
Baráti találkozó Abasáron

Az Abasári Honvéd Baráti Kör 2017. szeptember 30-án, Abasáron tartotta soron következő baráti 
találkozóját a Saári Közösségi Házban. Mintegy 52 fő jött el a találkozóra az ország különböző részeiből, s 
hagyományainkhoz híven először meghallgattuk Tóth Ferenc ny. ezredes, elnök beszámolóját az elmúlt év 
működéséről, történéseiről. Ezt követően került sor - az immár hagyományosnak mondható és érdeklődésre 
mindig számot tartó- egy mindig különleges témájú, de aktuális előadásra. Jelen esetben ez a „Napjaink 
biztonsági kihívásai és a Magyar Honvédség” című program volt, amelyet Dr. habil Besenyő János ezredes 
tartott. Az Ezredes Urat, a Honvéd Vezérkar Tudományos Kutatóhely 
vezetőjeként hívtuk meg, ennek a kevésbé ismert és nagyon érdekes 
témának a kibontására. Előadásának különlegességét az is adta, hogy 
mondandóját korábbi szakmai és személyes előélete tapasztalataival, 
élményeivel egészítette ki, amelyeket, a világban, mint a Magyar 
Honvédség, különböző missziós beosztásokban feladatot teljesítő 
katonája szerezte. Egyedi és közvetlen előadásmódja, az általa 
közvetített információk és az e témában feltárt összefüggésrendszerek 
megismerése, nem mindennapi élményt nyújtott baráti körünk 
hallgatósága, és meghívott vendégeink számára.

Ezt követően került sor a két éve felállított Harckocsi Emlékmű 
koszorúzására, majd ebéd és a Pálinkás boros pincében folytatódó 
baráti együttlét, beszélgetés következett. 

Baráti találkozóink általában ilyen forgatókönyv szerint szoktak 
zajlani. Céljainkról és tevékenységünkről röviden pedig a következő 
információkat adnánk:     

Az Egyesület 2004-ben szerveződött 142 fővel, első működési formáját 
tekintve, mint önkéntes baráti kör. A valamikori Magyar Néphadsereg, abasári 44. harckocsi (MN2520) 
ezredének megszűnése (1987) után, először találkoztak itt Abasáron, az akkori alakulat még élő, egykori 
hivatásos-, szerződéses katonái, polgári dolgozói és azok családtagjai. Dr. Lénártné Benei Anikó polgármester 
asszony és az Önkormányzat támogatásával alakult meg a Baráti Kör, amely 2010 óta, egyesületi formában 
működik. Ekkor kerültek az alapszabályban végleges rögzítésre azok az alapvető célok és feladatok, amelyeket 
megalakulásunktól kezdve kitűztünk magunk elé: 

„A valamikori alakulat, hivatásos-, továbbszolgáló-, polgári-, tartalékos- és sorállományú tagjai közösségi 
kapcsolataink elősegítése, fenntartása és ezen keresztül az alakulat emlékének, történeti hagyatékának ápolása, 
felkutatása, dokumentálása. 

A honvédelmi hagyományok ápolása, a honvédelem ügyének támogatása, a katonai értékek megőrzése, a 
haza iránti elkötelezettség közvetítése a társadalom felé, valamint a mindenkori magyar honvédség kulturális 
értékeinek népszerűsítése.



Kiemelt feladat a baráti jó viszony további ápolása, a kialakult együttműködés folytatása, szervezői-
közreműködői szerep vállalása Abasár község lakosságával, Önkormányzatával, helyi közösségi szervezeteivel, 
intézményeivel együttműködve.”

Az Egyesület tevékenységi körébe tartozik, hogy igyekszünk részt 
venni a település közösségi rendezvényein, kiemelt eseményein, 
vagy képviseletünket biztosítjuk. Lehetőségeinkhez képest, egyedi 
előadásokat szervezünk és közreműködünk a település társadalmi-, 
kulturális rendezvényeinek, programjainak tervezésében, 
végrehajtásában (Katona- és Bordal Fesztivál, Falunap). Igény 
szerint szakmai tanácsot adunk és előadásokat vállalunk a község 
iskoláskorú fiataljai honvédelmi ismeretterjesztő- és hazafias témájú 
nevelésében, szakkörök, táborok vezetésében. Folyamatosan kutatjuk 
és dokumentáljuk Abasár és környéke katonai történelmi és jelenkori 
múltját és ehhez kapcsolódóan egyedi előadásokat tartunk, köztéri emlékhelyet alakítottunk ki (Harckocsi 
emlékmű), kiállításokat szervezünk és kiadványokat adunk ki. Évente baráti találkozót szervezünk és a 
környékbeli (Gyöngyös, Verpelét, Tata), hasonló társadalmi szervezetekkel, baráti körökkel folyamatosan 
tartjuk a kapcsolatot.
Egyesületi kiadványaink: Hírlevél, amelyet időközönként adunk ki. „A 44. harckocsi ezred története”című füzet.  
(2015).  Egyéb aktuális, egyedi kiadványok, kiállítások (megírás, szerkesztés, kivitelezés és rendezés alatt).

Hitvallásunk: Szeretnénk ahhoz a közösséghez is tartozni, ahol életünk jelentős részének pozitívan megélt 
élményei születtek és ezen emlékek felidézése számunkra öröm és éltető erő, a jövő nemzedékei számára 
talán, tanulságos és előremutató is lehet! S szeretnénk hagyni magunk után egy „lábnyomot”, abból az időből, 
amelynek szerves részesei lehettünk Abasáron és egy kicsit a Világban is!
Elérhetőségünk: Weboldal: www. abasar.hu; E- mail cím: honvedbarátikor@gmail.com, Levelezési cím: 3261. 
Abasár, Fő tér 1.; Egyesületi elnök: Tóth Ferenc nyugállományú ezredes (30/828-0508); Egyesületi titkár: 
Dudás Béláné (30/290-2813)

Budapest, 2017.október 03.     Aranyos Károly ny. ezredes  


