Egy elmaradt kerek évforduló ünneplésének margójára!

A somogyi (taszári) légierős hagyományok ápolására 33 fő kezdeményezésére, 1991.
március 5-én, Kaposváron, a Vaszary Kávézóban kezdik meg szervezni és pár napra rá,
1991. március 11-én jön létre az akkor még Somogy Megyei Repülő Egyesületnek nevezett
szervezet.
Az egyesület megalakulásakor kis létszámmal, pénzügyi háttér nélkül vállalkozott
arra, hogy rendszeres összejöveteleket és kirándulásokat szervezzen tagjai részére, akik a
taszári alakulattól kerültek nyugállományba. Az egyesület elnökének Knoll Gyula nyá.
alezredest választották.
A szervezet a magyar katonai repülés hagyományainak ápolójaként 1994-ben Repülő
Hősi Emlékművet állíttat a taszári lakótelepen. 1997-ben kerül sor az emlékmű mögötti
Emlékfal avatására is, mely a taszári alakulatnál lévő minden szakág emlékére készült.
1998-tól, Gőgös Ottó nyá. ezredes, a taszári alakulat volt parancsnokának elnöksége
alatt az egyesület számszakilag megerősödött, erkölcsileg fejlődött, országos elismertségre
tett szert. Még ebben az évben az egyesület részére a megyei közgyűlés elnöke csapatzászlót
adományoz. 1998-ban Szakcs községben emlékmű állításra kerül sor, majd felavatásra kerül
a keleti temetőben a Hős Somogyi Katonákért emlékmű is, valamint sor került a
repülőmúzeum felavatására is a Kapos Bázisrepülőtér laktanyájában.
2000 novemberében az egyesület közhasznú társasággá alakul át és Demeter Győző
nyá. alezredest választják elnöknek. A millecentenáriumi évben került átadásra a
laktanyában lévő MíG-19-es emlékmű, mely az első szuperszonikus vadászrepülő század
tagjainak állít méltó emléket, valamint felavatásra kerül a Millenniumi emlékpark a
lakótelepen.
2001-ben avatják fel Fonyódon a Balaton első átrepülőjének emlékművét, 2003-ban
pedig a gépi repülés 100. évfordulója alkalmából emléktábla elhelyezésére kerül sor a
jelenlegi Önkormányzati épület falán. 2005-ben Kereki községben a második világháborúban
hősi halált halt pilóták tiszteletére állítanak emlékművet.
Az egyesület a tagok részére kirándulásokat, múzeumlátogatásokat, bálokat szervez a
vezetőség a jó hangulat és az összekovácsolás reményében.
2010-ben a régi vezetőség mandátumáról lemond, és úgy döntenek, hogy átadják
helyüket a fiatalabb korosztálynak. A közgyűlés elnöknek választja meg: Koppány Zoltán nyá.
századost.
Az egyesület az ápolója és jelképes jogutódja a taszári katonai repülés
hagyományának, így szervezésükben emlékeznek 2010-ben és 2015-ben a volt taszári
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alakulat jogelődje megalakulásának 60. és 65. évfordulójára. Az egyesület feldolgozta és
kiadta a szervezet történetét és hozzájárult a taszári katonai repülésnek emléket állított
Zrínyi Kiadó gondozásában 2015-ben megjelent könyvnek.
2013-ban az MH Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó Parancsnoksággal közösen
rendeznek kiállítást Kaposváron, a 100 éves magyar katonai repülésnek emléket állítva.
2015-ben gránittáblát készítetett az egyesület a taszári Önkormányzat épületének
falára, hogy méltó módon megemlékezzenek a Taszáron szolgált állományról és a megszűnt
alakulatokról.
2019-ben az egyesület sikeresen pályázik a MOL Alapítvány által kiírt „Helyi Érték”
című pályázaton, ahol közel 500.000.-Ft támogatásban részesül. A projekt kiemelt
célcsoportja a községben tanuló, pályaválasztás előtt álló diákok, valamint a kistérségben
élő, Kaposváron tanuló tinédzserek, fiatal felnőttek. A projektben „túravezetőként”
„mesélőként” résztvevő volt katonák valamennyien választott hivatásuk nemzetközi szinten
elismert képviselői, szakmájuk mesteri művelői. A taszári honvédelmi parkban, a volt
laktanyában és a repüléstörténeti emlékszobákban olyanok osztják meg tudásukat és
élményeiket a sétákon résztvevő érdeklődőkkel, akik valóban nem csak átélői, de alakítói is
voltak az eseményeknek.
2020-ban sikeres pályázati törekvéseinknek köszönhetően, 860.000.-Ft támogatást
nyertünk a vírusveszély miatt elmaradt 70 éves évforduló 2021-ben történő méltó
megünneplésére.
Az elmúlt 30 év mindannyiunk számára nagyon hosszú és tanulságos idő. Ez idő alatt
sok minden megváltozott tágabb és szűkebb környezetünkben. Nemcsak a társadalom, az
egyén, hanem egy civil szervezet életében is változások történnek a 30 év alatt. Így van ez a
mi egyesületünkben is. Alapító tagjaink 95%-a kiöregedett, elhalálozott, többen más
egyesületekben kamatoztatják a nálunk megszerzett tapasztalatokat. Ha végignézünk a
jelenlévőkön, azt vesszük észre, hogy akikkel a 2000-es évektől együtt dolgozunk azokkal
együtt őszültünk, öregedtünk meg. Tagságunk nyitottabb lett a „civil” élet felé, több
tagunknak szinte semmi kötődése nincs már a repülés, honvédség felé, mégis szívügyüknek
tekintik a fiatalok katonai pályára történő irányítását, és a repülős hagyományok,
emlékműveink, síremlékeink további ápolását.
Viszont évről-évre sikeres kirándulásaink átfogják az ország nevezetes tájait és
helyiségeit, és - ha ritkábban is - külföldi helyeket is felkeresünk. Rendezvényeink nyitottak
nem csak tagságunk, hanem településünk lakói számára is. Ha a lehetőségek és anyagi
helyzetünk engedi, akkor kulturális és szórakoztató programokat is szervezünk a község lakói
számára. Ennek végrehajtásában szerencsére partnerünk és támogatónk községünk
polgármestere és képviselő-testülete is.
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Szerencsére nagyvonalúan támogatja rendezvényeink megtartását a 4. sz. Toborzó és
Érdekvédelmi Központ Parancsnoka, és az MH 64. Boconádi Szabó József Logisztikai Ezred
Parancsnoksága.
Nyugodt szívvel állíthatjuk, hogy az egyesület tevékenysége nagyban hozzájárul
Somogy megyében a Honvédség pozitív megítéléséhez.
A jelenlegi járványhelyzet, amiben egy éve élünk, szembesített bennünket a
halállal (4 fő egyesületi tagunkat) veszítettük el a vírus miatt! Tudomásul kellett vennünk,
hogy ma már szinte nincs olyan ember, akinek az ismeretségi körében ne lenne olyan, aki
elveszített valakit. A koronavírus sajnos mindannyiunk életében jelen van, ezért vigyázzunk
egymásra, és amikor elérhető, oltassuk be magunkat!”
Amennyiben a vírus-veszély csitulása és a korlátozó intézkedések feloldása
lehetővé teszik, természetesen megpróbáljuk pótolni és méltó keretek között
megünnepelni Egyesületünk megalakulásának 30.-ik évfordulóját!

Tervezett időpont: 2021. július 03. szombat.
Addig is vigyázzunk magunkra és egymásra!
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