Községünk infrastruktúrája kiemelkedő lehetőséget nyújtott arra, hogy a Taszáron és a
környező, sőt a megyénkben lévő iskolákban tanuló fiatalok számára bemutathassuk
„testközelből” községünk történelmét, katonai hagyományait és jelenkori állapotát egy-egy
séta keretében. Fő szempontunk volt, hogy a „3D”-ben is megtapintható eszközök
bemutatásával hitet tegyünk a család, a lakóhelyünk iránt érzett szeretet, személyes
felelősség kialakítása az értékek megőrzése érdekében.
A látogatói program 4 részből állt:
1. Lakótelepen lévő a Millennium évében készült Hősi Emlékműnél rövid tájékoztatást
kaptak az érkező fiatalok Taszár község történetéről, a honvédség megjelenéséről, a
falu és lakótelepen élők korábbi viszonyairól és a jelenlegi állapotokról.
2. A volt laktanya bejáratánál a honvédségi alakulat szerepéről, feladatairól és
megszűnéséről, illetve a laktanya jelenlegi helyzetéről kaptak tájékoztatást az ide
látogatók.
3. A repülő parkban bemutatásra kerültek a kiállított repülőgépek típus szerint, előadás
hangzott el a harctechnikai adatokról, különleges és kiemelkedő repülőgépeseményekről illetve testközelből megtekinthettek egy kiállított repülőgéphajtóművet.
4. A múzeum épületében pedig megtekinthették a hely – és repüléstörténeti kiállítást,
szakavatott tárlatvezetők segítségével. Interaktív bemutató keretében a gyerekek
részére lehetőség adódott a katapultülés kipróbálására, korhű katonai egyenruhák
felpróbálására haditechnikai eszközök kézbevételére.
A program propagálásához sikerült jövő évi kártya-naptárakat, nyakba akasztós kulcstartót
valamint zsebnaptárt és pólókat is készíttetni a támogatásból. Ezeket az anyagokat az
idelátogató iskolásoknak osztottuk ki.
Ugyancsak sikerült 2 darab roll-up-t is készíttetni, melyeket a környék – megye –iskoláiban
állítunk ki általában kettő hét időtartamra. Bár itt illik megjegyezni, hogy volt olyan iskola
ahol a népszerűsítő roll-up-ot, csak anyagi támogatás ellenében engedélyezték volna
kiállítani az intézmény aulájában.
A pályázat anyagi lehetőségeihez mérten a látogatók utaztatását is sikerült megoldanunk
több esetben bérelt kisbuszokkal.
A programban 5 fő „túravezető és mesélő” tárlatvezető részére anyagi támogatást
biztosítottunk a pályázati pénzből a kötelező járulékok befizetésével együtt.
Megvalósított programok kronológiai sorrendben:
04.10.-én Nagyatádi és Marcali iskolások csoportja tett látogatást kirándulás keretében,
05.23.-án először Kaposváron rendhagyó történelemórán vettek részt a Közgazos fiatalok,
majd megtekintették községünk nevezetességeit.

06.04.-én katonai táborban résztvevő fiatalok részére tartottunk tárlatvezetést történelmi
séta keretében,
07.24.-én három taszári iskolás csoportot fogadtunk a sétára,
08. 29.én fiatalok bevonásával az emlékparkban repülőgépek mosására került sor,
09.10.-én Nagyberki iskola tanulói vettek részt a történelmi sétán.
09.21-én fiatalok bevonásával a lakótelepi hősi emlékmű környékének rendbetételét
valósítottuk meg,
10.15.-én Kaposvári SZC Eötvös Loránd Műszaki Szakgimnázium tanulói vettek részt
Értékőrző történelmi sétánkon.
10.30.-án Csányi Alapítvány kaposvári iskolás csoportja tett látogatást történelmi séta
keretében.
Konkrét eredménynek könyvelhetjük el a fiatalok látogatások utáni visszatérését, hogy
repülőgépek mosásában, környezetének karbantartásában, lakótelepi emlékmű
takarításban, illetve múzeumban történő takarításban segédkezzenek.
Több fiatal is érdeklődését jelezte és útbaigazítást kért a katonai pályára történő irányítás
lehetőségeiről.
Többen is közölték, hogy baráti társasággal, hozzátartozókkal és ismerősökkel a jövőben is
tiszteletüket óhajtják tenni községünkben, felajánlva akár az önzetlen segítségüket az
emlékművek, repülőgéppark illetve a kiállítótermek takarításában.
NATO megalakításának 70. és Magyarország Észak-Atlanti Szövetséghez történő
csatlakozásának 20. évfordulója alkalmából rendezett kiállításon vettünk részt (2019.nov.19.)
a Kaposvári Egyetemen. Kiállított roll-up-jaink nagy sikert arattak.
Közel 430 főt sikerült elérnünk közvetlenül, illetve az iskolákban kiállított roll-up-kal több
száz fiatalt sikerült közvetve is megszólítanunk. 9 fő önkéntest sikerült bevonni programunk
megvalósításhoz.
A Szekszárdi SZC Apáczai Csere János Szakgimnázium (Dombóvár) iskolával önkéntes munka
végzésére szerződést kötöttünk több tanulóval.
Együttműködő partnereink voltak:
Kaposvári Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság 4. sz. Toborzó és
Érdekvédelmi Központ munkatársai
Taszári Honvéd Sportklub
Taszári általános iskola
Taszár községi önkormányzata
Kaposvári SZC Eötvös Loránd Műszaki Szakgimnázium

A program folytatását a jövőben is tervezzük, lehetőségeinkhez képest megpróbálunk más
előadó személyeket is bevonni a rendezvény végrehajtásába.

