadét programot. A szűken vett honvédelmi ismeretterjesztésen túl az ifjúság körében végzett munka során lehetőség van a
szövetségi rendszerünk, a NATO tevékenységének bemutatására is.
A kegyeleti tevékenység során, amely kiterjed a hazai és nemzetközi hadieseményekkel kapcsolatos évfordulókról való megemlékezésekre, a tagságunkat érintő halálesetekre, a hadisírok, emlékművek felkutatására, gondozására,
valamint ezeken keresztül a hazafias nevelésre, számíthatunk mind a HM Tábori
Lelkészi Szolgálat, mind a helyi egyházak együttműködésére.
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A széleskörű együttműködés mellett HTBK OKSZ kapcsolatrendszerének
másik fő eleme tevékenységünk nyilvánosságának biztosítása és a lakossággal
való folyamatos információ csere. Meglévő eszközrendszerünk – közöttük is
elsősorban a különböző rendezvények - hatékonynak bizonyultak a honvédelem
ügyéről és Magyar Honvédség helyzetéről szóló lakossági tájékoztatásában.
Mindennek érdekében tagszervezeteink szoros kapcsolatot alakítottak ki az iskolákkal és a helyi önkormányzattal (Budapest, Székesfehérvár, Sárospatak, Jánoshalma, Mosonmagyaróvár, Táborfalva stb.)
A tájékoztatás napjaink talán legfontosabb terepe a közösségi médiában
való jelenlét. A korábbi években fontos médiafelületnek számított az internetes
honlap, manapság azonban ez a megjelenési mód már veszített népszerűségéből,
az interneten szörfözők inkább a gyorsabb, látványosabb formák felé fordulnak.
Ezért határoztuk el a facebook-on való megjelenésünket. Az oldal, amely rövid
idő alatt ismertté és népszerűvé vált, jelenleg 300 körüli tagot számlál, folyamatosan bővül. A tagok reagálásain kívül több ezer azok száma, akik megtekintik
az újabb és újabb információkat, így tájékozódva szervezetünk tevékenységéről.
Ezzel együtt fenntartjuk a weblapunkat is kedvezőbb kondíciókkal és frissebb
tartalommal.
Rendkívül fontos szempont a helyi katonai szervezetekkel való együttműködés. Megállapíthatjuk, hogy ahol a feltételek ehhez adottak, ott kedvezően
alakultak a tagszervezeteink és a helyi katonai szervek közötti kapcsolatok is.
Különösen a Székesfehérvári Baráti Kör és a Magyar Honvédség Parancsnoksága, a Szentesi Baráti Kör és a MH 37. II Rákóczi Ferenc Műszaki Ezred, valamint a Budapesti Baráti Kör és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem között, valamint az MH 12. Arrabona Légvédelmi Rakétaezred és a HTBK Győr között, de
további példák is felsorolhatóak.
Az elmúlt négy év során tovább szilárdultak a korában kialakított kapcsolataink. A nyugdíjas klubokkal és a BEOSZ helyi szervezeteivel életszerűen
együtt dolgoznak baráti köreink, kiemelten: Szentes, Budapest, Székesfehérvár,
Táborfalva, Debrecen elnökségével. Változatlanul arra törekszünk, hogy megújítsuk, bővítsük ezeket a kapcsolatokat.
Igazi partneri, napi kapcsolati rendszer alakult a Bajtársi Egyesületek Országos Szövetségével és a HONSZ-szal, amelynek célkitűzéseivel, cselekvési
terveivel azonosulni tudunk. Rendezvényeinken kölcsönösen részvettünk, illetve
helyi szinten napi együttműködés a jellemző. A tervezett éves munkánkat folyamatosan megújított együttműködési megállapodásban rögzítjük.
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A Nyugdíjasok Országos Szövetségével speciális az együttműködés, hiszen tagságunk gyakran átfedi egymást, azaz közülünk nagyon sokan aktív
munkát végeznek a nyugdíjas szervezetekben.
Megkülönböztetetten jó a kapcsolatunk a Stefánia Palota-Honvéd Kulturális Központtal. Sok esetben helyt ad és biztosítja a terepet a munkánkhoz, sőt
előadó termeit, irodáit, szemléltető eszközfelszereléseit és szolgáltatásait díjtalanul, vagy méltányos áron bocsátja rendelkezésünkre.
Képviseleti tevékenység
Az elnökség részére folyamatosan érkeznek olyan, rendezvényekre, eseményekre szóló meghívások a honvédelmi tárca, a Magyar Honvédség, illetve
önkormányzatok, más civil szervezetek részéről, amelyeken a szervezet súlyának megfelelően képviseltük a HTBK-t. Ezek a rendezvények jellegüket tekintve részben kegyeleti megemlékezések, koszorúzások, évfordulós ünnepségek,
konferenciák, tanácskozások voltak. A meghívások kifejezik szervezetünk elismertségét, helyét, szerepét civil szervezetek körében és jó alkalmat teremtenek a
HTBK megjelenítésére, ezért a jövőben is fontosnak tartjuk képviseletünket az
ilyen típusú eseményeken.
Kiemelt rendezvények
Az Elnökség nagy hangsúlyt helyezett azokra kiemelt programokra, amelyek mind a tagság, mind a támogató szervek elismerését kiváltották.
Az országos találkozó talán a leginkább ismert és elismert események
közé tartozik, amelyeknek lebonyolítását évente más és más tagszervezet vállalja magára. Az országos találkozók lehetőséget teremtenek a HTBK vezetőinek,
tagjainak tapasztalatcserére, saját szervezetük adottságainak, együttműködő
partnereinek bemutatására, s nem utolsó sorban a személyes kapcsolatok megerősítésére is. Az egyes szervezetek által összeállított programok, a különböző
helyszínek biztosítják évről évre a kellő változatosságot, éppen ezért vált ez a
programunk mindenki által várt eseménnyé. Az utóbbi években Táborfalva, Sárospatak, Székesfehérvár, illetve 2021-ben a hevesi HTBK szervezésében Jászapáti adott otthont a találkozónak és biztosítottak maradandó élményt a résztvevőknek. 2022-ben augusztus utolsó hétvégéjén Szeged lesz az országos találkozó házigazdája. Köszönet a szervezőknek áldozatos munkájukért.
Nyári honvédelmi tábor
A korábbi években Szentesen működött akkreditált Euro-atlanti Nyári
Egyetem. Az egyetem megszűnését követően gondolkodtunk a pótlásról és megszerveztük az általunk ugyan egyetemnek nevezett, valójában honvédelmi tematikájú, egy heti időtartamú bentlakásos foglalkozást, vagyis honvédelmi tá-
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bort. Éveken keresztül Sárospatak, majd az utóbbi négy évben már Debrecen ad
otthont ennek a rendkívül jelentős programunknak. A tematikát a helyi közreműködők bevonásával az elnökség állítja össze, ez által biztosítjuk, hogy az
alapszabályunkban rögzített célok, törekvések, ennek során is megvalósuljanak.
Míg a sárospataki foglalkozásokon jellemző volt, hogy egész családok – főleg a
határon túlról –is részt vettek a programokon, a debreceni rendezvény egyre inkább a fiataloknak szól. A résztvevők viszonylag magas száma (80-100 fő) miatt
a honvédelmi tábor mindinkább a hazafias és honvédelmi nevelés egyik fontos
színterévé válik. A honvédelmi tábor tematikájának folyamatos korszerűsítésével, a résztvevők gondos kiválasztásával, a szükséges infrastruktúra biztosításával elérhetjük, hogy mind a magyarországi, mind a határon kívüli fiatalok számára hosszútávon vonzó foglalkozás legyen. Köszönet illeti a debreceni szervezetünk és a dandár vezetőit a foglalkozások előkészítéséért és lebonyolításáért.
A HTBK SZAKE által az elmúlt év októberében 77 diák és 10 pedagógus részvételével elindított „Ezerarcú Magyarország” honvédelmi tábor budapesti helyszíneken, egy egész hétvégén nyújtott gazdag programot középiskolás fiataloknak. Terveik szerint ez évben is folytatódik ez a kezdeményezés, így
a hazafias és honvédelmi nevelésnek egy újabb terepe nyílik meg.
Ugyancsak a SZAKE csaknem két évtizedes országos rendezvénye a közismereti verseny, amelynek minden évben a HM Kulturális Központ ad otthont,
és amely a döntőn 6-800 középiskolás diákot mozgat meg.
A versenyek témakörei a következők:
Magyarország az én hazám: komplex, műveltségi és ország ismereti
vetélkedő sorozat, a legrégebbi hagyományokkal rendelkező rendezvény.
Örökségünk ’48: történelmi vetélkedő, 1990-ben került először meghirdetetésre,
Magyarok Európában – magyar sportsikerek az a rendszerváltástól napjainkig Állampolgári vetélkedő. Európa 2000 néven indult 1994-ben. A vetélkedő követi a változó világ új kihívásait.
Erdélyország”- komplex vetélkedő – témája: erdélyi utazások
HTBK Székesfehérvár - Komplex hazafias és honvédelmi nevelés
Különleges helyet foglal el székesfehérvári szervezetünk a hazafias és
honvédelmi nevelés rendszerében, és ezt a különleges helyzetet a szervezet
adottságai, a vezetők felkészültsége és elhivatottsága biztosítja. A pákozdi térségben működő Katonai Emlékpark emlékhelyei, gyűjteménye, bemutató helyi-
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ségei kiváló terepet jelentenek a legújabb kori honvédelmünk története megismertetésének, szemléltetésének. Ahogyan a helyiek kifejezték. nincs HTBK
KEMPP nélkül és nincs KEMPP HTBK nélkül. Szerencsésen kapcsolódott öszsze tehát a közhasznú Kft, mint a miniszter tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó
gazdasági társaság és a HTBK mint civil szervezet hazafias és honvédelmi nevelő tevékenysége.
Ezt a munkát olyan közismert és közkedvelt programok fémjelzik, mint
pl. a Gyermekrajz pályázat, amely évente változó témakörben hirdet a gyermekkorúak számára kifejezési lehetőséget, és amelyekre közel 1000 pályamunka
érkezik. Ugyancsak kiemelt rendezvénynek számít a lassan 10 éves múltra viszszatekintő Ifjúsági Honvédelmi Tábor Velencén, amely a hazafias és honvédelmi nevelés egyik nagyon fontos és a nevelés rendszerébe jól beépült színtere.
Az elmúlt évben indult el a Hazáért Körút, amely számos ponton kötődik
a Velencei-tóhoz, illetve az Emlékparkhoz, és Budapest 23 kerületéből mintegy
500 diák és tanár számára adott nagyra értékelt programot.
Két alkalommal, egy-egy hét időtartamú Hadtörténelmi, honvédelmi tábort a 8-14 éves gyermekek számára állították össze a szervezők, amely nagy
érdeklődés mellett valósult meg, de ide sorolható a Hazafiság Iskolája 171, majd
kihelyezett program keretében Szigetszentmiklósom 391 kisdiák részvételével,
továbbá a Csatatéri Sokadalom a hagyományőrzés jegyében.
2021. októberében a 20 év ifjúsági nevelőmunkáját összefoglaló konferencia értékelte az elvégzett munkát. Az említett programok jól érzékeltetik az
ifjúság körében végzett nevelőmunka komplexitását mind az abban résztvevő
korosztályok, mind a sokszínűséget tekintve. Köszönet és elismerés a vezetőknek, szervezőknek, közreműködőknek az elvégzett munka mennyiségéért és
színvonaláért!

Források
Tevékenységünk biztos hátterét az a pénzügyi támogatás képezte, amelyet
honvédelmi tárca bocsátott rendelkezésünkre. Ez az összeg stabilan 12 000 000
Ft körüli évente. A támogatás zömét a tagszervezetek feladatai pénzügyi hátterének biztosításához, az országos találkozók lebonyolításához, a nyári honvédelmi tábor költségeihez, illetve működési feladatokhoz (irodabérleti díj, adminisztrációs költségek, elismerések stb.) használtunk fel. Az éves támogatás, ha
szűkösen is, de fegyelmezett, takarékos gazdálkodással fedezte kiadásainkat.
Mindezek mellett külön köszönettel kell szólni a Zrínyi Kiadó által az egyes
rendezvényeinkre biztosított ajándékkönyv csomagokért!
Tagszervezeteink esetenként élni tudtak a tárca által kiírt pályázati lehetőségekkel és olyan pályaműveket nyújtottak be, amelyek megfeleltek a kiíró
követelményeinek. Ezáltal többen nyertek támogatásokat a rendezvényeikhez.
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Ugyanakkor azt is meg kell jegyezni, hogy a pályázatok jelentős része olyan
adminisztrációs terheket ró a pályázókra, amelyek teljesítésére szervezeteink
nagy részének nincs megfelelő kapacitása.
A baráti körök ahol lehetett felkutatták a helyi szponzorációs lehetőségeket, amelyek keretében ingyen, vagy kedvező feltételekkel jutottak rendezvényi
helyekhez, előadókhoz, vagy éppen ajándéktárgyakhoz. /Budapest, Nyíregyháza, Rendőrmúzeum, Bornemissza J. Egyesület, SZAKE stb./
A felsorolt feladatok mögött évről évre kiemelkedő teljesítmények sorakoznak fel. Szervezeteink vezetőinek, tagjainak elismerését a végzett munkáért
szerény forrásaink korlátozzák. Azon túl, hogy élünk a honvédelmi tárca kitüntetési lehetőségeivel:
Gyuricza Emlékgyűrű kitüntetésben részesült
2021-ben: Polyák András Debrecen
Szabó István Várpalota
Tóth Zsigmond Emlékérem elismerésben részesült
2021-ben: Pál István Debrecen
Farkas Sándor Budapest
Az elismerésben részesítetteknek ezúton is gratulálunk és köszönjük
munkájukat.

Tagszervezetek
Az alapszabályban megfogalmazott céljaink alapvetően a tagszervezetek
tevékenységén, rendezvényein keresztül valósulnak meg, ezért a tagszervezeteink a legfontosabb helyszínei az évente elvégzett munkának.
Szervezetink a civil szervezetek működéséről szóló jogszabályoknak megfelelően, alapszabályban rögzített konkrét működési elvek mentén végzik munkájukat.
A beszámolási időszak kb. félidejétől rányomta a bélyegét az elszabadult
pandémia a korábban tervezett feladatok végrehajtására, a korlátozó intézkedé-

~ 13 ~
sek számos rendezvény töröltek el vagy helyeztek át az elektronikus térbe. A
járvány okozta hangulati hatások (fertőzéstől való félelem, bizonytalanság érzet)
visszafogták a tagok aktivitását is. Gyakran a legelemibb személyes kapcsolattartás is akadályokba ütközött, mindezek együtt különleges helyzetet teremtettek
a közel 30 éve kialakult gyakorlattal működő szervezeteink számára, s ez a
helyzet új megoldásokat kényszerített ki. Megnőtt a jelentősége az írásos, főleg
elektronikus levelezésnek, illetve a közösségi médiumokban való jelenlétnek.
Szervezeti változások
Az előző időszakhoz képest néhány szervezeti változás is bekövetkezett.
Megszűnt a ceglédi, az egri HTBK szervezet, valamint a Honvéd Együttes baráti
kör, illetve bizonytalan a megoldás a nyíregyházi, továbbá a várpalotai HTBK
szervezetek tekintetében. Örvendetes, hogy konkrét szándékjelzés érkezett Kaposvárról, de még nem állnak készen a megalakulásra és csatlakozásra az országos szövetséghez. A megválasztásra kerülő Elnökség fontos feladata lesz ezeknek a folyamatoknak a kezelése.
Összességében: tagszervezeteink a sajátosságokat, történetileg kialakult
működési lehetőségeket figyelembe véve eredményesen teljesítették a saját maguk által meghatározott, illetve a honvédelmi tárca, a HTBK OKSZ vagy más
szervezetek részéről ajánlott feladatokat annak ellenére, hogy a járvány az elmúlt két év során különösen nehézzé tette azoknak a tennivalóknak a szervezését, amelyek alapja a személyes jelenlét, kapcsolattartás. Ez a körülmény nem
egyszer teljesen új helyzet elé állította szervezeteinket, újszerű megoldási módokat kikényszerítve. Tagszervezeteink problémamegoldó képessége a biztosíték arra, hogy a következő időszakban a HTBK életképes maradjon és megfeleljen a váratlan kihívásoknak is.
Mindezek szemléltetésére az elnökség közzéteszi a tagszervezetek beszámolóinak kivonatos, szerkesztett változatát:
Tagszervezeteink tevékenysége
Valamennyi működő szervezet elkészítette, elfogadta és az Elnökségnek
megküldte minden évben beszámolóját a tárgyévben végzett munkáról. Az évente megrendezett küldöttgyűlés ezeket a beszámolókat feldolgozta, ezért nem
szükséges négy évre visszautaló összefoglalás keretében értékelni az elvégzett
munkát. Jelen beszámolóban csak az utolsó év főbb jellemzőit foglaltuk össze:
HTBK Bornemissza János Hagyományőrség
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A Bornemisza János Hagyományőrség Egyesület 2021. évben a következő feladatokat valósította meg:
Július 30. – augusztus 1. Gyula
A fesztivál - ahogy a korábbiak is - rengeteg színes programmal várta a látogatókat. Többek
között állig felfegyverzett, hagyományőrző vitézek megerősített táborai, oszmán katonai portyák, bemutatók stb.
A hagyományőrzők és a helyi civil szféra felvonulása éppen olyan tetszésnek örvendett, mint
a vásárütés, a bajvívások, a csata bemutató, illetve az egyes hagyományőrző csapatok külön
bemutatói. A vásárosok és az étkek és italok árusítói pompás hangulatot varázsoltak az ódon
falak köré.
Augusztus 6-8. Hajdúnánás
A város az elmúlt években sokat tett Bocskai István emléke méltó ápolásáért, megőrzéséért. A
fejedelem élete során arra törekedett, hogy egyesítse a magyar nemzetet, hajdúkatonái számára kiváltságlevelet adományozott, s letelepítésükről gondoskodott. A hajdúszabadság adományozásával, a hajdútelepítéseknek köszönhetően a történelmi Magyarország területén számos
olyan település, régió található, amelyek őrzik és ápolják a hajdú öntudatot. A hajdúvárosokat
mind a mai napig összetartja a fejedelem iránt érzett tisztelet és megbecsülés. A rendezvényen
átadásra került egy a Főtéren elhelyezett emléktábla, ami lengyel-magyar barátságnak állít
emléket.
A rendezvényen a Magyar Honvédség toborzói és páncélozott járművei is jelen voltak.
Augusztus 6-8. Kőszeg
Évente kerül megrendezésre augusztus elején, Kőszegen a Félhold és Telihold – Kőszegi Ostromnapok rendezvénysorozatot, mellyel az 1532. évi közel egy hónapos török ostromra emlékszik a Vas megyei város. A városi civil szervezetek tagjainak nagyszámú jelmezes részvételével zajló, történelmi időket idéző fesztivál mára Kőszeg egyik legismertebb nagyrendezvénye, 2007 óta a Nyugat-dunántúli régió kiemelt kulturális és örökségturisztikai rendezvénye
Augusztus 15-17 Eger
Egri Vígasságok
Eger egyik nagyszerű hagyományőrző nyári programja a Végvári vigasságok, amely a vár
felújítása miatt szűkített formában, és más struktúrában várta a látogatókat. A látványban gazdag történelmi fesztivál visszarepít a várvédők korába, így a falak között hajdú vitézek párbajokat és mutatják be a bajvívás fortélyait. A zászlóforgatók mellett megelevenedik a török
kultúra.
Szeptember 10-12 Szigetvár
A programokban, díszletben és hangulatban is középkor kultúráját idéző hétvégén mindenki
megtalálja a számára kedves szórakozást. Gyermekprogramok, korhű hagyományőrző bemutatók, kézműves vásártér és kitűnő hangulat mellett előadók és zenekarok koncertjein táncolhatunk.
December 17-én Fonyód
2021.ben Fonyódon tartották meg éves találkozót, ahol, az elnökség megtartotta éves beszámolóját, majd a tagsággal együtt értékelte az elmúlt két évben a pandémia miatt kialakult
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helyzetet. Megemlékeztek elhunyt bajtársaikról, barátaikról. Megbeszélték rövid, és hosszú
távú terveket.
A felsorolt rendezvények a társadalom és a honvédelem közötti szorosabb kapcsolat kiépülését szolgálják, a történelmi idők felidézésével, korhű életképek (viselet, fegyverzet, szokások,
életmód) bemutatásával. Sikeresen megvalósult az a cél, hogy korabeli eseményeken keresztülláttassák, hogy a honvédelem és a társadalom egymás kölcsönös támogatása nélkül nem
működött volna megfelelően, mely napjainkra is igaz.

HTBK Budapest
A 2021-ben a koronavírus járvány, valamint a fertőzés terjedésének megelőzésére hozott óvintézkedések miatt néhány program elmaradt.
Elsősorban az eredetileg is szabadtérre szánt nyári, őszi programok megtartására
volt lehetőség. A korlátozott létszámú beltéri programok közül a kísérőrendezvények estek áldozatul, mint például az ” Örökségünk 48” vetélkedő makett és
eszközbemutatója.
Június 14-18. Velence: Honvédelmi tábor közösen a Magyar Közelharc és Kézitusa Szövetség szervezésében, közel ötven általános és középiskolás diák számára, részben önköltséggel, részben pályázati támogatás segítségével. A táborban a
HTBK Budapesti Szervezete vállalta az air-soft játékok és lövészetek rendezését. Késő este pedig éjszakai lövészet volt, ahol nyomjelző lőszeres air-soft
fegyverekkel lőhettek a bevilágított célokra.
Június 21-25. Velence: Honvédelmi Tábor a Than Károly Szakképző iskola kadét képzésben résztvevő - több mint ötven - honvédelmi és rendvédelmi szakos
diákja számára, a Magyar Közelharc és Kézitusa Szövetség közös szervezésében, a MATASZ részleges támogatásával.
A kadétok számára a honvédelmi tábor program teljesítése különösen fontos
volt, mivel ez jelentette az iskolai szakmai gyakorlat abszolválását is.
Augusztus 28. Kecskeméti Repülőnap: A HTBK Budapesti Szervezete és a Magyar Közelharc és Kézitusa Szövetség közös sátorban, air-soft fegyver és felszerelés, illetve közelharc bemutatóval vett részt a nemzetközi programon. Az érdeklődők kézbe vehették az eszközöket és fegyvereket, köztük a honvédség új
hazai gyártású CZ fegyvereinek air-soft hasonmásait. A program nyomán sokan
keresték az internetes kapcsolatfelvétel lehetőségét az MKKSZ-szel, és a HTBK
Budapesttel, illetve az Országos Szövetséggel.
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Október 2. Hűvösvölgyi Nagyrét: A HTBK SZAKE 2021-ben megtartott jelentősebb vetélkedője „Az ezerarcú Magyarország honvédelmi tábor” volt,
amelynek katonai tematikájú programját a HTBK Budapest, és a Magyar Közelharc és Kézitusa Szövetség rendezte. A Hűvösvölgyi Nagyréten közel hetven
diák és határon túli fiatal részvételével zajlott a rendezvény. Négy helyszínen,
forgószínpadszerűen következtek a feladatok.
November 11. Nagytarcsa: Megemlékezés, gyertyagyújtás. Nagytarcsa temetőjében 13 honvédsírt ápolnak a hadisírgondozók. A sírok mellé a helyiek is állítottak 11 emlékkeresztet, hősi halottaik számára, akik távol nyugszanak. Mécses
gyújtással emlékeztek az elesettekre, és a háború minden áldozatára.

HTBK Debrecen

Kiemelt feladat az alakulat munkájának segítése, amit együttműködési
megállapodás is alátámaszt. 2021. évi munkát is ez az alapelv határozta meg.
A január 12-i doni megemlékezés szervezését a HTBK Debrecen vállalta.
Az alakulatnál és városban a pár évvel ezelőtti kezdeményezés napjainkra meghonosodott.
A szervezeti élet is járványfüggően alakult. Csak ebben az évben sikerült
a közgyűlést megtartani, elnököt választani. A HTBK DSZ elnöke Vantal Zsolt
ezredes lett. Az elnökség is változott. Martinkovits Katalin helyére Turcsán Judit
került.
A Debreceni Honvéd Táncegyüttes már hagyományosan színesítette az
alakulat, a város és az ország több településének számos rendezvényét. Az Amatőr Alkotók Mednyánszky Köre kiállításokon mutatkozott be. Alkotótáborokban
is gyarapíthatták tudásukat, ismereteiket. A katonai hagyományőrzők jelenléti
oktatás hiányában ugyan nem tudták folytatni munkájukat a Kratochvil Károly
Honvéd Középiskola és Kollégiumban, azonban nagyon erős évet tudhatnak
maguk mögött. Szállítókapacitásuk bővítésével még több helyre tudnának eljutni. Hagyományőrző tevékenységüket jól felépített ismeretterjesztő munkával
erősítik.
A HTBK DSZ is megvizsgálta a honvédelmi nevelésben való részvételének lehetőségeit. Arra a megállapításra jutottak, hogy az eddigiekben végzett hadisír
gondozásba, hadisír kutatásba a továbbiakban is igyekeznek minél több fiatalt
bevonni. A munkában résztvevő középiskolás korosztályhoz tartozók életkoruknak megfelelő feladatokat kaptak, azokat eredményesen és lelkesen oldották
meg. Mind az adatfeltárás, mind pedig a konkrét hadisír gondozás lehetőséget ad
a honvédelmi nevelés egy szegmensének gyakorlására, ami leggyakrabban
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konkrét településhez köthető. A jövőben a lehetőségek függvényében szélesíteni
és jobban népszerűsíteni szándékoznak ezt a szolgáltatást.
2021-ben kiemelkedő feladat volt a HTBK Debrecen szervezeti keretében
is tevékenykedő „Elfeledett emlékezet” Háborús Kegyeleti Kutatócsoportnak.
Részt vettek a „Szovjetunióba hurcolt magyar hadifoglyok és internáltak nyilvántartó lapjainak elektronikus forráskiadása és magyar nyelvű tartalmi kivonata” összeállításában.
2021. november 5-én az MH 5. Bocskai István Lövészdandár kettős évfordulójának emlékezetessé tételében nyújtottak segítséget. Az alakulat elődjét
70 éve Mezőtúron hívták életre. Az eltelt 70 évből 30 évet a dandár Debrecenben töltötte. Az egész napos sokszínű programból a parancsnoki találkozó, valamint a háborús kegyeleti emlékülés megszervezését végezte a debreceni
HTBK más katonai és polgári szervezetek segítségével, közreműködésével
Az emlékülés első mozzanataként ünnepélyes átadásra került Hajdú-Bihar
megye működő, vagy már lezárt temetőiben nyugvó Nagy Háborús hősi halottak
adattára
A HTBK Debrecen csatlakozott az évente november 11.-én 11 óra 11
perckor tartott nemzetközi gyertyagyújtási akcióhoz. A Honvédtemető, Hősök
temetőjében az Nagy Háború emlékhelyén emlékeztek és adtak tiszteletet az I.
világháború hősi valamennyi halottja emlékére.
2021-ben a több év alatt kifejtett kiemelkedően magas szintű, tartalmas
munkájukért a következő elismeréseket vehették át:
Tóth Zsigmond-emlékéremmel ismerte el az Országos Szövetség
Pál István, a HTBK DSZ titkárának,
Gyuricza Béla-emlékgyűrűvel
Polyák András, korábbi HTBK DSZ elnök tevékenységét.
Magyarország honvédelmi minisztere tárgyjutalomban részesítette:
Martinkovits Katalint, aki majd kettő évtizede dolgozik a szervezet céljainak megvalósulásáért

HTBK SZAKE
A HTBK SZAKE az elmúlt időszakban is folytatta a korábban jól bevált
munkaformákat, illetve a hazafias és honvédelmi nevelés újabb formájával,
módszereivel is megpróbálkozott.
A vírushelyzet miatt a már hagyományos és nagy létszámot mozgósító közismereti versenyek országos döntőjét kénytelenek voltak online módon megtartani. Egészen szokatlan módon az okleveleket és az ajándékokat csomagküldő
szolgálatok segítségével juttatták el a versenyzőknek.
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Június végén kétnapos találkozó keretében beszélték át az egyesület előtt
álló feladatokat. Ennek keretében átadták az egyesület által 2020-ban és 2021ben odaítélt kitüntetéseket, elismeréseket, majd ellátogattak Gödöllőre és megnéztük a kastély nagyszerű kiállítását is.
Augusztusban részt vettek a HTBK OSZ országos találkozóján.
Szeptemberben elindították a közismereti versenyek 2021/2022-es év fordulóit,
melynek tárgyi technikai feltételeit a honvédelmi tárca és a HTBK OKSZ biztosította.
Október első napjaiban rendezték meg az Ezerarcú Magyarország - honvédelmi
tábort 77 diák és 10 pedagógus részvételével Budapesten. A nagy sikerű rendezvényt a tapasztalatok alapján a továbbiakban is tervezik megtartani.
HTBK Győr
2021. évi célok, programok:
A Honvédség és Társadalom Baráti Kör Győri Szervezet tevékenységének népszerűsítése, vállalt feladatrendszerének további bővítése a katonai
hagyományok ápolása területén, valamint a honvédelemmel kapcsolatos
kulturális eseményeken.
Magyar Honvédség fő feladatainak bemutatásával a honvédség iránti
közbizalom erősítése a térség lakosságának körében.
A 2021. évre tervezett programok segítségével a haza iránti szeretet erősítése, a honvédség technikai felszereltségének, valamint a NATO szervezetében betöltött szerepének megismertetése.
A katonai hagyományok ápolása, kulturális örökség erősítése.
A helyőrségben szolgáló légvédelmi rakéta fegyvernem népszerűsítése, a
Magyar Honvédségben betöltött szerepük, feladatuk szélesebb körben
történő megismertetése.
Kiemelt programok:
Honvédség és Társadalom Baráti Kör Győri Szervezet részt vett a
12. Arrabona Légvédelmi Rakétaezred nyílt napja szervezésében (szept-
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ember 20-án), ahol a helyi és környékbeli lakosság ismerkedhetett az ezreddel és a honvédséggel.
A Légvédelmi Rakétaezred katonáival közösen pályára orientáló előadások Győrben és vonzáskörzetében lévő középiskolákban.
Részvétel a 12. Arrabona Légvédelmi Rakétaezreddel közösen, a
helyőrség hadisírjainak gondozásában, és a halottak napi megemlékezésen.
2021. decemberében a helyi alakulattal közösen Mikulás napi megemlékezés a misszióban, valamint a déli határon szolgálatot teljesítő katonák
gyermekeinek, valamint a nyári táborban résztvevő gyerekeknek az
HTBK OKSZ támogatásával.
A programokról részletes tudósítások találhatók a 12. Arrabona Légvédelmi Rakétaezred facebook oldalán.

HTBK Heves
Magyar Rendőrmúzeum Baráti Köre
2021-ben a vándorkiállítások anyaga, amely a polgárőrség és a hadtörténet
anyagával, valamint a kisebbik kiállítás, amely a rendvédelem és az IPA Heves
Megyei Szervezet anyagával és egy komplett csendőr őrszobával van kiegészítve, a Miskolci Rendészeti Szakgimnáziumban található. Ez a kiállítás a fiatalok
tanulásához, hazafias neveléséhez ad segítséget a rendvédelem és hadtörténelem
témakörében.
Mindezen felül állandó kiállítás látogatható Vámosatyán. Ezen látványtár keretében néprajzi kiállításon túl hadtörténeti kiállítás, vám és pénzügyőrség,
határőrség, magyar rendvédelem és vár történet is helyet kapott. Témái: II. Rákóczi Ferenc emlékhely, kerámia történet (3 helyiség), ökomenikus egyháztörténet (2 helyiség), lámpa múzeum, XVII. sz. konyha. Rózsaszentmártonban oktatás történeti kiállítást hoztak létre, valamint a bányászati kiállításhoz is jelentős
anyaggal járultak hozzá.
A kiállításokon túl az egyesületi élet is sokrétű. A korona vírus járvány
miatt a rendezvényeink egy részét, pl. a 30. Rendőr Bált, a lengyelországi kirándulást későbbi időpontra, a következő évre kellett halasztani.
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Augusztus 27-29 között az egyesület házigazdája volt a HTBK OKSZ
országos találkozójának. A 60 fő résztvevő véleménye szerint, a több napos rendezvény nagyon jól sikerült.
2021.szeptember 3.-án volt az évértékelő közgyűlés. Az elnökség beszámolt az előző évi feladatok teljesítéséről, az eredményekről. Az előterjesztett
egyesületi mérleget, eredmény-kimutatást és a közhasznúsági jelentést valamint
az előző évi tevékenységről szóló beszámolót a tárgyév eseményeivel és a tervekkel együtt a közgyűlés megvitatta és elfogadta.
Szintén ezen a napon volt az Erdőtelki Pintér tanyán a tizennegyedik ízben
megrendezésre kerülő lecsófőző verseny, mely a magyar gasztronómiát kívánja
népszerűsíteni. A jó hangulatú délután zenés, táncos mulatsággal zárult. Első
helyezett Az IPA Jászszentandrás csapata lett.
Segítséget nyújtottak az IPA Heves Megyei Szervezetének a szeptember
11-i XXV. Kerékpáros Tisza-tó teljesítménytúra (Tiszanána) (72 km) megrendezésében. A szenior a 20 km- es versenyben IPA bajnok lett Dr. Francsics Ottó
elnök.
2021 november 11.-én 11 órakor a szervezet csatlakozott a HTBK OKSZ
elnökének felhívásához, mely szerint Európa számos nemzete egy szál gyertya
meggyújtásával emlékezik meg a Nagy Háború befejezését lehetővé tevő fegyverszüneti egyezmény aláírásáról.
A hevesi hősökre is emlékezve az I. világháborús emlékműnél mécsest
gyújtottak, majd Dányiné Tribik Anita és Timár Ferenc egy-egy katona vers elmondásával tették ünnepélyesebbé az eseményt.
Az Egyesület által alapított 1848-as hevesi temetőben lévő emlékhelyen és sírkertben az Egyesület tagjai ebben az évben is lerótták kegyeletüket, és a kegyeleti hely gondozásában is részt vettek.
HTBK Jánoshalma

Az ország első olyan civil szervezete a jánoshalmi Honvéd Kaszinó
Kulturális Egyesület, amely Helyőrségi Művelődési Központ szervezeti
formából alakult át civil szervezeti formává 1991-ben. Mindez, a "népakarat"
révén, mert miután a helyi katonai szervezet megszűnt nem maradt jogalap az
általa fönntartott intézmény működtetéséhez. is. Ekkor született a kisváros
lakóinak több, mint 2000 aláírása, melyben kezdeményezték az intézmény
szervezeti formában történő átmentését. Sikerült. Azóta is egy elismert, a
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lakossági és honvédségi érdekeket jól szolgáló szervezetként működik.
Az egyesület kiemelt programsorozata a pandémia korlátozó intézkedései
mellett is megvalósult:
Generációk mozija
Azzal a céllal indult útjára a sorozat, hogy közös szórakozásra hívja a családok
különböző generációit: a nagyszülőket, a szülőket és a gyermekeket-, unokákat.
További célja volt a magyar film népszerűsítése, ezért minden film magyar,
vagy legalábbis koprodukciós változatban jelent meg. Tizenöt előadás keretében
hét régi sikerfilm, valamint azok újraforgatott verziói adtak lehetőséget az
összehasonlításukra. Vetítés előtt a nézők tájékoztatást kaptak a művekkel
kapcsolatos filmes tudnivalókról, adatokat, érdekességeket tudhattak meg Nikli
Károly médiatanártól, illetve a filmhez kötődő kor történelmi-, politikai-,
gazdasági-, társadalmi viszonyairól Fajszi Ferenc tanár úrtól. A vetítéseket vita
követte.
Az előadásokra a Honvéd Kaszinó Kulturális Egyesület telephelyén,
Jánoshalmán, az emeleti klubhelyiségben kerül sor.
A szervezet tevékenységét, a tervezhetőséget nagyban meghatározta a
Covid okozta bizonytalanság, ezért bizonyos programok, rendezvények
áttolódtak 2022-re.
A fenti okok miatt a Honvéd Kaszinó Kulturális Egyesület
megalakulásának 30. évfordulójának méltó megünneplésének időpontja 2022.
február 26. Ebből az alkalomból az egyesület tevékenységét bemutató fotóalbum
készül több mint 100 oldalon. A nyomdai előkészítés megtörtént az előző év
végén, a kiadvány nyomtatása és annak költsége a 2022. év elejére tolódik.
Mivel a HTBK Országos Szövetségével közös kiadványról van szó, ezért
számít a szervezet a nyomtatás költségéhez történő anyagi hozzájáruláshoz.
HTBK Kalocsa

A 2021-re tervezett fontosabb rendezvények közül sikerült megtartani:
- 10.01-én, a Kalocsai Légvédelmi Katonák Hagyományőrző Köre (KLKHK) és
a MH 15. Kalocsa Légvédelmi Rakéta-jogelőd Légvédelmi Tüzérezred
(KLRTE) megalakulása évfordulója alkalmából meghirdetett megemlékezést és
bajtársi találkozót.
- 11.26-án, többnyire HTBK OKSZ támogatással, a Rakéta és Tüzér fegyvernemi napra tervezett megemlékezést és bajtársi találkozót.
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A 2022-re tervezett fontosabb rendezvények:
- Közreműködés a Doni katasztrófa emléknapi városi megemlékezésen 01.09
- Honvédelmi nap, 05.19 megemlékezés a Hősök és a Honvédelem napjáról, valamint az egykori „Kalocsa Katona Város” alakulatairól, támogatási igény
50.000 Ft.
- Légvédelmi bajtársi találkozó, 09.30. (megemlékezés a MH 15. Kalocsa Légvédelmi Rakétaezred és jogelőd Légvédelmi Tüzérezred megalakulása
60.évfordulójáról), támogatási igény 150.000 Ft.
- Közreműködés az 1849-es vértanúk emléknapi városi megemlékezésen 10.06.
- Rakéta Tüzér fegyvernemi nap, 11.25, támogatási igény 50.000 Ft.
HTBK Vajányi Lajos tagegyesület
A kazincbarcikai baráti kör,- a szervezet általános célkitűzésein túl a
közművelődés eszközeivel, kiállítások, előadások, emlékező ünnepségek
szervezéseivel régiós szinten ad keretet a honvédelem ügye társadalmi
támogatásának.
Az egyesület rendszeresen képviselteti magát valamennyi városi
rendezvényen, koszorúzásokon, Hősök Napi megemlékezéseken,
hagyományőrző bemutatókon és falunapokon. Nemzetközi kapcsolatokat ápol a
szlovákiai KECSŐ községgel, a Gömöri Kézműves Társulással és a
lengyelországi LIMANOWA katonai hagyományőrzőivel. Kazincbarcika város
civil szervezeteivel.
A tagegyesület a borsodi térségben élenjárója a katonai hagyományok
ápolásának, példaértékű a hadisír gondozói tevékenység.
Kazincbarcika Német Nemzetiségi Önkormányzatával közösen „málenkij
robotos” megemlékezések színesítik a tevékenységet. A szervezet a HTBK
OKSZ mellett tag egyesülete a BEOSZ -nak és a HONSZ-nak.
Az egyesület mottója:
„Az utókor kötelessége az emlékezés”
Ennek jegyében támogatják, illetve aktív részvevői a Várhosszúréti új
katonai emlékmű létrehozásának és felavatásának és dolgoztak a perkupai
műemlék templom helyreállításán, valamint a 4. Perkupai Operafesztivál
sikerén. Programjaikkal színesítették a Kazincbarcikai Kolorfesztivál
eseményeit és az önkéntesek nemzetközi évének eseményeit.
A járványhelyzet korlátozásainak részbeni feloldása az alábbi rendezvények

~ 23 ~
megtartását tette lehetővé:
Május 30. Kazincbarcika. Hősök Napi ünnepség a Sajókazinci Református
Egyházközség bevonásával.
Június 6-7. A Sajó völgyi vasút 150 éves és a Bódva völgyi vasút 125 éves
évfordulója alkalmából a szervezet vasutas tagjainak nosztalgia vonatozása.
Június 8. Magyar és román hadisírok koszorúzása PERKUPÁN Magyarország
Romániai Nagykövetségével, annak katonai attaséjával közösen.
Június 31. Kirándulás Tarpára, Túristvándiba, Szatmárcsekére. Tisztelgés
Kölcsey emléke előtt.
Augusztus 07. Sajókaza községben az elesett orosz katonák emlékművének
avatása,
Augusztus 20-22. 4. Perkupai Operafesztivál. 60 éves Aranykonfirmáció a
perkupai műemlék református templomban.(Az egyesület névadója itt szolgált
református esperesként, korábban az 1848/49-es Forradalom és Szabadságharc
hadnagyaként) A tagság sokat tett a templom helyreállításáért.
Augusztus 27-28-2.9 Jászapáti HTBK OKSZ országos találkozón való részvétel
Szeptember 05. Kiemelt rendezvény a Felvidéken. Kecső község hősi
emlékművének átadása, amelyhez a tagság jelentős önkéntes adománnyal járult
hozzá. Ezt a rendezvényt 3 országos szövetség, a BEOSZ, HTBK OKSZ, és a
HONSZ is támogatta.
Szeptember30. HTBK OKSZ elnökválasztó közgyűlésen való részvétel.
Október 08. Debrecenben a Bocskai Dandár laktanyájában az 50 éves Bocskai
István tagegyesület köszöntése.
November 23-30.között kegyeleti koszorúzások fiatalok részvételével.
November10. Részvétel a HONSZ 30. évfordulóján, Budapesten, 8 fővel.
November 11. Új háborús emlékmű avatás Vadna községben.
November18-19. Részvétel a BEOSZ Katonanemzedéki Találkozóján,
Balatonakarattyán.
Novenber26. Közös megemlékezés Kazincbarcikán a Hadigondozottak
Kazincbarcikai Egyesületével.
HTBK Hunyadi Mosonmagyaróvár

Kiemelt feladatok:
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 a vonzáskörzetben fellelt világháborús katonasírok ápolása Kimlén,
Lébényben, Barátföld-pusztán, Várbalog-Rohrer-pusztán a még fel nem
tárt sírhelyeket folyamatosan tárjuk fel.
 Jól működő kapcsolatok tovább építése az MH. 12. Arrabona Légvédelmi
Rakétaezreddel.
A programok kialakítása a HTBK OSZ ajánlásaira, a város és az iskola terveire
épült. A tanulókkal tervezett programok az online oktatás miatt áprilisig elmaradtak. Megvalósult programok:
2021. március
A városi 1848-1849-es emlékhelyek megkoszorúzása és az emlékhelyeken
elhangzó ünnepi műsor szervezése.
2021. április
Két csapat részvétele a SZAKE által rendezett országos felmenő rendszerű közismereti versenyeken.
2021. május
Hősök napi megemlékezés a városban a tanulókkal és a Hagyományőrzőkkel.
.
2021. június
Trianoni megemlékezés Sényén az 56-os Egyesülettel közösen és képviselet
Mosonmagyaróvári városi Trianoni megemlékezésen
28-án kihelyezett taggyűlés t Kimlén, Rosta Béla tagtársunknál
2021. július-augusztus
Részvétel a HTBK OSZ által szervezett országos találkozón.
2021. szeptember
Részvétel az országos elnökválasztó gyűlésen
2021. október
Haditorna verseny 1 csapat részvételével
Iskolai ünnepség az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményeiről.
Katonasírok rendbe tétele az óvári temetőben a 9. évfolyamon, gyakorlaton lévő
tanulók közreműködésével
30.-án családi kirándulás Sényei – Zalavár útvonalon
2021. november
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November 12-én Radnóti szobor koszorúzása
November 11-e a harctereken elesett katonák európai napja. Gyertyagyújtás a
hősök emlékére.
2021. december
Elsején katonai tájékoztató végzős osztályoknak a pályaválasztásról
22-én Egyesületi közgyűlés az eltelt év értékelése.
Folyamatos, aktív részvétel az egyesület céljainak megfelelő pályázatokon,
rendezvényeken.

HTBK Pápa
A megalakulásának 50. évfordulóját ünneplő honvéd Bajtársi Klub a
világjárvány okozta korlátozások ellenére számos programot valósított meg:
- Taggyűlést két alkalommal hívtak össze.
- Az éves beszámoló taggyűlésen, a beszámoló megtárgyalása és
elfogadása mellett a 2020. évről, továbbá módosították az
alapszabályt
- Június hónapban a klub képviseletében 10 fő vett részt
Veszprémben a Honvédelmi Miniszter által tartott előadáson.
- Augusztus hónapban, Balatonakarattyán, a honvédelmi miniszter
úr által kezdeményezett kötetlen beszélgetésen a klubot 7 fő
képviselte.
- Szeptemberben A BEOSZ által Badacsonylábdiban rendezett
továbbképzésen 5 fővett részt. Ezen rendezvényen a klubok
működésével kapcsolatos, aktuális tenni valók hangzottak el,
melyek nagyon hasznosak voltak.
- Ugyancsak szeptemberben került megtartásra a Városi
Könyvtárban, a Vidám Nagyik Dalkör új könyvének bemutatója.
- Részvétel a szeptember hónapban a Bázisrepülőtéren
megrendezett a Bajtársi Találkozón.
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- Októberben az Idősek Világnapja alkalmából tartott
összejövetelen a tagság szép számmal részt vett, és örömmel
fogadott.
- Ebben hónapban került sor az Életet az Éveknek Veszprém
Megyei Szervezete által szervezett kártyaversenyre
- November hónapban sajnos a járvány hullám ismét megerősödött,
így korlátozások akadályozták meg a további rendezvények
megtartását, ezért a karácsonyi ünnepség elmaradt.
Részvétel a városi rendezvényeken a klub képviseletében
- Március 15-én és augusztus 20-án az Országzászló Emlékműnél,
- Augusztus 28-án a Pápai Hósok Emlékművénél,
- Október 06-án a Március 15. téren az Aradi Vértanúk napján,
- Október 23-án a PIETA emlékműnél.
- Május 21-én megemlékezés és koszorúzás az Ejtőernyős
Emlékműnél
- Az Idősek Világnapja alkalmából megemlékezés a Huszár
Közösségi Ház bejáratánál elhelyezett emléktábláknál.
- Szociális munka eredményeként 2021-ben 6 fő tagtársnak
biztosítottak segélyt.
Az év folyamán a BEOSZ, a HNYKOSZ, a HTBK által kiírt
pályázatokra is sikeresen vettek részt.
A kapott átadott támogatások (pályázati összegek) felhasználása
megtörtént, azokról a támogatók részére az elszámolások felterjesztésre
kerültek.

HTBK Sárospatak
.
1. A Covid-19 helyzet miatt többszörösen elhalasztott Trianon 100 vetélkedő
megrendezése Trianon 100+1 címen Sárospatak város közép- és felsőfokú oktatási intézményei diákjainak és tanárainak bevonásával.
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2. Kegyeleti tevékenység keretében koszorúzás Kazinczi Lajos honvéd ezredes
emlékművénél, az 1848-as események méltatása, koszorúzás a II. világháború és
az 1956-os szabadságharc áldozatainak emlékhelyén a Sárospataki 763. sz. Sztárai Mihály cserkészcsapat bevonásával
3. Karitatív tevékenység. Részvétel a Sárospataki Református Egyházközség
által szervezett ételosztási akcióban.
4. Részvétel a HTBK OKSZ Országos találkozóján
5. Részvétel a HTBK OKSZ Közgyűlésén, vezetőségi ülésein
6. Folyamatos az együttműködés a civil szervezetekkel, iskolákkal, önkormányzattal, a Művelődés Házával,
7. A 2021. augusztus 1.-vel alakult Tokaj-Hegyalja Egyetem és a HTBK OKSZ
közötti együttműködés folytatása, fejlesztése.
HTBK Székesfehérvár
A HTBK Székesfehérvár az alapítás 26. évében is a szervezet alapítói által kitűzött célok megvalósítása, a kiemelt fontosságú feladatok teljesítése érdekében
tevékenykedett.
Feladatait sajátos körülmények között végezte és végzi:
- a COVID 19 pandémia veszélyei miatt az egészségügyi előírások betartása,
- a szervezet idősebb tagjai nem szívesen vállaltak feladatokat,
- a járványveszély megnehezítette a fiatalok bevonását is,
- megnövekedtek a költségek,
- minimálissá vált a személyes érintkezés, a fórumok levelezés útján, illetve
az elektronikus térben zajlottak.
Mindezek ellenére az elnökség folyamatosan végezte a munkát és szervezet cselekvési tervében foglaltak maradéktalanul megvalósultak. A szervezet biztosítja
a Katonai Emlékpark szakmai munkájának szervezését. A rendezés költségeit a
Miniszterelnöki Kabinetiroda támogatásával a HTBK állta.
.
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Május 7-én, az Európai Béke Napja alkalmából, a szabályok betartásával, a Katonai Emlékpark nevében koszorú elhelyezése a Katonai Emlékparkban.
Május 14-én befejezésre került a szervezet résztulajdonában álló régi épület tetőfelújítása és a terasz befedése.
. Május 21-én a járvány miatt a Katonai Emlékparkban megemlékezés a Honvédelem Napjáról. Ez az ünnepi megemlékezés egyben a KEMPP 12. évadjának
megnyitója is volt.
A Honvédelem Napján a honvédelmi miniszter elismerésben részesítette Csató
Józsefet, Domokos Tamást, Sasvári Csillát és Rodics Esztert
Május 28-án, Pákozdon szűk körben megemlékezés a Békefenntartók Napjáról,
megkoszorúzva a Magyar Békefenntartók Emlékművét, s emlékezve a missziókban életüket áldozott katonákra.
Május 30. Az idei gyermekrajzpályázat I. és II. kategóriája – többször meghoszszabbított – beadási határideje lejárt. A nehézségek ellenére több mint 700 pályamunka érkezett.
Június 17-27. között Velencén az Ifjúsági Honvédelmi Tábor megrendezése a
KEMPP- pel együttműködésben, a Honvédelmi Szövetség támogatásával.
Június 20-án az Emlékhelyek napja a Katonai Emlékparkban, amely az 1848–
1849-es magyar szabadságharc kezdetének színtere volt.
Június 25-én a IX. Emlékparki Nyár programsorozat megnyitása.
Június 27. Szent László ünnep a KEMPP-ben, együttműködésben a Katonai
Emlékparkkal, a tábori lelkészi szolgálatok vezetőivel és a Vitézi Rend Egyesület elnökségével.
Június-november között Fecsegő program. A meghívott és „faggatott” vendégek: Fucsku Sándor vezérőrnagy, Arató András, Karsai Béla és Balsay István
voltak.
Július – augusztus hónapokban zajlottak a Baráti Kör és a KEMPP szervezésében, a Fejér Megyei Védelmi Bizottsággal együttműködésben, a Honvédelmi
Sportszövetség támogatásával az egyhetes Hadtörténelmi, honvédelmi napközis
táborok 8-14 éves gyerekek részére. A négy turnusban megrendezett táborok
programjában érdekes hadtörténelmi ismeretek, múzeumpedagógiai foglalkozások, hasznos tudnivalók, különböző „katonás” jellegű és ügyességi feladatok,
vetélkedők és versenyek voltak.
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Augusztus 16. A Szent István Hitoktatási és Művelődési Házban 18. alkalommal adták át a Szent István Emlékérmet és Díjat. Az elismerést dr. Görög István
elnökhelyettesünk, a KEMPP ügyvezetője vette át exc. Spányi Antal megyéspüspöktől, a kuratórium elnökétől.
Augusztus 31. Jubileumi taggyűlés a szervezet huszonöt éves fennállásának alkalmából a Városháza Dísztermében
Szeptember első napjaiban Németh Dóra nemzetközi kapcsolatokért felelős,
Tolcsvay Béla támogató és Dr. Görög István elnökhelyettes, vettek részt Gyergyószentmiklóson az 1944 szeptemberi harcok során elhunyt fehérvári katonák
megemlékezésén és felelevenítették a pandémia által megkopott kapcsolatokat.
Ezzel egy időben Sajner Gyula FEB elnök képviselte szervezetünket az olaszországi Romans d’Isonzo világháborús emlékhelyén az egykori tábori kórházakban elhunyt osztrák-magyar katonák emlékére állított emléktábla leleplezésén.
Szeptember 9-én megkezdődött a Velencei tó környéke négy kulturális intézménye közös összefogásával és munkájával megvalósuló „Hazáért körút” program.
A HM anyagi támogatásával megvalósult programba Budapest 23 kerületének
egy-egy iskolai osztálya kapott meghívást, közel félezer fő részvételével.
Szeptember 17: Az elmúlt pandémiás időszak miatt nagy kihagyás történt a Hazafiság Iskolája pedagógiai program megvalósításában. A program újra beindult.
Ebben az évben elsőként a Székesfehérvári Táncsics Mihály Általános Iskola
alsó tagozata és a Jenői Tagiskola alsósai, összesen 171 kisdiák vett rész
.
Szeptember 25-29. között zajlott a XII. Honvédfesztivál, melynek nyitónapja – a
Csatatéri Sokadalom keretében a hagyományőrzők a magyar hadtörténelem különböző korszakait mutatták be.
Szeptember 29-én, a Hazafiság Iskolája kihelyezett programmal folytatódott,
melynek keretében az Ifjúsági Tagozat tagjai és önkéntes segítői a Szigetszentmiklósi József Attila Általános Iskola 391 tanulójának biztosították a programot.
Október 6-án megemlékezés gróf Batthyány Lajos és az aradi vértanúk kivégzésének napjáról. A Katonai Emlékparkban megrendezett programban közreműködött a Sárrétudvari Kézen fogva Testvéreinkkel Alapítvány dalköre.
Október 22-én Megemlékezés az 1956-os forradalom 65. évfordulójáról.
Október 28. Konferencia Székesfehérvár MJ Város Városháza Dísztermében a l
20 éve végzett ifjúsági nevelő munka eredményei bemutatásáról. A konferencia
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a Hazáért körút kezdeményezés bemutató és tesztprogram tapasztalatait is összefoglalta és zárta.
A székesfehérvári szervezet élete, működése megfelel a vonatkozó előírásoknak tevékenységével meghatározó jelentőségű a város közéletében.
HTBK Szegedi Tudományegyetem
Az egyesület az előző évhez hasonlóan a járványhelyzet miatt kevés
rendezvényen, társadalmi eseményen vett részt.
A mégis megvalósuló rendezvényeket jellemzően műsorokkal támogatták.
A baráti kapcsolat töretlen a szegedi Bajtársi Klub tagságával, vezetőségével,
a Hódmezővásárhelyi Helyőrség Zenekarával, és az országban működő,
középkori katonai hagyományokat őrző egyesületekkel.
Májusban részt vettek a katonai hagyományőrzésről szóló Regnum-Fest
rendezvényen. Ezt az eseményt háromszori időpont módosítással áthelyezték az
online térbe, így egy közönség nélküli felvételsorozat készült Szabolcs várában.
Idén először szereplési lehetőség lett volna a Hősök Napján, Várpalotán, de
ez éppúgy, mint 2020-ban, idén is elmaradt.
Nagyon fontos volt a csapat lelkesedésének fenntartása is, mivel kevés
rendezvény volt ebben az évben is, ezért néhányat saját ötletből,
felajánlásképpen tartottak meg:
- Önálló kezdeményezésre januárban a Magyar Kultúra Napjára műsor
felajánlása Március 15-én már a tagság részvételével történt meg a
koszorúzás.
-

Július végén műsor Szegeden, a Nándorfehérvár emléknapon.

-

Augusztus elején az Eger Vár múzeuma, és az Egri Vitézlő Oskola
rendezésében részvétel a Végvári Vigasságok rendezvényén.

-

Fellépés Siklóson, a Várfesztiválon.

-

Közös műsor Hollókőn és Szécsényben a Szent László Vitézei
Egyesülettel.
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-

részt vettünk a Kozák-Huszár találkozón Tokajban.

- Idén is rugalmasan követve kormányzati rendelkezéseket, sikerült az
eredetileg betervezett két tábort megtartani (péntek- szombat-vasárnap 2
külön hétvégén, napi 10 órában).
- Nagysikerű fellépés Székesfehérváron, a Koronázási Ünnepi Játékokon.
- Augusztus 20-án, az állami ünnepen, szeptemberben a Vitézi Rend
avatásán, októberben az Egri Vár Napján adtak műsort
- Október 6-án, 23-án, és november 1-én kegyeleti koszorúzás.
A tagságunk továbbra is zömmel a Szegedi Tudomány Egyetem hallgatóiból,
kisebb részben már dolgozó, fiatal diplomásokból áll. A távozókat folyamatos
toborzással pótolják.
A Szegedi Tudomány Egyetemmel, illetve a Toborzó Irodával folyamatos a
kapcsolat.

HTBK Szeged

A szervezet a 2021.évben, az ismert okok miatt meglehetősen visszafogottan
tervezte az évet. A visszafogott tervekben foglalt feladatok viszont maradéktalanul megvalósultak
- február 14. Szerelemdomb gyalogtúra Ásotthalom környéke
- február 20. Bartina túra Szekszárd környéke
- március 28. Csodatévő 7 tölgy gyalogtúra
- május 01 Back kápolna gyalogtúra
- május 30. Szálka túra
- június 19-20. 2 napos körtúra Dobogókő és környéke
- július 26-30 Gyomaendrődi karate tábor
- július 31. Temesvár román-magyar baráti-bajtársi találkozó
- augusztus 07 Palics szerb-magyar baráti-bajtársi találkozó
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- augusztus 14. Kiszombor. Lövészet, bográcsozás
- augusztus 21 Lencsés tavon Nemzetközi IPA horgászverseny
- augusztus 25-28 Katonai erőnléti, alapozó tábor Újpest (Matasz)
- szeptember 26. Palics Nemzetközi horgászverseny
- október 15. Katonai-rendőri közelharc oktatás Budapest
- november 05. Katonai-rendőri közelharc képzés Budapest
- december 10. Évzáró, meghívott vendég Böjte Csaba.
HTBK Szentes
2021. évi beszámolót rendhagyó körülmények jellemzik. A kialakult pandémiás
helyzetben sajnos több hagyományos rendezvényt el kellett halasztani. Ezért ebben az évben (2021) főként csak a fő célkitűzések az értékek, illetve közösség
megőrzésére volt lehetőség, s szerencsére ezt sikerült elérni.
A közgyűlést megtartására, az állami és belső ünnepeken való megjelenésre volt
lehetőség. Részt vettek az HTBK OKSZ Országos Találkozóján és kegyelettel
megemlékeztek azokról, akik a járvány áldozatai lettek. Sikerült a meglévő partneri kapcsolatokat tovább építeni.
Elkészült a Szentesi Családok Családfája. Az I. Kurca Parti Családi Napon bemutattuk az Országos Szervezet munkáját.
Jó együttműködés született a szentesi Családsegítő Központ munkatársaival.
Még mindig nagyon nehéz a szervezet munkájának a tervezése, de reményt ad, hogy 2022-ben lassan visszaáll a régi rend, és gördülékenyen megy
majd a munka. Előkészület alatt áll a Petőfi Év, illetve Baráti Kör megalakulása
25. évfordulójának előkészítése, amelynek nyitánya március hónapban Medgyesi István díszkapujának elhelyezése lesz, amely a nyári egyetemnek lesz emlékpontja, illetve az „Európa Fa” rekonstrukciója is lesz egyben.
A rendezvénysorozat 2023. márciusában a Petőfi bicentenárium alkalmából
vers-, és prózamondó versennyel és a hagyományos Tavasz a természetben című
kiállítással zárul.
HTBK Táborfalva
A Honvédség és Társadalom Baráti Kör Táborfalvi Szervezet tevékenységét
is a járványhelyzet nagyon korlátozta. Az év első felében semmiféle, még
szabadtéri rendezvény nem valósulhatott meg a községben. A járványhelyzet
erősen megmutatkozott a visszafogott tervezésben, valamint a rendezvények
alacsony számában.
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2021. szeptemberben megtartott közgyűlés által elfogadott, megvalósult
rendezvények:
Szeptember 4.
Műsoros est: „Odavagyok magáért” című zenés előadás,
amely a „Köszönjük, Magyarország!” Program keretében valósult meg.
2.) 2021. október 2.
Gulyásparti a Vadászháznál
Szabadtéri rendezvény, lehetőséget adva
azoknak is, akik a járvány miatt zárt térben nem szívesen vesznek részt.
A bográcsban főtt gulyásleves, a kötetlen beszélgetések és a jó hangulat
biztosította a parti sikerét.
3.) 2020. október 23.

Ünnepi megemlékezés és koszorúzás az 1956os emlékműnél.
Ebben az évben az egyetlen megtartott községi
szintű rendezvényen
történő részvétel. Koszorúkat az önkormányzat
biztosította.

4.) 2021. október 29.

Halottak napi koszorúzás a katonai
emlékműnél
Megemlékezés az elhunyt katonákról, a katonahősökről.
Az egyesület tagjai koszorút és mécseseket helyeztek
el a Honvéd úti katonai
emlékműnél, valamint a helyi temetőben található elesett szovjet katonák emlékére állított emlékműnél.

HTBK Tapolca

A 2021. évben a pandémia miatt közösségi rendezvények nem kerültek
megtartásra, leginkább a működési feltételek megerősítése volt a fő hangsúly
pályázati és támogatási forrásokból, illetve olyan előkészítő munkák, amelyek
objektív okok miatt, de elmaradtak.
Konkrétabban:
1./ Az egyesület a Tapolcai medencében fellelhető II. Világháborús magyar
katonasírokról 2003.évben készített adatbázist irattári adatokkal és fotókkal.
2021. évben az 52 települést felölelő temetőket ismét végigjárva az említett
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katonasírokról állagmegállapító fotók készültek, valamint GPS meghatározással
pontosított helyek alapján adatlapok készültek, felújítási költség javaslattal.
2./ Az egyesület gondozásában és a HTBK elnökség támogatásával egy
helytörténeti jegyzet készült a Tapolcai medence katonaföldrajzi értékeléssel az
1945.évi Balaton-felvidéki harcterekről ahol a magyar királyi alakulatok
kerültek alkalmazásra. Összefoglaló a tényleges és a valós katonasírokról,
továbbá egy ismertető a polgári áldozatokról.
3./ Véglegesen elkészültek a Balaton északi területén lezajlott harci események
térképei az 1945.Március 16 -27 között lezajlott eseményekről. 7 db 100 x50
cm-s harcászati helyzeteket bemutató tárképeken. E térképeket célszerű lenne a
Pákozdon a Katonai Emlékparkba kihelyezni.
4./ Az egyesület 420 fő érdekvédelmét látja el, akik a Magyar Honvédség
gondoskodási körébe tartoznak. Ennek okán a Magyar Honvédség Katonai
Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság által, ez évben kiállított
megbízólevél felhatalmazással képviselik az érintettek érdekeit.
5./ Folytatódik olyan fotó archívum létrehozása, amely Tapolca
katona történetébe ad betekintést. Ennek okán a Tapolca Wass Albert Városi
Könyvtár helytörténeti részlegével együttműködve olyan adatbázist készül,
amely a város helytörténetébe beilleszti a volt helyőrség történetét és
eseményeit. Az adatbázis a későbbiekben kutatható és elérhető lesz a civil
lakosság számára.
HTBK Természetjáró Fiatalok Szövetsége
A beszámoló a TFSZ tervezett és az abból megvalósult programok értékelése
alapján készült el. A koronavírus veszélyei és a kormányzati előírások
jelentősen befolyásolták, hogy melyik eseményt sikerült megrendezni és a
meghirdetett programokra is rányomta bélyegét a járványhelyzet.
A TFSZ előtt álló négy fő cél (szervezetfejlesztés, gazdasági stabilitás,
kommunikáció - reklám-propaganda, vonzó rendezvények) egymással
kölcsönhatásban vannak, egyik terület kiemelése sem történhet más célok
rovására. Ennek ellenére a szervezetfejlesztés kiemelt jelentőségű, hiszen e cél
teljesülése, sikeressége katalizálja a többi cél megvalósíthatóságát is.
1. Folyamatos honlap karbantartottuk. Az elnökség a saját munkáját
online módon szervezte meg, a tagszervezetekkel a kapcsolatot Hírlevél útján
tartotta. Létrejött egy 33 iskolát megszólítandó levelezési lista a
természetjárással foglalkozó intézményekről. A kapcsolattartók közvetlen
tájékoztatást kapnak az aktuális és a folyamatosan teljesíthető kiírásokról,
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programokról.
2. A TFSZ Közgyűlést májusban online formában rendezték meg, melyen
megvitatták és elfogadták az előző évi beszámolót, a közhasznúsági jelentést és
a költségvetést.
3. TFSZ Kupa
A 2020-ban meghirdetett programsorozatot 2021. június 30-ig
meghosszabbították. A sorozatból 2021-re 10 teljesítménytúra esett. A másfél
év alatt a 25 teljesítménytúrából a minimumként megszabott tízet 36 fő
teljesítette, ők mindannyian névre szóló kupát kaptak.
A TFSZ kupán belül a központi rendezésű:
3/a Határjárás teljesítménytúra (június 12.) 10, 17, 27 és 45 km-es távon
Rómaifürdő – Hűvösvölgy – Normafa - Kelen völgy útvonalon.
Résztvevők száma: 111 fő.
3/b TFSZ 30 jubileumi teljesítménytúra Pusztamarót (június 26.) 13 és 26 kmes távon Tata v. Héreg – Pusztamarót – Héreg útvonalon.
Résztvevők száma: 15 fő (A túrán csak a TFSZ kupa feltételeit teljesítők vettek
részt, itt volt a hivatalos díjkiosztó.)
3/c Dűlőkeresztelő teljesítménytúra (október 16.) 5, 10 és 15 km-es távon
Hűvösvölgy – SZÉP JUHÁSZNÉ - Normafa – Farkasrét útvonalon.
Résztvevők száma: 35 fő
4. Kilométergyűjtés
A Természetjáró Fiatalok Szövetsége 2021-ben is meghirdette a
kilométergyűjtő akciót.
Az volt a cél, hogy 2021-ben is minél többen kiránduljanak saját örömükre.
Bárki részt vehet, aki kisebb vagy nagyobb társasággal gyalogtúrázni megy.
Az év során, 34 túrán 7184 km gyűlt össze a megtett távok és a résztvevők
számának szorzatából.
5. TFSZ Vándortábor
Az Országos Erdészeti Egyesület vándortábori mozgalmához kapcsolódva
táborozás a Bakony hegységben. A július 9-15-ig tartó
táborozáson 30 fő vett részt.
6. 2021. évi Természetjáró Fiatalok Túra Tábora (TeFiTT)
A Természetjáró Fiatalok Túra Tábora (TeFiTT) – augusztus 9-12. között
Balatonalmádi-Káptalanfüreden. Résztvevők száma: 44 fő.
Kirándulások a következő helyekre: Nagykő-orra, Aszófő – Sajkod,
Őrtorony-kilátó – Tihany, Csere-hegyi kilátó.
7. Gizella Kupa tájékozódási verseny
Július 3-án a veszprémi Tekeres-völgyben rendezték meg új versenyt,
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melyből szeretnének a jövőben hagyományt teremteni. A résztvevők száma 73
fő volt.
8. Gyermeknap Kupa tájékozódási verseny
A járvány miatt az eredeti május végi időpont helyett június 19-én
a Hármashatár-hegy térségében. Résztvevők száma: 71 fő volt.
9. Gémes Kupa tájékozódási verseny
Október 3-án, a János-hegy környékén. Résztvevők száma 42 fő
volt.
10. Részvétel a Nemzetközi Ifjúsági Természetjáró Szövetség (IYNF)
közgyűlésén.
A közgyűlést októberben online formában tartották meg, melyen a
szövetséget a nemzetközi kapcsolatokért felelős elnökségi tag
képviselte.
Amint az a tagszervezetek beszámolóiból jól leszűrhető, rendkívül sokszínű,
változatos a tevékenység, de minden szervezet munkájának legkisebb közös
többszöröse a honvédelem ügyének szolgálata, képviselete, éspedig nem
öncélúan, hanem a honvédelmi ismeretterjesztés, a hazafias nevelés
szolgálatában.

Összegezve:
A HTBK OKSZ és tagszervezetei 2021-ben a bonyolult körülmények ellenére
megőrizték működőképességüket, és továbbra is képviselték az alapítók felhívásában, illetve az alapszabályban meghatározott elveket, megvalósították a kitűzött célokat. A tevékenység középpontjában a honvédelem gondolatának lakossági elfogadtatása, elmélyítése állt szoros együttműködéssel a Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség, a társ szervezetek, önkormányzatok, iskolák,
valamint egyes határon kívüli szervezetek képviselőivel. A járvány során alkalmazott újszerű munkaformák igazolták szervezetünk szilárdságát, életképességét
annak ellenére is, hogy minimális mértékben a negatív hatások is jelen voltak. A
következő időszakban a szervezetek törvényi és az alapszabályban rögzített működési követelmények erősítésére célszerű nagyobb hangsúly helyezni, hiszen
bebizonyosodott, hogy azok a szervezetek, amelyek alapszabályszerű működése
megfelelő, könnyebben átvészelték a nehéz időszakot is.
Javaslat a 2022. év főbb feladataira.
Tisztelt Küldöttgyűlés!
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A Szövetség ez évi feladatainak alapját a társult tagszervezetek éves feladatterveiben foglaltak képezik. Az Elnökség a ma elfogadásra kerülő 2022.évi
költségvetésben foglaltak szerint gondoskodik az egyes programok finanszírozásáról, segíti azok megvalósítását.
Az Elnökség az alapszabály előírásainak megfelelően szükség szerint, de
legalább negyedévente tartja üléseit a feladatok megvalósításának áttekintése, az
időszerűvé váló döntések meghozatala céljából. Az egyik legfontosabb teendő
most az, hogy a járványt követően kiegészüljön, teljes létszámú legyen az Elnökség, kialakuljon az optimális munkamegosztás.
Minden erőnkkel arra kell törekedni, hogy visszaállítsuk a korábbi évtizedekben kialakult és bevált munkaformákat, illetve, hogy megújítsuk tevékenységünket, hogy esetleges újabb korlátozások ellenére is megőrizzük cselekvési képességünket.
Nagyon fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy a felsoroltak elérése érdekében az egyik legfontosabb szempont a működés törvényes, alapszabály szerinti, nyílt, átlátható biztosítása, a testületek, vagyis az Elnökség és a Küldöttgyűlés
szerepének, felelősségének erősítése. Ugyanis csak ezek garantálják a Szövetség
hosszú távú működését. Ennek érdekében át kell tekinteni az Alapszabály előírásait és szükség szerint a Küldöttgyűlés elé kell terjeszteni a munkát jobban
segítő módosításokat.( pl.”telekonferencia”, elektronikus szavazás)
Ugyancsak nagy hangsúlyt kell helyezni a honvédelmi tárcával, a Magyar
Honvédség vezetésével, katonai szervezetivel való korrekt, folyamatos és eredményes együttműködésre. Ehhez jó alapot adnak az elmúlt években, évtizedekben kialakított személyes kapcsolatok, de ezek karbantartása, megújítása napi
odafigyelést igényel, csakúgy, mint a települési önkormányzatokkal meglévő
kapcsolatok fenntartása.
Az év elején előkészítettük a HTBK OKSZ honlapjának megújítását,
amely március óta új külsővel, korszerűbb informatikai elemekkel, s nem utolsó
sorban költségkímélőbb módon gazdagodva várja olvasóit. Ugyancsak az év elejétől látható a HTBK Facebook oldala is, amelynek jelenleg mintegy 400 tagja
van, de összességében több ezerre tehető az oldalt felkeresők száma is. Megítélésünk szerint ez az eszköz a tájékoztatás fontos felülete, célszerű folyamatos
fejlesztéssel, de mindenek előtt friss tartalommal megtölteni ezeket az elérhetőségeket.
Tisztelt Küldöttgyűlés!
Két év múlva Szövetségünk 30 éves lesz. Nagy idő és fontos esemény ez
egy szervezet életében, ezért már most célszerű az évforduló előkészítéséről
gondolkodni. Célszerű létrehozni az ünnepet előkészítő bizottságot. Úgy gondolom, a korábbi kerek évfordulókhoz hasonlóan egy méltó kiadványban kellene
összefoglalni történetünket. Kérem a tagszervezeteket, készítsenek saját szerve-
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zetükről írásos és képi összefoglalót a bizottság által később közzétett szempontok szerint.
2022. év hátralévő időszakában a következő fontosabb események várhatóak, amelyekre célszerű felkészülni:
- május 8. a II. vh. befejezésének napja
- május 21. a Magyar Honvédelem napja
- május 29. Gyermeknap
Magyar Hősök emlékünnepe (Hősök Napja)
- június 4. nemzet Összetartozás Napja
- június 16. ’56-os forradalom és szabadságharc mártírjainak napja
- június 19 a független Mo. napja
- július 22. Nándorfehérvári diadal napja
- augusztus 15. a Légierő Napja
- augusztus 20. Nemzeti Ünnep (államalapítás)
- augusztus 29. Mohácsi csata emléknapja
- október 6. Aradi vértanúk emléknapja (nemzeti gyásznap)
- október 23. nemzeti Ünnep
- november 2. halottak Napja
- november 11. I vh. végének emléknapja
Az év hátralévő időszakában két olyan nemzeti ünnep lesz, amelyek alkalmából lehetőségünk van elismerésekre felterjesztést tenni. Kérem a tagszervezeteket, augusztus 20. alkalmából május 31-ig, október 23. alkalmából július 31-ig terjesszék az elnökséghez javaslataikat.
Kiemelt rendezvények
HTBK SZAKE közismereti vetélkedő március 12
HTBK tagszervezetek országos találkozója Szegeden augusztus 26-28
HTBK SZAKE Ezerarcú Magyarország tematikus tábor Budapest október
HTBK Hunyadi (Mosonmagyaróvár) Kárpát-medencei Vers és Prózamondó
Verseny november 11-13
HTBK Székesfehérvár Komplex hazafias és honvédelmi nevelési programok
a KEMPP és szervezet együttműködésével egész évben folyamatosan.
Tisztelt Küldöttgyűlés!
Befejezésül az elnökség köszönetét fejezi ki a Baráti Köröknek az elmúlt
években végzett áldozatos, fáradalmat nem ismerő, szabadidejük jelentős részét
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igénylő, a magyar honvédség ügyét támogató és a civil szféra jelentős részét
érintő eredményes munkájukért.
Ez a beszámoló szükségképpen csak a legfontosabb tendenciákat, folyamatokat, illetve elvégzett feladatokat tudta összefoglalni. Szervezeteink tevékenysége sokkal szerteágazóbb, színesebb, mint azt egy korlátozott terjedelmű
beszámoló képes bemutatni, ezért az elnökség kéri a beszámoló megvitatását,
kiegészítését és elfogadását.

