TUDÓSÍTÁSOK
„KÖZÖS LÉGTÉR - KÖZÖS FELELŐSSÉG”
„Közös légtér - közös felelősség” címmel kiállítás megnyitóra került sor a DFMVK Apáczai
Csere János Tagkönyvtárban 2017. szeptember 19-én a kora délutáni órákban.

A kiállítás anyaga Veszprémből, a Magyar Honvédség Légi Vezetési és Irányítási
Központjából érkezett városunkba. Ez egy országjáró kiállítás, melyet Magyarország nagyobb
városaiban (Budapest, Pápa, Veszprém) és külföldön is láthatott az érdeklődő közönség.
Könyvtárakban még csak két alkalommal volt a tárlat, de mindenütt nagy sikert aratott. A
kiállítás anyaga elsősorban a NATO légtérvédelmi rendszerét, feladatát mutatta be, melynek
biztosításában a magyar honvédség légi ereje is részt vesz. Csatlakozott a kiállításhoz a helyi,
Zalaegerszegi Honvédklub gyűjteménye is, az egykor Zalaegerszegen állomásozó és
szolgálatot teljesítő katonák eszközeit, ruházatait, fegyvereit (pl. tankok különböző típusai,
lövedékek) szemléltetve. A Zalaegerszegi Wolfpack Makett Klub is képviseltette magát, a
bevetésben használt repülők makettjeivel.

A megnyitó műsor vendége volt a Zalai 47. Honvédzászlóalj Hagyományőrző Egyesület,
melynek tagjai bemutatták az egyesületet és néhány korabeli katonai fogást is. Színesítette
még a rendezvényt a Mindszenty József Általános Iskola, Középiskola és Gimnázium 5 b.
osztályos tanulóinak katonai dalcsokra, és a 12. Katonai Igazgatási és Érdekvédelmi Iroda
rögtönzött toborzása, hatástalanított fegyverek bemutatása, melyet a jelenlévő diákok
érdeklődéssel fogadtak, és kezükbe is vehették ezeket az – eredetiben - komoly és veszélyes
eszközöket.
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A témához kapcsolódóan több szervezet is képviseltette magát:
• Szücs József ezredes, a Magyar Honvédség Légi Vezetési és Irányítási
Központ parancsnoka és az alakulat több tagja
• Greguss Ákos a Honvédség és Társadalom Baráti Kör Székesfehérvári
Szervezetének képviselője
• Zala megyei Kormányhivatal: Sághegyi Attila alezredes, Megyei védelmi
titkárság honvédelmi referense
• Zala Megyei Rendőr Főkapitányság : Pummer Csaba rendőr alezredes
forgalomellenőrző alosztályvezető, Salamon Róbert rendőr alezredes
rendőrségi főtanácsos
• Nemzetközi Szent György Lovagrend: Gondos Ferenc nyugállományú ezredes,
Zala megyei prior
• 12. Katonai Igazgatási és Érdekvédelmi Iroda: Kovács László őrnagy,
irodavezető
• Zalaegerszegi Honvédklub: Németh István nyugállományú őrnagy, Szabó
László nyugállományú alezredes
• Zalai 47. Honvédzászlóalj Hagyományőrző Egyesület: Németh Dezső, Sümegi
László, Birkás József

Köszönet kedves vendégeinknek, akik jelenlétükkel megtisztelték a rendezvényt. Az
érdeklődők 2017. szeptember 26-ig tekinthették meg a tárlatot, a könyvtár nyitva tartási
idejében.
A tárlatot a zalaegerszegi televízió is bemutatta, a híradás a könyvtár honlapján visszanézhető.
(www.apaczai.dfmvk.hu)

Jasztrab Istvánné
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