
 

 

  

 

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, úgymond "népakarat" révén, mert miután a helyi laktanya diszlokált, meg kellett volna 

szüntetni az általa fönntartott intézményét is. Ekkor született a kisváros lakóinak több, mint 2000 

aláírása, melyben kezdeményezték az intézmény szervezeti formában történő átmentését. Sikerült. 

Azóta is egy elismert, a lakossági és honvédségi érdekeket jól szolgáló szervezetként működik. 

 

Kiemelt programsorozat, amelyet még a pandémia korlátozó intézkedése miatt megvalósítottunk: 

„GENERÁCIÓK MOZIJA” 

 

Azzal a céllal indítottuk útjára a sorozatot, hogy közös szórakozásra hívjuk a családok különböző 

generációit: a nagyszülőket, a szülőket és a gyermekeket- unokákat. 

  További célunk volta magyar film népszerűsítése, ezért minden filmünk magyar, vagy legalábbis 

  koprodukciós változatban jelent meg. 

Tizenöt előadást szerveztünk: hét régi sikerfilmet, valamint azok újraforgatott verzióit vetítettük, 

lehetőséget adva az összehasonlításukra. 

 Vetítés előtt úgymond „képbe helyeztük” a nézőt. Elmondtuk a művel kapcsolatos filmes 

tudnivalókat, adatokat, érdekességeket (előadó: Nikli Károly médiatanár). Felvázoltuk a filmhez 

kötődő kor történelmi-, politikai-, gazdasági-, társadalmi viszonyait (előadó: Fajszi Ferenc tanár úr) 

Vetítés után minden filmet megbeszéltünk, megvitattunk, elemztünk (vitavezető: Nikli Károly 

médiatanár). 

A vetítésekre a Honvéd Kaszinó Kulturális Egyesület telephelyén, Jánoshalmán, a Molnár János 

utca 3. alatt, az I. emeleti klubhelyiségben kerül sor. A dátumokat és időpontokat külön jeleztük. 

 

A szervezet tevékenységét,a tervezhetőséget nagyban meghatározta a Covid okozta 

bizonytalanság,ezért bizonyos programok, rendezvények áttolódtak 2022-re. 

 

A fenti okok következtében kialakult helyzet miatt a Honvéd Kaszinó Kulturális Egyesület 

megalakulásának 30 évfordulójának méltó megünneplését 2022. február 26-ra tervezzük. Ebből az 

alkalomból az egyesület tevékenységét bemutató fotóalbumot tervezünk megjelentetni (Több mint 

100 oldal !)  Úgy gondoljuk, ez is hozzájárulhat a szervezet fenntarthatóságához, egy hasznos imázs 

kialakításához, erősítheti a honvédség és a társadalom kapcsolatrendszerét. 

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. 

  


