
A HTBK Székesfehérvár az alapítása 26. évében is a szervezet alapítói által kitűzött célok 

megvalósítása, a kiemelt fontosságú feladatok teljesítése érdekében tevékenykedett. 

a 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. 

 

. 

 

Május 7-én, az Európai Béke Napja alkalmából, a szabályok betartásával, baráti körünk és a 

Katonai Emlékpark nevében koszorút helyeztünk el a Katonai Emlékparkban 

 

Május 14-én befejezésre került a szervezetünk résztulajdonában álló  régi épület tetőfelújítása 

és a terasz befedése.  

. Május 21-én a járvány miatt a Katonai Emlékparkban – a járvány elleni védekezés szabályai 

maradéktalan betartásával – emlékeztünk meg a Honvédelem Napjáról. Ez az ünnepi 

megemlékezés egyben a KEMPP 12. évadjának megnyitója is volt. 

 

A Honvédelem Napján Szervezetünk javaslatára a honvédelmi miniszter elismerésben 

részesítette Csató Józsefet, Domokos Tamást, Sasvári Csillát és Rodics Esztert 

 

Május 28-án Pákozdon – a pandémia miatt – szűk körben emlékeztünk meg a Békefenntartók 

Napjáról, megkoszorúzva a Magyar Békefenntartók Emlékművét, s emlékezve a missziókban 

életüket áldozott katonákra. 

 

Május 30. Az idei gyermekrajzpályázatunk I. és II. kategóriája – többször meghosszabbított – 

beadási határideje lejárt. A nehézségek ellenére több mint 700 pályamunka érkezett 

 

Június 17-27. között kilencedik alkalommal rendeztük meg Velencén az Ifjúsági Honvédelmi 

Tábort, a KEMPP- pel együttműködésben, a Honvédelmi Szövetség támogatásával. 

 

Június 20-án sikeresen megrendeztük az Emlékhelyek napját a Katonai Emlékparkban, amely 

az 1848–1849-es magyar szabadságharc kezdetének színtere volt.. 

 

Június 25-én megnyitottuk a IX. Emlékparki Nyár programsorozatot 

 

Június 27.  Első alkalommal rendeztük meg Szent László ünnepét a KEMPP-ben, 

együttműködésben a Katonai Emlékparkkal, a tábori lelkészi szolgálatok vezetőivel és a 

Vitézi Rend Egyesület elnökségével 

  

https://www.facebook.com/katonai.emlekpark/photos/pcb.4021196771290259/4021157461294190
https://www.feol.hu/helyi-kozelet/2021/03/kempp-megujulas-marcius-nyitas
https://www.feol.hu/helyi-kozelet/2021/03/kempp-megujulas-marcius-nyitas
https://www.facebook.com/katonai.emlekpark/photos/pcb.4064319973644605/4064309620312307/
https://www.feol.hu/helyi-kultura/2021/05/tinodi-dij-es-mas-elismeresek-a-honvedelem-napja-apropojan
https://www.facebook.com/katonai.emlekpark/photos/pcb.4084658561610746/4084660694943866
https://www.facebook.com/katonai.emlekpark/photos/pcb.4084658561610746/4084660694943866
https://htbkszfvar.hu/szent-laszlo-nyomaban-eredmenyek/
https://htbkszfvar.hu/osszefoglalo-a-ix-ifjusagi-honvedelmi-taborrol/
https://htbkszfvar.hu/osszefoglalo-a-ix-ifjusagi-honvedelmi-taborrol/
https://www.szekesfehervar.hu/fohajtas-a-honvedeknek-emlekhelyek-napja-a-kempp-ben
https://honvedelem.hu/hirek/az-emlekparki-nyar-is-resze-a-honvedelmi-nevelesnek.html
https://www.feol.hu/helyi-kozelet/2021/06/szent-laszlo-kiralyt-unnepeltek-a-pakozdi-katonai-emlekparkban


Június-november között több Fecsegő programot tudtunk megrendezni, A meghívott és 

„faggatott” vendégeink Fucsku Sándor vezérőrnagy, Arató András, Karsai Béla és Balsay 

István voltak. 

 

Július – augusztus hónapokban zajlottak a Baráti Körünk 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 

 

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. A járványhelyzet miatt megkésve ünnepeltük jubileumi Taggyűlésen 

szervezetünk huszonöt éves fennállását a Városháza Dísztermében 

 

Szeptember első napjaiban Németh Dóra nemzetközi kapcsolatokért felelős, Tolcsvay Béla 

támogatónk és Dr. Görög István elnökhelyettes, vettek részt Gyergyószentmiklóson az 1944 

szeptemberi harcok során elhunyt fehérvári katonák megemlékezésén és felelevenítették a 

pandémia által megkopott kapcsolatainkat a gyergyói és nagyváradi barátainkkal.  

Ezzel egy időben Sajner Gyula FEB elnök képviselte szervezetünket az olaszországi Romans 

d’Isonzo világháborús emlékhelyén a 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  

 

Szeptember 17: Az elmúlt pandémiás időszak miatt nagy kihagyás történt a Hazafiság 

Iskolája pedagógiai programunk 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 részt a programban. 

 

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. Az iskola igazgatónője és 

valamennyi pedagógusa nagy elismeréssel szólt munkánkról, melyben a kisdiákok nagyon 

lelkesen vettek részt. 

 

Október 6-án megemlékeztünk gróf Batthyány Lajos és az aradi vértanúk kivégzésének 

napjáról. A Katonai Emlékparkban megrendezett programban közreműködött a Sárrétudvari 

Kezénfogva Testvéreinkkel Alapítvány dalköre.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=T6ZoyhVdrSM&t=21s
https://www.youtube.com/watch?v=hcdruV-iDvw
https://www.youtube.com/watch?v=ROdKHoebWbI&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=zquvGftvEVE
https://www.youtube.com/watch?v=zquvGftvEVE
https://www.feol.hu/helyi-kozelet/2021/07/hazajukat-szereto-fiatalok-kellenek
https://www.feol.hu/helyi-kozelet/2021/07/hazajukat-szereto-fiatalok-kellenek
https://honvedelem.hu/hirek/a-honvedsegert-a-tarsadalomert.html
https://www.szekesfehervar.hu/251-eve-a-kozosseg-szolgalataban-unnepi-kozgyulest-tartott-a-honvedseg-es-tarsadalom-barati-kor-szekesfehervari-szervezete
https://www.facebook.com/photo/?fbid=10220684029270426&set=pcb.10220684050750963
https://www.facebook.com/photo/?fbid=10220684029270426&set=pcb.10220684050750963
https://www.facebook.com/AmiciDellaCroceNeraAustriaca/photos/a.485960534776398/4403071929731886/
https://www.youtube.com/watch?v=1Gqolo-94zE
https://www.facebook.com/media/set?vanity=katonai.emlekpark&set=a.4435194459890486
https://www.facebook.com/media/set?vanity=katonai.emlekpark&set=a.4435194459890486
https://www.facebook.com/katonai.emlekpark/photos/a.408998455843460/4451346244941974/
https://www.facebook.com/katonai.emlekpark/photos/a.408998455843460/4451346244941974/


Október 22-én az 1956-os forradalom 65. évfordulójáról emlékeztünk meg,.  

 

Október 28. Szervezetünk kezdeményezésére és rendezésében tartottuk meg Székesfehérvár 

MJ Város Városháza Dísztermében a szervezetünk által 20 éve végzett ifjúsági nevelő munka 

eredményeit bemutató konferenciát, amely a Hazáért körút kezdeményezésünk bemutató és 

tesztprogramja tapasztalatait is összefoglalta és zárta.  

 

A székesfehérvári szervezet élete, működése megfelel a vonatkozó előírásoknak 

tevékenységével meghatározó jelentőségűa város közéletében. 

 

https://www.feol.hu/helyi-kozelet/2021/10/harckocsi-elott-emlekeztek-a-katonai-emlekparkban?fbclid=IwAR21Fh9IHwpg7T4oFaWePhsqsI7a0f4gItoP11QzU6RkAPRjd5etNItXKio
https://www.szekesfehervar.hu/konferencia-volt-szekesfehervaron-a-hazafias-es-honvedelmi-neveles-tapasztalatairol
https://www.szekesfehervar.hu/konferencia-volt-szekesfehervaron-a-hazafias-es-honvedelmi-neveles-tapasztalatairol
https://www.szekesfehervar.hu/konferencia-volt-szekesfehervaron-a-hazafias-es-honvedelmi-neveles-tapasztalatairol

